
ÖRTRÄSK.
(Umeå lappmark.)

Lockade af de fördelar, som det kungl. plakatet rörande lappmarkernas koloni-
sation, dat. Kalmar 27 sept. 1673, utfäste för dem, som ville bosätta sig i Lappland,
slogo sig år 1674 tvenne finnar ned som nybyggare i Öreälfvens dalgång. Den ene
Johan Philipsson Hildainen från Kemi i Österbotten blef grundaren af Örträsks by
och i likhet med två senare inflyttade finnar stamfader för en stor del af den nu-
varande befolkningen i de sydlappländska socknarna. Den med odlingens framsteg
följande folkökningen i ifrågavarande trakt, som i kyrkligt afseende hörde till Lycksele
pastorat, framkallade så småningom behofvet af en kapellkyrka, till hvars byggande
K. M:t 29 dec. 1842 gaf sitt medgifvande. Kapellborna fingo genom nådigt bref 29
sept. 1848 rätt att anställa egen predikant och i kgl. resol. 10 aug. 1887 bifölls deras
begäran  att  få  skiljas  från  Lycksele  för  att  utgöra  ett särskilt Lappmarkspastorat.
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Församlingen fick sin förste khde följande år. Den på östra sidan om Örträsket belägna
träkyrkan, som år 1849 uppfördes af Erik Jonsson fr. Risjön i Åsele, består af ett
rektangulärt långhus med torn vid västra kortsidan och sakristia vid den östra. Öfver
altarbordet sitter en målning föreställande Kristus på korset. Den med förgyllda
sniderier prydda predikstolen förfärdigades 1849 af samme Erik Jonsson, som byggde
kyrkan.

KYRKOHERDE.

Axel Fredrik Westerlund (1888-1916), f. i Arvidsjaur 9 febr.
1845, son till khden i Jockmock Gustaf W. Mogenhetsexamen vid Stock-
holms gymnasium ht. 1867, stud. i Upsala vt. 1868; med 19 maj 1871 erhållen
dispens fr. akad. examina prästv. i Hsand 30 sept. 1872 för tjänstgöring
inom stiftets lappmarksförsamlingar, afl. folkskollärareex. 4 okt. s. å.,
förordn. till pastorsadj. i Vilhelmina, tillika ämbetsbiträde åt pastor i Do-
rotea 5 febr. 1873, v. past. i Vilhelmina fr. 11 juni s. å. till 1 maj 1874, där-
efter past.adj. i Åsele och d. 5 maj 1875 v. past. därst., kapellpred. och
folkskollärare i Örträsk 10 sept. 1875, tilltr. 1 maj 1876, erhöll på egen be-
gäran afsked från dessa tjänster 9 nov. 1887 och förordn. s. d. att uppehålla
khdebefattningen i Örträsks jämlikt nåd. bref 10 aug. s. å. nyinrättade
pastorat, till dess ordinarie innehafvare hunnit tillsättas; befullm. khde
härstädes 15 sept. 1888, tilltr. 1 okt. s. å. LVO 1913. Afled 20 aug. 1916.
Minnesord ägnades honom af J. A. Nordberg vid prästmötet i Luleå 1921.
(Se Handl. rör. prästmötet.)

G. 9/8 1877 m. Vendla Christina Maria Læstadius, f. i Gellivare 14/5 1853,
dotter till khden i Jockmock Joh. L., d. 23/10 1878 i Barnsäng.

Barn: Johan Axel, f. 18/10 1878 i Örträsk, distriktslandtmätare i Alfta,
Hälsingl.; Gustaf Adolf, f. 19/10 1878, tvill., d. omedelbart efter födelsen.


