MALÅ.
(Västerbottens lappmark.)
Den 6 apr. 1848 gaf domkapitlet i Hernösand tillstånd, att ett kapell fick anläggas inom Arvidsjaurs lappsocken vid Malå by, där äfven en kapellpredikant år 1862
anställdes, sedan 1859-60 års riksdag beviljat medel till inköp af boställe och ett
bidrag af 850 kronor till kapellpredikantens lön. Vid denna tid beräknades lapparna
utgöra 1/3 av befolkningen inom området. Vid en gränsreglering mellan Norrbottens
och Västerbottens län blef Malå församling 20 maj 1868 i administrativt afseende
skiljd från Arvidsjaur och öfverflyttad till Västerbottens län, hvarigenom Skellefteå
älf blef dess nordliga gräns mot Arvidsjaur. Först kgl. bref 30 dec. 1880 förordnade,
att Malå kapellförsamling skulle i kyrkligt afseende utbrytas från Arvidsjaur för att
med vissa byar och lägenheter från Lycksele och Sorsele förenas till ett särskildt
pastorat Malå. Utbrytningen skedde efter dåvarande kapellpredikantens afgång 1884.
Under den tid Malå pastorat tillhörde Hsands stift var khden ensam ordin.
prästman i församlingen. Genom kgl. bref 16 nov. 1906 tilläts, att en extra ordin.
präst, benämnd pastoratsadj. för 5 år här anställdes, aflönad med medel från prästerskapets lönereglerings fond, hvilket förordnande förnyades. Från 1923 är här i stället en komministerbefattning inrättad.
Malå kapell uppfördes af trä med torn åren 1851-52 vid Malån, ett biflöde
som efter att ha genomflutit Malåträsk och Norsjö utfaller i Skellefteå älf.
En interiör från Malå kyrka förekommer i Från bygd och vildmark 1910, s. 68.

KYRKOHERDE.
1. August Björzén (1885-1922), f. 26 okt. 1842, i Grefbäck, Skara
stift; föräldrar: Johannes Larsson, torpare, och Maria Jansdotter. Efter
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studier i Skara och vid Upsala privata elem. lärov. stud. i Upsala vt. 1874;
med befrielse från teol. examina prästv. 10 febr. 1878 i Hsand för stiftets
lappmarksförsamlingar och förordnad till past. adj. i Stensele, v. pastor
därst. 8 okt. 1880; utn. kapellpred. i Tärna 30 aug. 1880, erhöll han förordnande att från 1 maj 1881 förestå denna befattning, som han ss. ordin.
tillträdde 1 maj 1882. Befullm. khde i Malå 21 juli 1882, tilltr. 1 maj
1885. Afled 29 apr. 1922. LVO 1905.
G. 1) 28/12 1869 m. Kristina Brigitta Dahlén, f. 26/1 1835, dotter till fabrikören Magnus Dahlén och Barbara Cajsa Dahlén, d. 21/1 1875.
2) 22/3 1881 m. Jenny Maria Lindeberg, f. 26/10 1846, dotter af tullöfveruppsyningsmannen John Christian L. och Carolina Sofia Hagman.
Barn: Stina Karolina Augusta, f. i Tärna 18/12 1881, folkskolelärarinna,
g. 21/12 1912 med Gunnar Torsten Hornborg, ingeniör i Lojo, Finland; Ester Maria
Gustafva, f. 28/10 1883, folkskolelärarinna i Hammerdal; Eva Charlotta, f. 7/1 1885,
Harald August Johannes, f. i Malå 24/2 1887, fil. kand.

