
ÖFVER-LULEÅ.
(Norrbotten.)

I resolution af 12 juni 1816 gaf K. Maj:t sitt bifall till bildandet af ett nytt
kapellag  med  namnet  Heden i öfre delen af Luleå socken, hvilken fråga redan vid
en biskopsvisitation är 1806 varit föremål för behandling.  Kapellinrättningen kom
emellertid icke till stånd, och klyfningen af den vidtomfattande församlingen skedde
först i enlighet med kgl. bref 17 sept. 1823 (HST 1823, n. 10), däri föreskrefs, att Luleå
pastorat  vid  inträffande  khdeledighet  skulle uppdelas i tvenne regala räll.  Den ena
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af moderförsamlingens komministraturer skulle öfverflyttas till det nya pastoratet,
hvilket enl. kgl. brefvet 8 juni 1826 fick benämningen Öfver-Luleå och skulle omfatta
de byar och hemman, som varit afsedda att ingå i Hedens kapellag jämte åtskilliga
andra lägenheter.  Kyrkan skulle förläggas till Bodens by och var färdig, då utbryt-
ningen år 1831 gick i verkställighet.  Boden, som genom norra stambanans framdra-
gande blef en viktig järnvägsknutpunkt och i följd af det mellan åren 1901-16 på-
gående fästningsbygget en betydande garnisonsort, förklarades för municipalsamhälle
7 juli 1899 och fick jämlikt kgl. bref 13 dec. 1918 stadsrättigheter från och med 1 jan.
1919, men hör fortfarande i ecklesiastikt hänseende till Öfver-Luleå.  Härjämte må
anmärkas, att hela kyrkoherdebostället - med undantag af bostadstomt och träd-
gårdar - afträddes 1 maj 1902 till kronan i och för försvarsändamål (exercisfält,
befästningar etc.) för en summa af 52,800 kronor, hvilken tillsvidare skulle förvaltas af
Luleå domkapitel och hvaraf årliga räntan skulle få uppbäras af khdebefattningens in-
nehafvare, enl. kgl. br. 5 dec. 1901. Liknande bestämmelser gällde äfven en för samma
ändamål afskild del af komministerbostället, som afstods till kronan för en summa af
11,275 kronor 90 öre, hvaraf räntan skulle tillfalla komministern.  Från 1 maj 1919
har en ny komministratur tillkommit i Öfver-Luleå.

Enl. kgl. bref 13 apr. 1881 afsöndrades Öfver-Luleå församlings nordvästra
del till själfständigt pastorat under namn af Edefors, hvilken reglering trädde i kraft
år 1890 (se inledn. till Edefors).

Den på södra stranden af Bodträsket under komm. i N.-Luleå Hans Sehlstedts
öfverinseende uppförda stenkyrkan fullbordades år 1831.  Tornet är förlagdt till
midten af södra sidan och sakristian belägen vid norra väggen af det i öster-väster
orienterade långhuset. Predikstolen har sin plats ofvanför det i en större nisch stående
altaret.

KYRKOHERDAR.

1.  Eric Sjöding (1831-40), f. 20 maj 1778 i Sköns s:n, son till
bonden Johan Johansson i Filland och Brita Johansdotter från Korsta.
Intogs i Hsands gymn. ht. 1795 och blef stud. i Upsala vt. 1800, prästv.
18 dec. 1803 till brukspred. vid Gålsjö; nådårspred. vid Öfverlännäs
sacellani 1811; adj. och curam gerens i Nordingrå 1812, adj. i Gud-
mundrå och högmässopred. i Hsand s. å., v. komm. i Hsand 31 mars
1813-16 juni 1814, aflade past. ex. 1814, v. komm. och biträdande vid
pastoralvården i Häggdånger s. å.  Vid komm.valet i Arnäs 28 juni 1818
vann han stor röstöfvervikt och i juli utfärdades hans fullmakt å därva-
rande sacellani; i nåder utn. till khde i Öfver-Luleå nya pastorat i maj
1831, tilltr. s. å.  Afled 10 aug. 1840.

G. i Hsand 22/11 1814 m. Anna Margareta Westman, f. 7/2 1786, dotter till
rådmannen, handl. och v. borgmäst. i Hsand Adolph Westman och Christina
Margareta Söderberg.  Pastorskan  Sjöding,  som  jämte  2  oförsörjda  döttrar  er-
höll ett extra nådår, afled vid Skogså sågverk i Öfver-Luleå 27/7 1859.

Barn: Christina Margareta, f. 4/9 1815 i Häggdånger, g. 26/12 1851 m. handl.
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och gästgifvar. Jonas Lindblom i Boden, änka 1886, d. 2/8 1898 i N.-Kalix; Adolph,
f. 4/11 1816, stud. 1839, prästv. i Hsand 13/11 1841, nådårspred. efter fadern, sist
khde i Finska förs. i Sthm 1855, LNO,  d.  4/7  1900;  Johan Erik,  f.  27/2  1818,  d.
s. å.; Carl Olof, f. 12/9 1819 i Arnäs, handl. i N.-Kalix, kamrer, d. 17/8 1904; Anna
Sofia,  f.  24/5  1823,  g.  6/6  1844 i Luleå m. patron Carl Otto Schlytern, ägare till
ett sågverk i Skatamark, flyttade till Amerika och bosatte  sig  i  Omaha,  där  han
afled 1894, hon d. 1/6 1912 i Danneborg, Nebraska.

2.  Anders Löwing (1843-54), f. 21 jan. 1799 i Löfånger, son af
bonden Anders Nilsson i Blacke. Efter skolgång i Umeå och Hsand stud.
i Upsala 1821, disp. pro ex. vt. 1822, prästv. i Hsand 19 dec. 1822 och
konstituerades att i ämbetet biträda prosten och khden i Piteå d:r Br.
Hesselgren, curam past. gerens ibidem mars-juni 1823, vik. vid Piteå
lärdomsskola 2 mån vt. 1826, åter curam gerens i Piteå sept.-dec. 1826,
utn. stadskomm. i Luleå 2 aug. 1826, tilltr. 1827, vik. vid Luleå apologist-
skola en del af ht. 1828, afl. past. ex. febr. 1833, erhöll vice pastors namn,
heder och värdighet 1836, respondens vid prästmötet i Piteå 1842, befullm.
khde i Öfver-Luleå 4 juni 1842, tilltr. 1 maj 1843.  Afled i Luleå stad 13
maj 1854 efter en lång och tärande sjukdom (kräfta).

G. 30/9 1830 m. Sara Margareta Lange, f. 15/8 1806, dotter af stadskirurgen
Joh.  Jakob  Lange  i  Luleå  och  Margarta  Lungh.   Änkan  erhöll  två  nådår,  d.
10/3 1893 i Boden.

Barn: Anders Johan, f. 4/9 1833, scolaris i Piteå, svagsint, d. 20/7 1901 i Boden;
Carl Gideon, f. 7/8 1835, d. 24/1 1836; Selma Margaretha, f. 13/4 1837, g. 27/5 1857
m. snickaren och hemmansägaren Isac Olof Sundberg i Säfvast, d. 4/4 1906 i Bo-
den; Maria, f. 15/5 1839, d. ogift 1881; Petter Eric, f. 11/3 1841, d. 2/2 1842; Johanna
Georgina (Gina), f. 1/11 1842, g. 22/11 1866 m. handl. och v. konsuln Carl Erik Win-
roth i Piteå, han d. i Havre de Grace 26/11 1872, hon i Piteå 16/9 1905; Hedvig Mag-
dalena, f. 13/10 1844; ogift, d. i Sthm 28/7 1920, begr. i Boden 5/8 s. å.

Tr.: Ad Geneseos cap. VI-IX observationes, p. 12, præs. G. Knös. Ups. 1822.

3.  Carl Petter Gellerstedt (1857-69), f. 25 apr. 1810 i Hsand,
son till tenngjutaren Joh. Fredr. Gellerstedt.  Efter afslutad skolgång i
hemstaden stud. i Upsala vt. 1833, prästv. i Hsand 18 jan. 1835 till past.adj.
i Berg, komm. adj. i Attmar mars 1840, v. komm. därst. mars 1844-1 juli
1845, t. f. pastor i Ljustorp till 1 nov. 1846, afl. past.ex. i maj 1847, t. f.
pastor i Anundsjö 1 juni 1847-1 juli 1850, past.adj. där till 1 maj 1854,
ånyo t. f. past. till 1 maj 1857; af K. M:jt utn. till khde i Öfver-Luleå 12
jan. 1856, förestod pastoratet här fr. 1 aug. 1857 till 1 maj 1858, då tjän-
sten tillträddes.  Vid afskedet från Anundsjö erhöll han åtskilliga silfver-
pjeser till minne och bevis på den aktning och kärlek, som han där under
sin  10-åriga  tjänstgöring  vunnit.  Här i Öfver-Luleå kämpade han hårda
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strider med sina församlingsbor, särskilt med Bodells anhängare, och var ej
i allo en föresyn för sin församling.  Afled 4 aug. 1869.

G. 1838 m. Carin Helena Granbom, f. 29/6 1812, dotter till kronofogden
Abraham Ol. Granbom  och  styfdotter  till  khden  i  Berg,  sedan  i  Hammerdal
Jonas Östlund.

Barn: Maria Adelaide, f. 10/3 1838 i Berg, g. m. Olof Samuel Thelaus, folk-
skollärare   och   postföreståndare   på   Backen,   Umeå   landsförs.;   Carl  Algeron,
f. 16/10 1839, bruksbokhållare, d. i Gefle 29/3 1869; Catharina Helena, f. i Attmar
9/7  1841,  g.  m.  kronolänsman  Hans Olof Öhrman i Öfver-Luleå, änka 1882, d.
11/6 1926; Eric Abraham, f. 18/5 1843, d. 10/5 1848 i Anundsjö, drunknade i Tjern-
liebäcken; Alfred Leonard, f. i Berg 28/12 1846, bokhållare på Svartlå; Per Ossian,
f. 25/5 1850 i Anundsjö, t. f. folkskollär. och orgelnist, d. i Sunderbyn, N.-Luleå
19/12 1873; Johan Fredrik, f. 18/9 1852, en tid bokhållare på Lassby i Råneå, se-
nare  förtjänade  han  sitt uppehälle medelst vedhuggning i Luleå stad; Ida Gustafva,
f. 16/8 1854, d. 17/8 1858; Anders Gustaf, f. 28/1 1857, d. 11/8 1858.

4.  Anders Aron Stecksén (1872-79),  f.  5 okt.  1812  i  Umeå
stad, son till sjömannen Lars Stecksén och Helena Jonsdotter.  Efter van-
liga skolstudier i Umeå och Hsand stud. i Upsala ht. 1834, aflade fullstän-
dig stud. ex. 29 febr. 1836; prästv. 6 nov. s. å. till past.adj. i Vännäs, v.
komm. och nådårspred. i N.-Luleå 1839 och därefter komm.adj. 1842, af-
lade past. ex. 5 dec. 1843; utn. komm. i Piteå stad febr. 1846, tilltr. 1 maj
1847; förste komm. i Neder-Luleå mars 1853, tilltr. maj 1856, tillika nåd-
årspred. och t. f. pastor därst. fr. o. m. juni 1866 till nyåret 1870, då ny
khde tilltr. pastoratet.  Af Kgl. M:jt utn. till khde i Öfver-Luleå 27 okt.
1870 med tilltr. 1 maj 1872. Han hade allenast erhållit en röst vid försam-
lingens val, men biskopen ansåg sig skäligen böra verka för hans utnäm-
ning, och ingen missunnade Stecksén att vid 60 års ålder och efter 34
tjänsteår vinna befordran.  Ströftåg i skog och mark voro för honom en
stor njutning, han bibehöll också länge sin vigör och var frisk och hurtig
till lynnet, om ock något distrait. Afled 19 juli 1879. (Minnesruna i Hsands
stifts prästmötes handl. 1883.)

G. 1) 25/6 1844 m. Sophia Sundberg, f. 25/5 1818, dotter af landthandl. Jonas
Sundberg och Barbro Pehrsdotter i N.-Luleå, d. 14/3 1870;

2) 4/7 1876 m. änkefru Johanna Kerstine Torgessen, f. Mehre, f. 13/1 1834,
utflyttade 1886 till Ramsberg.

Barn i förra g.: Eskil, f. 5/9 1846 i Luleå gamla stad, stud. 1863, v. härads-
höfding,  brottmålsdomare  i  Norrbottens  län,  d.  i  Luleå  4/2  1912;  Axel  Agaton,
f. i Piteå 13/1 1852, med. fil. kand., sinnesrubbad, d. 1884; Ernst, f. 9/8 1856 i N.-
Luleå,  stud.  1878,  elev  vid  Veterinärinstitutet, d. i Nordmaling aug. 1883, Emilia,
f.  14/3  1860,  g. 14/7 1882 i Bjurholm m. provinsialläk. med. lic. Carl Erik Ortman
i Nordmaling, änka 1904.

Tr.: Afskedspredikan, hållen i Luleå landskyrka 3. söndagen efter påsk 1847.
Piteå 1847.
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5.  Axel Hugo Sandström  (1882-91),  khde  i  Öfver-Luleå  1
sept. 1882, tilltr. 1 okt. s. å., tilltr. 1891 som khde i Bygdeå n. 17.

6.  Per Sigfrid Ossian Nordenstam  (1891-1926),  f.  28  maj
1857 i Nysätra, son till kontr.-prosten och khden därst. Anders Nordenstam.
Med afgångsex. fr. Umeå läroverk 28 maj 1877 inskrifven vid Upsala univ.
ht. 1878. Efter aflagda teol. examina prästv. i Upsala 1 juni 1880 och för-
ordn. till v. past. i Åsele; 1:ste komm. i Neder-Luleå 28 apr. 1884, tilltr.
1 maj 1885, men uppehöll tjänsten på förordnande fr. 1 juli 1884, innehade
tillfälliga förordnanden att sköta pastoralvården i Neder-Luleå; tjänst-
gjorde såsom prästerligt biträde vid Norrbottens Fältjägarekår enl. för-
ordnande af Chefsämbetet 1885-90 och såsom lärare i kristendom och sång
vid  Notvikens  volontärskola  1888-91;  utn.  till  regementspastor  vid
Kgl. Norrbottens regemente 14 nov. 1890 (öfver stat); utn. till khde i Öfver-
Luleå 10 juli 1891, tilltr. 1 aug. s. å., uppehöll båda komministertjänsterna
i Neder-Luleå under augusti mån. s. å.; missionsstyrelsens stiftsombud
1905.  Kontr. prost i Norrbottens södra kontr. 1 juni 1910.  Præses vid
Luleå prästmöte 1914.  Kontraktsprosten Nordenstam ägde framstående
egenskaper vid utöfningen af sitt andliga kall. Vältalig och med trosvarmt
evangeliskt innehåll i sin predikan, vänsäll och förtroendeväckande, för-
synt och god och tillika begåfvad med praktiskt sinne och klart förstånd.
Det torde vara ett enastående fall, att en kyrkoherde i fredstid själf med
egna ögon får se sin lilla kyrkby växa ut till en hel befästad stad. Men man
kan ock förstå hvad ökadt och maktpåliggande arbete en sådan bråd-
störtad församlingsutvidgning måste kräfva och kräfde.  Nordenstam var
dock man nog att med vidsynt blick bära denna börda, ja, han påtog sig
ytterligare  arbete,  då  han  äfven under Bodens municipaltid åren 1907-
10 verkade som municipalstyrelsens ordförande. En mångfald andra upp-
drag hade han äfven mottagit: Adjungerad ledamot af domkapitlet i Lu-
leå; ledam. af Luleå stiftsråd, ordförande i Luleåkretsen af Sveriges allm.
prästförening, ombud i prästerskapets änke- och pupillkassa, ordförande
i Öfver-Luleå evangel. luth. missionsförening, inspektor för Bodens kom-
munala mellanskola och Murjeks seminarium.  Sjukdom och sorger bröto
slutligen hans styrka.  Afled 20 febr. 1926 å Garnisonssjukhuset i Boden.
LNO 1909.

G. 1) 12/8 1883 m. Alma Emelie Theresia Tidström, f. 14/12 1861 i Örträsk,
dotter  till  landtmät.  Emil  Theodor  Tidström  i  Umeå  och  Eva  Lovisa  Ångman,
d. 29/12 1910;

2) 18/4 1918 m. Carolina Melinda (Meli) Persson, f. i Åsele 16/8 1866, änka
efter skogsförvaltaren E. P. Nordin i Åsele.

Barn i förra g.: Agda Aurora,  f. 9/10 1884 i N.-Luleå,  g. 30/7 1912 m. kapte-
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nen  vid  Fortifikationen  Ernst  David  Hedrén,  d.  i  Vaxholm  1919; Anna Augusta,
f. 10/11 1885, g. 30/12 1913 m. e. landtmät. i Gefleborgs län Ragnar Volter Engdahl,
Ljusdal; Knut Sigfrid Andreas, f. 8/4 1887, kapten vid fortifikationen; Roland
August Ossian Engelbert, f. 7/1 1889, jur. stud., polisman på Seskarö; Rolf Evert
Theodor, f. 13/7 1891, bergsingeniör; Hedvig Charlotta, f. 14/8 1893 i Ö.-Luleå, d.
28/11 1896; Ruth Emelie, f. 13/7 1895, folkskollärarinna i Boden, d. 22/9 1918 i spanska
sjukan; Karl Ludvig Martin, f. 11/11 1897, löjtn. vid Norrlands dragoner, Umeå,
omkom  såsom  flygspanare  vid  en  flygning  öfver  sjön  Bäsingen  i  Folkärna  s:n
4/3 1925.

Tr.: Till Strids! Några sanningsord till svenska krigsmän af O. N-m. Luleå
1887. (anon.) - Klippskär. Afskedspredikan i Neder-Luleå kyrka 14:de sönd. eft. Tref.
1891, ib. 1891. - Minnestal öfver hädangångna ämbetsbröder (i Luleå prästmöteshandl.
1908.) - Ljusstrålar ur lifvet och skriften. Sthm 1912. - Pastoral bygdeverksamhet.
Ett memento rör. församlingsvården. Luleå 1914 (synodalafhandl. vid Luleå stifts präst-
möte 1914).

KOMMINISTRAR.

1.  Johan Palmgren (1829-40),  f.  7  okt.  1792 i Neder-Luleå,
son af bonden Nils Jönsson i Svartbyn.  Stud. i Upsala vt. 1814, absolve-
rade seminariet 1815, prästv. 6 juni 1819 till past.adj. i Luleå lfsg, va-
kanspred. därst. aug. 1823 efter d:r Isak Nordmark och utn. förste komm.
i Öfver-Luleå nov. 1828, tilltr. 1829 och afled här 24 febr. 1840.

G. 17/1 1822 m. Margareta Magdalena Bergman, f. 14/7 1798, dotter till 2:e
komm. i N.-Luleå Z. Bergman, d. 26/2 1840, 2 dagar efter mannen, 8 efterlefvande
barn erhöllo dubbla nådår.

Barn: Magdalena Mathilda, f. 30/8 1822 i N.-Luleå, flyttade fr. Lycksele till
Sthm 1845; Emma Margareta, f. 16/12 1823, flyttade 1840 till N.-Luleå; Augusta
Amalia, f. 26/1 1826, g. 3/4 1855 m. handl. Joh. Fredr. Lundin, Ö.-Kalix, sedan 1882
i Råneå; Hedda, f. 19/5 1828; Nils Viktor, f. 1/3 1831,  flyttade  fr.  Lycksele  till
Umeå 1845; Brita Sofia, f. 7/6 1833, g. 10/4 1853 m. bonden Lars Wennberg i
Vännäs  by,  Ö.-Kalix,  d.  5/5  1879;  Johan Bernhard,  f.  8/7  1835;  Axel Herman,
f. 11/2 1840, lär ha blifvit bonde i Sävastbyn.

2.  Israel Næsvall (1843-63), f. 23 juni 1784 i Bjertrå s:n, son till
bonden Israel Olofsson i Nässom och Elisabeth Jacobsdotter.  Stud. i Up-
sala 5 okt. 1805, prästv. 26 juni 1809 till v. komm. i Luleå stad, nådårs-
pred. vid Skellefteå sacellani 15 maj 1811, past.adj. i Burträsk 27 maj 1813,
komm. adj. i Piteå 5 juli 1815 och vakanspred. där följ. år, utn. komm. i Älfs-
byn 25 juni 1817.  Blef enl. K. Maj:ts utslag 5 sept. 1822 afsatt för fylleri.
Bodde en tid efter sin afsättning i Piteå stad.  Efter att sedermera tjänst-
gjort som skollärare vid Meldersteins, kon. Carl XIV Johan tillhöriga
bruk, fick han genom nådigt bref af 3 apr. 1839 »i anseende till förekomna
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särskildta omständigheter» tillåtelse att blifva åter i prästämbetet insatt.
Förordnad till nådårspred. vid Öfver-Luleå sacellani 18 mars 1840, erhöll
vid komm.valet 15 nov. s. å. röstöfvervikt samt fullmakt å tjänsten 9 dec.,
bestred pastoralvården i församlingen fr. 24 nov. 1841 till 1 maj 1843, då
han tillträdde komministerbefattningen.  Afled i Öfver-Luleå 7 jan. 1863.
En lång, reslig man.

G. 11/9 1811 i Luleå gamla stad m. Lovisa Wiksén f. 16/11 1786.  Hon ägde
bildning,  men  utmärkte  sig  ej  för  sparsamhet; ty då det någon gång vankades
bättre  kost,  slogs  det  på  stort,  däraf  ett  ordstäf  om de Næsvallska köttgrytorna,
d. 14/2 1865.

Barn:  Israel Ludvig,  f. 11/9 1812,  flyttade till Sthm 1831;  Juliana Lovisa,
f. 25/7 1815; Johanna Laura, f. 11/11 1819, g. 12/7 1852 m. klockaren och skollära-
ren i Boden Richard Lindgren, d. 4/5 1866; Justina Leontina, f. 7/2 1823, g. 6/2 1846
m.  postexpeditören  Joh.  Julius  Ekman  i  Ö.-Luleå;  Justus  Julius  Leonard,  f.
2/7 1826, snickare, d. 1/1 1877.

3.  Karl Filip Schönfeldt (1865-78), f. 1 maj 1835 i Löfånger,
son af sergeanten Nils Olof Schönfeldt och Anna Nilsdotter. Inskrefs i Umeå
skola 1846, blef stud. i Upsala 7 sept. 1858, prästv. 5 okt. 1862 till nådårs-
pred. på Alnön, past.adj. i Umeå 1 febr. 1864 hos dokt. A. A. Grafström,
utn. till komm. i Öfver-Luleå 12 nov. s. å., tilltr. 1 maj 1865.  Innehade
tillika längre och kortare förordnanden som v. pastor under de följande åren
samt efter inträffad kyrkoherdeledighet från 11 aug. 1869 till 1 maj 1872.
Efter aflagd past.ex. 9 maj 1874 hade han förhoppning om en välbehöflig
förbättring i sina knappa lefnadsvillkor och stod på förslag till Mo pastorat,
då han rycktes bort från maka och många små barn 17 maj 1878.  Med
goda själsförmögenheter och varmt hjärta, fridsam och blid, var han väl-
villig och hjälpsam, ehuru själf ansatt af sjukdom och ekonomiska bekym-
mer. (Minnestal vid prästmötet 1883.)

G. 15/7 1866 m. Anna Helena Karolina (Lina) Stenman, f. i Umeå.
Barn:  Anna Helena,  f. i Ö.-Luleå 5/5 1867,  folkskollärarinna i Örnskölds-

vik, som pensionerad bosatt i Umeå stad; Henny Karolina, f. 6/5 1868, folkskole-
lär:na i Umeå;  Beda Maria, f. 21/12 1869, anställd vid Norrlands Assuransföre-
nings kontor i Hsand, som pensionerad där bosatt;  Selma Catharina,  f.  19/8  1871,
d. i Hsand 22/12 1878; Thekla Augusta, f. 16/6 1873, d. därst. 17/12 1878; Nils Filip
Gabriel, f. 5/8 1875, mogenhetsex. i Umeå 1894, kammarskrifvare vid tullverket,
skeppsmätare  i  Luleå,  d.  i  Mariefred  4/7  1924; Knut Birger Gustaf, f. 26/8 1877,
d. i Hsand 28/4 1879.

4.  Per Olof Källström (1879-86),  förordn.  till  v.  komm.  i
Öfver-Luleå 1 aug. 1878, utn. till ordin. komm. 20 okt. 1879, tilltr. 1 maj
1882, tillika t. f. pastor 1 aug. 1879-30 sept. 1882; v. pastor under riksda-
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garna 1883 och 1884. Tilltr. som khde i Ytterhogdal 1 maj 1886, sist khde
i Burträsk, n. 21.

5.  Johan Jakob Christofersson (1886-95), f. 13 aug. 1847 i
Askome, Halland. Föräldrar: hemmansägaren Kristoffer Kristiansson och
Lena Larsdotter i Askome. Mogenhetsex. i Göteborg 7 juni 1873, stud. i Up-
sala ht. s. å., efter där aflagda examina 1877-78 prästv. i Hsand 26 jan.
1879 till past.adj. i Skellefteå, t. f. pastor i Piteå dec. 1881.  Tilltr. komm. i
Öfver-Luleå 1 maj 1886 fyllde han sitt kall med kraftfullt nit och var sär-
skildt uppskattad af allmogen, redbar och flärdfri med lågande entusiasm
för allt ädelt och godt.  Under samma tid verkade han som folkskole-
inspektör i Norrbottens svensktalande kustland till stor båtnad för under-
visningen. Afled efter en genom förkylning ådragen bukhinneinflammation
6 mars 1895 å Luleå lasarett.  Han hade bebyggt Öfver-Luleå komm.-bo-
ställe för en summa af 9,000 kronor.

6.  Olof Gottfrid Viklund  (1896-1908),  f.  31  mars  1857  i
Neder-Kalix, son till kontr.prosten och khden Olof Wiklund.  Efter af-
gångsex. vid Luleå läroverk 3 juni 1878 stud. i Upsala ht. s. å., prästv. i
Upsala 3 juni 1889 till adj. i Hässjö, därefter förordn. till v. komm. i Bjer-
trå, v. pastor i Sättna, v. komm. i Torp; past.adj. i Nordingrå, v. past. i
Neder-Torneå och kontraktsadj. i Västerbottens 4:de kontrakts norra
distrikt 1 maj 1893, där hans verksamhet hufvudsakligen knöts till Juno-
suando. Utn. komm. i Öfver-Luleå 21 sept. 1895, tillträdde han här 1 maj
1896.  Sitt kall som präst skötte han punktligt och nitiskt,  men  han  var
en sangvinisk mångfrestare med liflig, kanske alltför liflig fantasi, såsom
biskop M. Johansson en gång lär ha yttrat.  Därför lekte det honom i
hågen att sätta i gång flera företag till gagn för orten, såsom Bodens frö-
klängningsanstalt; liksom han äfven var med bland stiftarne af en föreläs-
ningsförening och en teknisk aftonskola.  Men så kastade han sig ock in i
en del spekulationer, grufinmutningar m. m., hvilka vållade honom ekono-
miska förluster, hvilka han dock ej synes tagit så hårdt till sinnes.  Han
afled 3 sept. 1908.  (Minnestal vid prästmötet i Luleå 1915.)

G. 1) 23/12 1894 m. Agnes Sofia Hæggström, f. i Pajala 15/4 1871, dotter af
kontorsskrifvaren  Frithiof  Hæggström  och  Fredrika  Johanna  (Jeanette)  Læsta-
dius, d. 24/5 1904;

2) 2/2 1908 m. Amalia Eugenia Lidvall, f. i Medelpad 17/2 1877.
Barn i förra giftet: Elin, f. 17/1 1896 i N.-Torneå, e. o. lärarinna i småskole-

semin. i Öjebyn 1920; Elsa, f. 17/6 1897 i Ö.-Luleå:, folkskolelär:na i Långsele 1917.


