RESELE
med LIDEN och JUNSELE.
(Ångermanland.)
I sin största utsträckning omfattade Resele pastorat äfven Liden och Junsele
som annexer. Resild uppföres 1314 bland de ångermanländska församlingar, hvilkas
årsbidrag till den s. k. Sexårsgärden var 6 öre, och prästen i Rasyl utgaf 1316 2 mark,
kyrkan 1 mark till lösen af Upsala ärkebiskops pallium. Lidh, som vid samma tid
bildade eget pastorat, var påförd lika stora utlagor. I början af 1319 visiterades
Resil af ärkebiskop Olof Björnsson (DS 3, n. 1946, 2043, 2218). Tidpunkterna för
Lidens införlifvande med Resele och uppkomsten af annexförsamlingen Judensel,
såsom sockennamnet stundom skrefs på 1500-talet, äro ej närmare kända; båda dessa
tilldragelser inträffade i hvarje fall före reformationen. Genom kgl. bref 20 aug.
1830 bestämdes, att Junsele, hvarest sedan 1758 en särskild sockenpredikant varit
anställd, skulle utbrytas till eget gäll (se inledn. till Junsele). Pastoratets komminister bodde mestadels i Liden, ehuru något kapellansbord ej fanns där. Först 12 febr.
1799 anslogs härtill en gammal stomjord Kläpp om 7 säl., hvartill sedermera år 1845
lades en annan stomjord i Å. Enligt löneregleringen 23 mars 1866 skulle efter dåvarande khdes och komministers afgång äfven Liden afsöndras från moderförsamlingen
till särskildt pastorat med indragning af komministraturen. Regleringen trädde i
kraft 1869 och den första khden i det nya pastoratet, hvars namn år 1886 förändrades
till Ådals-Liden, tillträdde tjänsten 1870 (se inledn. till Ådals-Liden). I Resele har
khden sedan dess varit ende ordinarie prästman.
Resele medeltida stenkyrka, invändigt 24¾ aln. lång, 12¾ aln. bred, saknade
torn och hade spånbeklädt gafvelröste af trä i öster. Sakristia byggdes 1770 af Per
Zachrisson från Anundsjö, det förfallna vapenhuset bortrefs 1793. Den fristående,
sirligt utsmyckade trästapeln, byggd 1785 af en bonde Per Andersson från Liden,
var »grann som en bondbrud» enl. en resandes omdöme. Altaruppsatsen med bildhuggerier, omgifvande korfönstret, och en målning föreställande jungfru Marias
kyrkogång var utförd af Jon Göransson och målaren Segerström. Predikstolen med
skulpterade bilder var förfärdigad 1686. Församlingens nuvarande tornprydda stenkyrka, hvars grundsten lades 26 aug. 1834 af biskop Franzén, som äfven förrättade
invigningen 12 sept. 1841, uppfördes under ledning af byggmästaren Lars David
Geting. Man hade tänkt sig erhålla en del byggnadsmaterial ur den gamla kyrkan,
hvilken därför nedrefs, men murarnas stora runda gråstenar visade sig otjänliga.
Sakristian är inrymd i bottenvåningen af det vid östra kortsidan ställda tornet. Altartaflan, målad af S. A. Blombergsson, föreställer Kristus på korset. De omgifvande
sniderierna äro utförda af Zachris Näsström och Zachris Pehrsson, predikstolen förfärdigades 1840 af Salomon Hägglöf. Kyrkan restaurerades 1917. Bland de få bevarade medeltida inventarierna märkas en altarkalk och en patén, den senare med inskriften:
Hostia sarra Jhr (Jesus) anime fit hir optimus esus
(Jesus, det heliga brödet, är själens yppersta föda).
En bild af Resele gamla kyrka från 1828 återfinnes hos H. Cornell, Norrl. kyrkl.
konst, s. 92. En sammanställning af hvarjehanda tryckt och otryckt rörande socknen
erbjuder A. Nyberg, Resele. Saga och sanning, Örnsköldsvik 1899.
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KYRKOHERDAR.
1. Herr Sem [1503-09], kyrkeherre i Resildt. Då ärkebiskop
Jacob Ulfsson 3 mars 1503 höll visitation i Sollefteå, gjordes anmälan,
att åtskilliga bönder föröfvat nidsverk på nämnda khdes laxnotedrägt å
Lidens prästbol, i det att de kastat stora stenar i älfven, där noten skulle
dragas i land. Ärkebiskopen befallde khden och socknebönderna att
ransaka härom och hålla gärningsmännen såsom bannsmän utom kyrkan,
till dess de gjort lag och skäl för sig, samt bjöd ämbetsmännen och hvarje
danneman att vara khden behjälpliga härutinnan. Saken afdömdes först
10 febr. 1506 vid Distingen i Upsala, dit herr Sem infunnit sig och framlagt
några bref som stöd för prästbordets rätt till fisket.¹ Den af ärkebiskopen
och Uplandslagmannen med bisittare å riksrådets vägnar afkunnade
domen lydde, att de till nidverket skyldige skulle före nästkommande
Eriksmässa bortränsa och uppdraga de fördärfliga tillsänkningarna samt
förlika sig med khden om skadan vid 40 marks böter, i annat fall skulle
parterna stämmas inför samma Eriksmässoting. (KA. Norrl. handl. 1552
n. 10, J. Nordlander. Norrl. saml. h. 4, s. 173). Khden synes ha aflidit
år 1509, ty »efter her Sem aff Norland» gafs samma år 5 mk i testamente
till Upsala domkyrka (ULA).
2. Herr Christoffer Andersson² [1542-44], khde i Reesel, arrenderade 1542 den gamla kyrkojorden Kläpp 7½ säl. i Liden. Till kon.
Gustaf insände han en begäran om skattläggning af laxfisket i Liden, hvilken anhållan konungen 31 mars 1544 hänsköt till Ångermanlandsfogden
Jakob Holsts behandling. Konungen erkänner samtidigt, att han af herr
Christoffer mottagit bäfvergäll och bäfverstjärtar, och ber khden att mot
betalning äfven skaffa honom några bäfverskinn, »the ther sköne och swarte
wåre». (KGR, 16, s. 169, 170.)
3. Herr Joen [1545-66] utgaf år 1553 i en hjälpgärd till Kgl.
Maj:ts behof 4 mark och i en kostgärd år 1555 3 fjärdingar lax. Vid tinget
14 aug. 1566 pliktade herr Jonn i Resill 40 mk vitesmål, och då herr Simon,
_________
¹ Redan tidigare hade samma laxfiske varit utsatt för inkräktning af obehöriga, hvilket
framgår af en skrifvelse som riksföreståndaren Sten Sture från Sthlms slott octava corporis
(17 juni) 1490 aflåter till fogden Ingels Hansson i Ångermanland.
² Denne herr Christoffer har tidigare ansetts vara identisk med den Christoffer, som
1548 anträffas som khde i Sollefteå, och skulle följaktligen fått transport till detta pastorat.
Som emellertid den sistnämnde bevisligen hette Christoffer Pauli, ej Andersson, måste det
vara två olika personer, såvida man ej får antaga, att ett skriffel föreligger i den kungl. registraturen.
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förmodligen församlingens kapellan, vid samma tillfälle likaledes fick utge
sina 40 mk, synes det som nämnda prästmän varit i handgemäng. År
1548 måste Resele kyrka af sitt altarsilfver till kronan afstå en förgyld
monstrans vägande 5 löd. mk 3 lod. (KGR 19, s. 261.)
4. Ericus Nicolai (1567-75) blef vid sommartinget i Liden
23 juni 1567 fälld till 6 mk för blånad och blodvite och herr Simon äfven
för blodvite (KA. Saköreslängd 1567). Khden undertecknade på landstinget i Bjertrå 29 okt. 1568 Ångermanländska prästerskapets trohetsförsäkran mot kon. Johan och bevittnade 25 jan. 1571, jämte länsman
Olof Olsson i Röstad och socknens sexmän, taxeringslängden för Älfsborgs
lösen. Hans eget lösöre upptogs däri till 420 mk, och bestod af silfver
22 lod, pgr 84 mk, tenn 3½ mk, koppar 5 pund, kor 11, ungnöt 9, får 9,
getter 12, svin 6, hästar 2 för 30 mk. ston 2 för 15 mk. Tunæus uppger,
att khden var född i Helsingsta, en by i Torsåker, att han kommit till Resele
1563 samt afgått härifrån efter 9 års tjänstgöring samt därefter lefvat i
Helsingsta. På ett landsting i Bjertrå 31 juli 1582 nämnes bland 6 där närvarande präster herr Erik i Helsingsta. Att därjämte den sistnämnde
herr Erik verkligen hetat Nilsson är fullt ådagalagdt. Däremot är det af
Tunæus uppgifna årtalet för hans hitkomst oriktigt.
5. Laurentius Jonæ Gestricius (1576-89) undertecknar första
gången Resele tiondelängd 1576. Af kon. Johan III:s bref 28 juni 1576
framgår, att herr Lars Jonæ i Resell, som besutte ett svagt gäll, anhållit
att få, såsom hans antecessores före honom, njuta det laxfiske eller notvarp, som under nämnda prästgäll af ålder legat, men som för någon tid
sedan vederkännts. Härpå gaf konungen då ej något bestämdt svar,
men lät åt honom för året 1576 utanordna 6 t:r spl af tionden. En förnyad
anhållan att återfå nyssnämnda laxfiske ingafs sedermera af khden i samband med klagomål öfver, att fogden Olof Persson förhållit honom tiondelaxen från kronans fisken. Konungen befaller 2 Sept. 1588 fogden att,
om sakerna förhölle sig så som herr Lars uppgifvit, återinsätta honom i
samma förmåner, som Reselepastorerna tidigare åtnjutit. Tillträdde
Hernösands pastorat 1589, se Hernösands khdar n. 2.
6. Olaus Stenonis (1590-1613) har under nämnda år bekräftat
socknens tiondelängder. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Erlade
år 1613 Älfsborgs lösen med 7 daler, men synes samma år ha aflidit. Möjligen är han identisk med den i Resele sockensägner bekanta Spå-Herr-Ola,
om hvilken kan läsas i J. Nordlander, Norrländska saml. 3, s. 139.
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7. Ericus Michaelis Zebrosynthius (1614-60), förmodligen
f. i Säbrå och i förvantskap med därvarande Burefamiljen. Af ett egenhändigt bref, som han 8 jan. 1647 skref till ärkebiskopen, erhåller man några
närmare underrättelser om honom. Sedan han år 1603, förmodligen ss.
prästvigd, lämnat Upsala, blef han med krigsfolket utskickad till Lifland
(tydligen som krigspräst) och förblef där, så länge kriget varade, tjänstgjorde sedan som kapellan i Nora till 1612 och kom omsider till detta
svaga, mödosamma och förfallna (Resele) gället, hvilket ingen ville mottaga
för armod och den långa vägens skull. Han skildrar huru här i kyrkorna
mässekläderna voro förnötte, prästgården och all hägnad förfallen, prästbolen vanbrukade, som ärkebiskop Kenicius med sitt lofliga medfölje
anno 1616 med förundrande sågh.¹ Sammalunda voro tiondelaxen,
som tillförne af ålder utgått af kronans fiske, och ett litet enskildt fiske,
som hört till prästbordet, bortmiste. »Hvilken omak och kostnad jag
hade, innan jag allt detta i sitt retta läge någorlunda upprett hade, kan
hvar och en nogsampt förmerkia, som med sådana ärender hafver varit
beswärat. Dertill hade jag 7 styffbarn, them jagh allasammans genom
Guds nådiga tilhjälp med egen omkostnad upfödhe ifrån deras barndom
till mannaålder, och var alltid i den goda förhoppning, att jag skulle få
några af mina styfsöner till hjälp, hvilket icke ske kunde, oaktadt två
af dem kommo till sacrum ministerium och en till gradum magisterii.»
Nu begär han, att hans yngste son Michael, som han fått sig till hjälp,
måtte erhålla spem successionis till pastoratet, enär han efter sin kära
hustrus död ej har någon annan än honom i sin sorgliga lägenhet att lita
på (Hdmh). Denna begäran afslogs då för tillfället, men gick sedermera
i uppfyllelse. Genom ett kungl. bref 15 febr. 1617 fick khden årligen uppbära 6 t:r spl. ur kyrkohärberget. År 1628 räknade han 10 personer i
sitt hushåll. De senare åren af sin lefnad hade han sonen Michael till vice
pastor och afled i hög ålder, tydligen år 1660.
G. m. Karin Olofsdotter, änka efter khden Hans Larsson i Nora. De sju
styfbarnen Noræus äro uppräknade där (II, s. 292). Pastorskan afled sommaren
1646 här i Resele.
Barn: Paulus, stud. febr. 1628; Elias, kallade sig Rhezelius, khde i Ramsele n. 7; Michael, faderns efterträdare.

8. Michael Erici Noræus (1660-62), f. i Nora, son till företrädaren, hade någon tid varit förordnad till medhjälpare åt fadern, då
han i febr. 1647 ingick med ansökan till Upsala domkapitel, att han måtte
_________
¹ Visitationen i Resele ägde rum 31 juli 1616; i ärkebiskopens följe voro khden i Gefle
Joh. Anthelius och skolmäst. Ol. Njurenius.
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få förvissning att blifva sin faders efterträdare; men domkapitlet resolverade: »Det kan intet skee, vthan committeres providentiæ divinæ»,
Emellertid benämnes sonen vice pastor redan 1653 och pastor designatus
1654 samt undertecknar sockenlängderna ss. vice pastor till år 1660, då han
fullt tillträdde pastoratet. Såsom vice pastor anhåller han hos guvernören
i Gefle 18 jan. 1658 att på en ö i stora forsen i Liden genom sprängning
med krut få anlägga ett laxfiske. (GLA Lit. N. 16). Död 1662.
Hans hustru hette Anna och var svägerska till khden O. Anzenius i Anundsjö
(Hdpr. 2/2 1664) samt sålunda sannolikt dotter till khden Christoffer Austrædius i
Torsåker. Åtminstone en dotter.

9. Clemens Nicolai Nordman (1662-78) skref sig stundom
Norantinus efter sin födelsebygd Nora. Stud. i Upsala 18 nov. 1636. Efter
några års tjänst som lärare vid trivialskolan i Hsand skickades han 1646
som predikant till Jockmock (D. II, s. 236), förordnades följande år att
sköta en kapellansbefattning i Nordingrå, hvars ordinarie innehafvare
han blef 1650 (D. II, s. 332) samt tillträdde 1662 Resele pastorat. Församlingens kapellan Petrus Erici Rockstadius klagade 1663 öfver pastore,
att han ej utfick sin lön. Vid den visitation, som superintend. P. Steuchius
höll i Resele 21 juni s. å., afgjordes frågan så, att församlingen detta år
utger till kapellanen den lön, som vandt varit, men följande år förväxlas
kapellanen till Nätra; kunna de då ej öfverenskomma med den nya kapellanen, skulle en ny förordning göras. Vid förhören redde sig församlingsborna i Resele så temmeligen. Khden Clemens afled år 1678. Den 5 nov.
s. å. var Resilla pastorat ledigt och gället erbjöds åt Mårten Lundell i st.
f. det redan tillsatta Nora, hvarpå han fått kungligt bref, men till konsist.
förtrytelse vedersakade han Resele pastorat, »där mången wacker prästman suttit och mått väl», som det heter i protokollet.
G. 2:ne gånger, i senare giftet med efterlefvande Cecilia Forselia.
Af barnen, hvilka antogo namnet Nordin: Daniel, f. omkr. 1655, konrektor i Piteå skola; en dotter, g. m. kapten Joh. Olsson i Skärfsta, Sollefteå,
hvilken tillbytte sig svärfaderns hemman Utvik i Ullånger; en dotter, g. m.
khden i Resele Nic. Jonæ Berg; en dotter, g. m. handl. i Hsand Anders Sand.

10. Ragvald Erici Flodius (1679-88), född i Tanflo by här i
Resele, där fadern Ericus Ragvaldi var komm., sedan khde i Nora; sonen blef
stud. i Upsala 28 maj 1632. Han uppehöll nådåret i Boteå ss. v. pastor
åt afl. khden J. Hernodii änka 1646; blef följande år komm. i Nora-Skog.
Sal. Erik Pehrsson i Utnäs var skyldig herr Raguel Flodius 26 dlr 20 öre
på hans sal. faders arf i Tanflo i Resele, hvilka penningar Erik Pehrssons
barn kändes på Boteå ting skyldiga att till herr Raphael betala (Ådb. 20/3
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1671). Han utnämndes till pastor i Resele 1678 och introducerades här i
sept. 15 sönd. eft. Tref. af prosten Sternelius, som i en skrifvelse till generalguvernören klagar, att han af några församlingsbor i orten lidit despekt i
sitt ämbete vid denna förrättning. Khden Flodius var redan vid sin befordran hit till ålder kommen och synes ha aflidit 1688.
G. 1) m. Maria Liberia (Skogs kb.),
2) m. Elisabeth Blix. Salig herr Raguelis efterlefverska besvärar sig i okt.
1693 öfver khden N. J. Berg, efterträdaren, att hon ej af honom fått ut sin
änketunna.
I förra giftet dottern Brita Flodia, f. 1659, d. i Skog 24/9 1726, 67 år gammal.

11. Nicolaus Jonæ Berg (1689-1708), f. på 1630-talet, bondson
från Jätteberg i Ullånger. Stud. i Upsala 13 sept. 1658, prästv. i Hsands
kyrka 16 maj 1662, blef kapellan i Gudmundrå-Högsjö 1669 och khde i
Resele 1689. Han ägde Rösta hemman n. 2 och var en praktisk och driftig man. I Bodvillån skall han 1697 ha byggt den första vattensågen i
Resele och varit så ifrig, att han där på stället själf lagat mat åt sina drängar
för att de ej skulle därmed förspilla tiden vid sågens skötsel. År 1698 är
han uppförd som khde med hustru, en son, en dotter, 3 drängar och 6
pigor. (GLA.) Berg hade i skrifvelse ingifven dec. 1704 till Hsands
domkapitel låtit förstå sig, för sin höga ålder, intet längre förmå sköta
pastoratet; i anledning häraf hemställer konsist., att pastoratet må få
öfverflyttas på hans son Nils Berg, som öfver 12 år underhulpit fadern
såväl med predikande som andra ämbetssysslor, och hvilken församlingen
enhälligt vocerat. Härpå resolverade kon. Carl XII, dat. Rawitz, 2 febr.
1705: fullmakt uppsättes. Fadern skänkte till Resele kyrka en silfverkanna.
Afled 1708.
G. 1) m. en dotter till khden Clem. Nordman härst. n. 9;
2) m. en bondedotter;
3) m. efterlefvande Elsa Scheder, som till minne efter sin man förärade kyrkan en ljuskrona.
Af barnen: Nils, faderns efterträdare; Daniel, komm. i Lit.; en dotter.

12. Nicolaus N. Berg (1708-40), f. i Högsjö omkr. år 1669,
företrädarens son; stud. i Åbo 1687; prästv. 13 apr. 1694 i Hsand till sin
faders domesticus; vid 1696 års prästmöte infann han sig och höll i faderns
ställe synodalpredikan öfver Job 17, v. 14. Han erhöll 2 febr. 1705 fullmakt
att efterträda fadern (se ofvan). Begärde 5 maj 1728 adj. i Berg Henr.
Drake till hjälppräst. Ansågs såsom den rikaste bland alla Ångermanlands präster på sin tid. Bouppteckningen steg till öfver 10,000 dlr s:mt.
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Han afled 13 juli 1740 (Hdpr.). Samma år hade han låtit uppsätta stugubyggningen å prästbordet.
G. m. Anna Sundia, dotter till khden And. Sundius i Boteå.
Döttrar: Catharina, g. m. kammarskrifvaren i krigskollegium Joh. Lorentz
Ekenbom, d. i barnsäng 21/5 1743; Anna Brita, f. 30/12 1729, g. 1) 3/9 1745 m. häradshöfd. Christian Wallensteen, 2) 1762 m. brukspatron Dan. Halenius på
Utansjö; d. 29/3 1817.

13. Erik And. Sellin (1744-66), f. 1693, son af kapellanen i
Gudmundrå-Högsjö And. Sellin, stud. i Upsala 15 febr. 1714 samma år som
fadern afled, prästv. till adj. i Lit. apr. 1718, v. regem. past. vid Jämtl.
reg. och v. komm. på Frösön 1720, utn. brukspred. på Lögdö 1722, tilltr.
1723; komm. i Ragunda-Håsjö efter den afsatte H. Klockhoff 16 okt.
1728, tilltr. genast. Vid ledigheten efter Berg sökte han khdebefattningen
här i Resele och kom äfven på förslag, men afgörandet drog ut på tiden,
emedan Resele församling ville ha till 4:de profpredikant N. Sund och några
valmän förklenat de två prästmän (komm. L. Aspgren och M. Zellenius),
som jämte Sellin voro uppsatta på konsist. förslag, i det dessa påstodos
sakna de egenskaper, som enl. Tit. 1:6 och 1 Tim. 3:2-7, för lärare fordrades.
Först 27 mars 1742 utn. Sellin till khde och tilltr. våren 1744. Husesyn
hölls på prästbordet 25 juni sistn. år. Han började att göra fullständigare
anteckningar i kyrkböckerna. Afled 24 dec. 1766 och begrofs i Resele
kyrka 22 febr. följande år.
G. 1717 m. Margareta Oldberg, f. 1698, dotter till khden And. Oldberg i
Lit, begr. i Helgums kyrka 29/1 1775.
Barn: Anders, f. 1726, khde i Ramsele; Maria, g. 11/8 1757 m. ingenjören
Mauritz Lundström, bosatt i Styrnäs, änka 1/11 1767; Margareta, f. 1731, g. 29/7
1759 m. khden Dan. Edin i Anundsjö; Eric, f. 5/3 1732 i Håsjö, khde i Anundsjö;
Mätta, f. 1736, g. 2/7 1763 m. adjutanten, löjtn. Anders Oldberg; Johan, v. häradshöfd., ägare af Ledingeå bruk, bodde på Husnäs i Helgum, förlorade all sin
förmögenhet, d. hos sin måg löjtn. Jacob Georg Liljesköld 5/1 1805; Israel, f.
1741, v. häradsh., stadsfiskal i Hsand.

14. Olof Holmberg (1768-93), f. 27 jan. 1727, föräldrar: khden
i Brunflo Joh. Holmberg och Helena Wackling. Modern afled här i Resele
hos sonen och begrofs 10 okt. 1790. Sonen blef student i Upsala 18 febr.
1745, var 1750 informator åt den sedermera ryktbare Carl Bernhard
Wadström, negerslafveriets bekämpare. Aflade fil. kand. ex. 14 april
1752; prästv. till v. past. vid fransk-lutherska församl. i Sthm 1754 under
ordin. pastors tjänstgöring i Konstantinopel. Adj. och kompastor i Brunflo 1757; nådårspred. i Offerdal 1759 efter prof. Ol. A. Burman, utn.
stadskomm. i Hsand 15 okt. 1760 med tillträde 1761. Erhöll fullmakt
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som khde i Resele 9 jan. 1768, prost öfver egen församling 10 jan. 1782.
Prästbordets rätt till ett kvarnställe i Klocksån var föremål för en tvist
mellan khden Holmberg och Måns Larsson i Vingnäs, och saken skulle
dragas inför Svea hofrätt (Hdpr. 7/10 1789). Prosten Holmberg hade rika
ämbetsgåfvor, var berömd för nit och ordning. Afled 19 febr. 1793.
G. 1762 m. Christina Berlin, f. i Hsand 1/7 1736, dotter af hofkamrer Henr.
Berlin och Anna Cath. Hellström; d. i Myre, Resele, 20/1 1814.
Barn, hvilka antogo namnet Holmbergsson: Johannes, f. 26/6 1764 i Hsand,
juris prof. vid Lunds univ., d. 26/5 1842; Olof, f. 12/6 1766, postdirektör i Hsand,
d. där 14/8 1839; Henrik, f. 23/1 1769 i Resele, d. 1/2 s. å.; Nils Magnus, f. 10/2 1770,
d. 22/4 1771; Christina Sofia, f. 24/4 1771, själfspilling; Anna Helena, f. 6/9 1772,
g. m. kapt. vid Jämtl. dragoner Gotth. Wilh. Marks von Würtemberg, d. 15/2 1814
i Myre; Andreas, f. 6/4 1775, kamrer vid Nummerlotteriet; Catharina Elisabeth,
f. 13/8 1776, d. 1777, begr. i Nora.
Tr.: De epistolis Christi animatis ex 2 Cor. 3:3, præs. O. A. Burman, Ups. 1751. Delaktigheten uti den första upståndelsen [likpred. öfver inspekt. Dan. Krapp i Hsands
domkyrka 12/1 1762.] Sthm 1762. - Guds gåfvors missbruk i mat och dryck, högst
oskäligt och stridande, såwäl emot Guds wisa och nådiga ändamål, som menniskans
deremot swarande skyldighet. Sthm 1777. - Christna lärans gudomlighet, ärkänd af
sundt förnuft, förnämligast i afseende på des hemligheters härliga egenskaper. Ups.
1783. - Orsakerna till förtviflan och sjelfmord, samt råd och undervisning, huru frestelse dertill bäst kan förekommas . . . Ups. 1789.

15. Pehr Hellman (1795-1805), f. 14 sept. 1726 i Jockmock,
son till komm. därst., sedan i Högsjö Hans Hellman. Stud. i Upsala 2
okt. 1746, prästv. 1754 på kallelse af khden Forzelius i Refsund, utn.
komm. i Högsjö 13 maj 1767, bodde där i Bäcklands by. Erhöll fullmakt
som khde i Resele 7 maj 1794, tilltr. 1795, men installerades först vid
biskopsvisitationen 28 febr. 1796. Afled 10 mars 1805.
G. 1/10 1767 i Hässjö m. Ingrid Bång, f. 2/3 1738, dotter till gästgifvaren
i Fjäl Augustin Aug. Bång och Anna Greta Kiörning, komm.dotter från Attmar
och syster till biskop O. Kiörning. Pastorskan afled 4/8 1807.
Barn, alla födda i Högsjö: Anna Margareta, f. 25/12 1768, d. 26/3 1769; Johan
Augustin, f. 5/1 1770, khde i Grundsunda; Anna Catharina, f. 10/12 1771, d. 22/2
1772; Elisabeth Margareta, f. 9/1 1774, g. 19/1 1797 m. handl. i Hsand Michael
Lindström; Inga Maria, f. 15/5 1776, g. m. khden E. O. Sellin i Anundsjö; Isac
Olof, f. 30/6 1780, stud. 1802, d. 22/2 1804 i Anundsjö prästgård.

16. Mag. Henrik Jacob Berlin (1807-28), f. 17 apr. 1766 i
Hsand, äldste sonen till konrektorn, utn. khden i Anundsjö Nils Berlin
och Brita Unæus. I föräldrahemmet och skolan grundlades hans studier
med sådan framgång, att han redan vid 17 års ålder inskrefs ss. student
i Upsala 1783; promov. fil. mag. 16 juni 1791. En docentur i filosofi
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erbjöds honom, men hans håg riktade sig afgjordt åt det kyrkliga kallet;
han prästv. 9 dec. 1792 till högmässopred. i Hsand, tjänstgj. tillika ss. v.
kollega i därv. skola maj och okt. 1796; utn. till skolmästare i Luleå 1
juni s. å. (tilltr. ej) samt 31 dec. till stadskomm. i Hsand, vikarierade vid
skolans 3. kl. vt. 1797, aflade past.-ex. 2 nov. 1803; v. past. i Hsand 6
jan. 1804. Utn. khde i Resele 23 dec. 1805; respondens vid prästmötet
1806, hitflyttade till Resele 1807, honor. prost 1813, v. præses vid prästmötet 1817. Under sin verksamhetstid som komminister i Hsand ägnade
han särskildt kärleksfull omsorg åt de fattiga och betryckta, och då han
själf af den knappa komministerlönen ej hade mycket att gifva, uppkallade
han de mera burgna samhällsmedlemmarne till bistånd härutinnan. I
Resele vårdade han sina församlingar med samma nit så i andligt som lekamligt afseende, trifdes här rätt väl, ehuru saknaden af bildade mäns umgänge
på en ort, dit sällan någon resande kom, stundom kunde kännas tung.
Desto mer blef hans makas sällskap honom oumbärligt, med hennes bortgång tycktes all jordisk glädje försvunnen för honom, och han öfverlefde
henne ej många år. Afled 22 jan. 1828.
G. i Tuna prästgård 9/1 1794 m. Margareta Vendela Dillner, f. 11/2 1760,
dotter till fanjunkaren Sivert Dillner och Eva Margareta Björkebaum. En synnerligen älskvärd prostinna, god mot de fattiga, d. 27/2 1825.
Barn: Brita Catharina, f. 22/10 1794, d. 27/12 1799; Vendla Henrietta, f. 22/9
1795, g. m. prosten And. Borgström i Nätra; Nils Sivert, f. 25/10 1796, d. s. d. och
Jakob Magnus tvill., d. 22/12 s. å.; Nils Sivert, f. 14/2 1798, kronolänsman i Sidensjö, d. 8/12 1844; Jakob Magnus, f. 2/2 1799, d. begr. 25/4 s. å.; Henrik Jakob, f.
5/2 1800, prost och khde i Nordmaling.
Tr.: De merito et reatu positiones, præs. P. N. Christiernin, Ups. 1789. - De cognitione analogica, p. 1-3, ib. 1791-92.
Efter prosten Berlins död afgick Junsele som eget pastorat.

17. Jöns Hedin (1831-44), f. 21 maj 1786 i Undersåker, son af
dannemannen Hendrik Nilsson och Valborg Johansdotter. Stud. i Upsala
vt. 1806, disp. pro ex. vt. 1807; prästv. 29 mars 1809 till adj. åt prosten
A. Sundberg i Sollefteå; past. ex. i Hsand 16 juni 1817, khde i Hafverö
22 aug. 1821, tilltr. 1 febr. 1822; komm. i Rödön-Ås 16 mars 1825, tilltr.
1 maj 1827; utn. khde i Resele maj 1831, tilltr. genast. Prost 1835; pred.
vid prästmötet i Hsand 1839. Under hans ämbetstid grundlades och invigdes Resele nya kyrka af biskop Franzén.¹ Prosten Hedin afled 14 jan.
1844. Han var en from och hedersam präst med kärleksfullt allvar i sitt
kall samt verkade ifrigt för nykterheten.
_________
¹ Invigningstalet är aftryckt i Franzéns Smärre predikningar. Sthm 1852, s. 132.
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G. 1) 7/1 1813 i Undersåker m. Brita Sophia Burman, f. i Alsen 2/10 1785,
dotter till e. o. landtmät. Lars Abr. Burman och Anna Magd. Sparrman; d. i
Hafverö prästgård 31/7 1824.
2) 18/3 1825 på Tegelhagen nära Sundsvall m. Carin Charlotta Stagnell,
dotter till 1:ste landtmät. Joh. Jac. Stagnell och Maria Beata Calwagen. Prostinnan erhöll 28/12 1832 den mindre guldmedaljen för medborgerlig förtjänst att
bäras i grönt band kring halsen, enär hon inom socknen stiftat en nykterhetsförening, hvilken då räknade 216 medlemmar; d. i Resele 29/9 1850.
Barn: Anna Christina, f. 20/2 1813, d. 1831; Catharina Sophia, f. 25/7 1816,
g. 28/1 1842 m. komm. i Grundsunda, sedan Öfver-Lännäs Pehr Sundvall; Olof,
f. 14/9 1818, komm. i Bodum-Tåsjö; Johan, f. 2/2 1826, utflyttade till Upsala 1842;
Oscar, f. 22/12 1827 i Ås, stud. 1846, reste ut 1848 och upplefde många äfventyr
i England och Amerika, en tid musikant vid engelska marinen på Cap; var 1889
privatlärare i Sollefteå; Maria Charlotta, f. 27/11 1830, g. 10/8 1866 m. handl.
Olof Johan Axell; Wilhelm, f. 18/4 1833 i Resele.
Tr.: Accessiones ad historiam Suiogothicam, p. 3, præs. E. M. Fant, Ups. 1807. Predikan, hållen vid prestmötet i Hernösand den 13 mars 1839 (i Prestmöteshandlingarna).

18. Olof Nordensson (1846-68), f. 6 aug. 1794 i Lockne s:n,
Riseby; föräldrar: f. d. fältväbeln, kronolänsman i Brunflo Jonas Nord
och Anna Pehrsdotter från Valne. Intogs i Frösö skola 1807, i Hsands
gymn. 1813; stud. i Upsala vt. 1818; prästv. 11 juni 1820 till komm. adj.
i Lockne; past.adj. i Oviken 1822; v. kollega i Frösö skola 1823-29;
komm. i Sveg-Lillherrdal 1 mars 1829; utn. khde i Hede febr. 1834, tilltr.
1836; honor. prost 1842; utn. khde i Resele sept. 1845, tilltr. 1 maj 1846.
Predikant vid prästmötet 1856; v. kontr. prost 1857 under ordin. prostens
d:r Runstens i Sollefteå deltagande i riksdagen. Nordensson räknades såsom en af sin tids utmärktare prästmän inom stiftet, ägde djup kristlig
erfarenhet, var flitig i studier och framstående som andlig talare. Han afled
9 maj 1868 och begrofs af d:r Runsten 3 juni s. å. En grafvård öfver
honom restes 1876 på Resele kyrkogård af hans vänner. LVO 1863.
G. 1829 m. Catharina Christina Biberg, f. 24/3 1803, dotter af hospitalsysslomannen Jakob Biberg i Hsand; d. i Myre 3/6 1874.
Son: Theodor Jonas, f. 25/9 1830 i Lillherrdal, fil. mag. 1854, faderns adj.
d. i Resele prästgård af lungsot 3/10 1858.
Tr.: Predikan på första prestmötes-dagen d. 7 junii 1856, hållen i Hsands
domkyrka (i Prästmöteshandl., sedan omtr. Östersund 1860). - Pred. på 2:dra sönd.
efter Påsk. Hsand 1873; uppl. 2 ib. 1874. - Högmessopredikan å andra bönedagen 1868,
ib. 1874. - Strödda predikningar såsom supplement till E. O. Sundbergs i Boteå
predikosamling, som Nordensson år 1860 utgaf.
Efter nådåren afskiljdes Liden som eget gäll.
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19. Georg Lindberg (1870-88), f. 5 jan. 1822 i Umeå; föräldrar: landträntmäst. Erik Lindberg och Elisabeth Cath. Nordlund. Stud.
i Upsala vt. 1842; v. kollega i Umeå skola ht. 1842 och vt. 1843; efter afl.
dimissionsex. prästv. 11 jan. 1845 till past. adj. i Nordmaling, där han
stannade till 1851, då han förordnades till v. komm. i Nora-Skog i maj s. å.;
utn. ordin. komm. därst. sept. 1857 med tilltr. 1 maj 1858; afl. past. ex.
sept. 1859. Befullm. khde i Resele 11 jan. 1869, tilltr. 1 maj 1870. Predikant vid prästmötet 1871. Efter att någon tid ss. vikarie uppehållit kontr.prostbefattningen i Ångermanlands västra kontrakt, blef han ordin.
kontr. prost 3 febr. 1875. Prosten Lindberg var begåfvad med ett klart
hufvud och ägde särskild talang att i skrift uttrycka sina tankar samt var
en exemplariskt noggrann expeditionskarl. Som prästman vann han aktning och erkännande, dock var det ej lätt att komma på förtrolig fot med
honom, men de, som vunnit hans vänskap, voro honom varmt tillgifna.
Han afled efter svårt lidande 30 okt. 1888. LVO 1884.
G. 1) m. Carolina E. Rossander, d. i Skogs prästgård 25/4 1853, 48 år 10 m. 7 d.;
2) 2/8 1855 i Hsand m. Carolina Mathilda Læstadius, dotter till khden
Petrus Læstadius i Vibyggerå, d. 1887.
Barn: Elisabeth, folkskolelär:na i Resele; Carl Georg, f. 3/4 1862, stud. 1882,
länsman i Grundsunda, d. drunknade 30/7 1907; Johannes Zacharias, f. 27/2 1864,
stud. 1883; Esther, poststationsföreståndare i Resele.
Tr.: Ord talade vid fru Eva Maria Moritz' jordfästning i Nora kyrka d. 19 febr.
1869 af G. L--g. Sthm 1869. - Prästmötespred. 1871 (i Handl. v. prästm. i Hsand). Predikan på Pingstdagen (i Predikn. af Hsands stifts prester 1. 1883).

20. Jakob Sundelin (1892-1916), f. 7 maj 1840 i Tåsjö: föräldrar
bonden Anders Bertilsson och Magdalena Johansdotter. Efter afgångsex.
i Hsand 30 maj 1865 stud. i Upsala sept. s. å., prästv. i Sthm 12 febr.
1868, förordn. till past. adj. i Helgum, sedan i Långsele, 7 jan. 1869 i Junsele; 28 juli s. å. i Björna; v. past. o. v. komm. i Själevad 30 dec. 1871; v.
past. i Björna 15 maj 1872; utn. khde i Björna 30 maj 1873, tilltr. genast.
Utn. khde i Resele 6 juli 1889, tilltr. 1 maj 1892. Han afled 6 mars 1916.
LVO 1908. (Minnesteckn. vid prästmötet i Hsand 1919.)
G. 14/6 1876 m. folkskolelärarinnan Anna Kristina Hoffner i Husum, f. 13/6
1844, dotter af skräddaren Anders Hoffner i Östersund och Juliana Åfeldt.
Tr.: Predikan på Kristi förklaringsdag (i Predikn. af Hsands stifts prester 2. 1884).

21. Nils Gustaf Beskow (1916- ), f. 14 sept. 1863 å Huså
bruk i Kalls s:n; föräldrar: byrådirektören d:r Axel Bernhard Beskow
och Anna Mathilda Murray. Efter studier vid Beskowska skolan och Johannelund, blef han på grund af kgl. tillåtelse och åldersdispens prästv. i
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Hsand 16 nov. 1885 till missionär och sjömanspräst; adj. i Hammerdal,
då han 1 apr. 1886, förordnades till sjömanspräst i Liverpool. Erhöll
6 maj 1887 tillstånd att inträda i Svenska kyrkan och Hsands stift med
befordringsrätt till komminister; adj. och v. past. i Nordingrå och Berg,
utn. komm. i Linsell 27 sept. 1890, tilltr. 1891; komm. i Åre 7 jan. 1893,
tilltr. 1894. Aflade examen för utvidgad ansökningsrätt 9 dec. 1895;
erhöll på begäran afsked från komministraturen från 1 aug. 1899, utn.
till komm. i Vist, Linköpings stift, 6 nov. s. å., tilltr. 1900, p. b. afsked
1 dec. 1901; utn. khde i Sunne och Norderö 9 mars 1906, tilltr. genast;
pastor vid Blasieholmskyrkan i Sthlm 10 febr. 1913, tilltr. s. å., utn. khde
i Resele 1916.
G. 8/7 1901 m. Sara Dufva, f. i Åre 12/1 1883, dotter till gårdsägaren Lars
Persson och Birgitta Nilsdotter.
Barn: Anna Maria Birgitta, f. i Nätra 25/5 1902; Nils Axel Vincent, f. i
Torsåker, 23/2 1904, student; Susan Gudrun Irene, f. i Sunne 24/9 1905; Ingrid Marta
Helena, f. ib. 18/2 1912.
Tr.: »Vänd åter till solen.» Tio föredrag. Norrköping 1897, uppl. 2-3, ib. 1899,
1902. - Det heliga landet. Minnen och intryck från en resa under åren 1898-99. Sthm
1899, uppl. 2 ib. 1901. - Minnes-ord till nattvardsbarn af en nattvardslärare. Sthm
1898, uppl. 2-3. Norrköp. 1901,07, (anon.). - Från tårarnas afton till fröjdernas morgon,
tio föredrag. Norrk. 1903. - Upplyften edra hjärtan (Sursum corda). Föredrag, ib.
1904. - Moln som snart gå öfver. Tio föredrag. ib. 1905. - Det gyllene Morgonlandet.
Sthm 1908. - Från Suomi till Döda hafvet, ib. 1911. - Allt till det bästa. Ord vid
lilla Tora Lagerfelts jordfästning i Nacka kyrka den 5 juni 1913. Ib. 1913. - Guds
vägar. - Jesus vårt hopp, ib. 1921. - Inför Guds ansikte ib. 1923.

KOMMINISTRAR I LIDEN.
1. Herr Simon [1566-67] sannolikt här kapellan, pliktade vid
sommartinget i Resele 14 aug. 1566 40 mark för vitismål och vid följande
årets sommarting i Liden 23 juni 1567 6 mk. Han synes levererat batalj
både med af- och tillträdande pastor.
2. Dominus Ericus (Ragvaldi), [1595], sacellanus i Resele, troligen
son till Rafual Knutson i Södertanflo här i Resele, hvilken 1586 uppföres
ss. ägare af en ladugård med 16 kor. Sonen Erik, som nedrest till Upsala,
var 6 juni 1595 inkallad för Upsala domkapitel, enär han utskrifvit något
intyg åt den anklagade khden Johannes Claudii i Ramsele, »efter ett annett
concept, som dominus Johannes medh sigh ifrån Ramsell fördt haffuer».
(Udpr.) Bodde i Tanflo. Blef sist khde i Nora, n. 10. Sonen Ragvald
Flodius blef khde (10) här i Resele.

RESELE

183

3. Olof Erici [1629-30], kapellan i Resele, upptages dessa år i
socknens boskaps- och mantalsregister.
4. Hans Canuti Rhezelius (1629-56), f. 1599, Höfvens by i Resele,
hvadan han stundom äfven kallade sig Hofvenius; stud. i Upsala febr.
1622. Vid tinget 14 nov. 1629 klagade herr Hans kapellanen, att Påfwell
Jönsson i Hullsta skällt honom för en ljugare, det Pawell inte bevisa kunde;
den senare blef på mångas förbön förskonad med 24 marks böter. Herr
Hans förordnades 18 apr. 1644 till khde i Offerdal och ärkebiskop Laur.
Paulinus begärde Kgl. Maj:ts konfirmation därå, men saken förföll, enär
Jämtlandsprästerna, som flytt till Norge under kriget, återfingo sina gäll.
På Resele ting 23 juli 1646 lofvar Hans Knutsson att gifva sin granne
Hans Zachrisson i Höfven 10 dlr kmt, om han flyttar sin gård från hans
»gårdsmåll». Då han år 1647 sökte Anundsjö, inlade prosten sitt kraftiga
förord för honom, prisande hans nit och skicklighet och den hjälp han haft
af honom på visitationsresorna. Han vann ej då befordran, men erhöll
och tillträdde Arnäs pastorat 1656. Se Arnäs.
5. Petrus Erici Rockstadius (1656-64), f. här i Resele, Rösta
by, systerson till företrädaren, sist khde i Råneå.
6. Ericus Olai Forselius (1664-87), stud. 27 nov. 1640, har som
v. pastor undertecknat Svegs tiondelängd för år 1659. Den 17 juli 1661
utn. han till kapellan i Nätra och fick domkapitlets befallning att genast
begifva sig dit. Vi ha skildrat de strider, han där hade att utkämpa med
sin khde Olof Hosselius. Genom byte med företrädaren fick han efter
superintend. P. Steuchii anordning transport till sacellanien i Resele-Liden.
Vid Resele ting 28 juni 1671 uppbjöd kapellanen herr Erik 2. ggn hus och
jord, som han inköpt i Lidgatu af Per Andersson i Börking. Tillika klagade
han mycket öfver, att han med stor lifsfara måste resa till Judensels kyrka
och i socknebåd öfver den ofärdiga väg, som där i socknen finnes. De
skyldiga fingo plikta för ofärdig vägbyggnad. Han lär ha dött 1687. (T.)
7. Hans Unæus (1688-1718) khde i Sidensjö.
8. Erik Hauffman (1718-28), f. i Hsand, son af skomakaren Henrik
Er. Brinck. Från födelsestadens gymn. stud. i Upsala 9 sept. 1704, prästv.
1709 till pastorsadj. i Sidensjö. I jan. 1718 ingaf han en supplique till
Hsands konsist., begärandes den lediga sacellanien i Anundsjö. Konsistoriales befunnos ej obenägna, men Anundsjöborna ville ej ha honom på grund
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af hans felaktiga lefverne. Med biskopens samtycke förordnades han i
stället 9 aug. 1718 till kapellan i Resele och tillskrefs att skyndsammast
utan den ringaste försummelse förfoga sig dit, enär khden Unæus ej kan
lämna sin förra kapellansbeställning, förrän Hauffman, hans successor,
sig in loco infinner. Bodde som kapellan i Lidgatu. Afled i mars 1728.
G. i Sidensjö 1715 m. Martha Noræa, en fattig flicka. Hon klagade i apr.
1730, att hon blifvit vid änkedelningen 1729 förglömd, och anhåller att för sin
fattigdoms och många små barns skull blifva närmast därtill befordrad.
Barn: Brita, döpt 12/1 1719; Henrik, döpt 3/6 1722; Petrus, döpt 19/4 1724;
Nils, döpt 6/2 1726.

9. Petrus Jac. Harelius (1729-54), f. 1694 i Vibyggerå s:n,
Herresta by, son af bonden Jacob Jonsson och Carin Hansdotter. Stud.
i Upsala 30 okt. 1717 under namnet Herrelius. Som han och två kamrater
på nedresan till Upsala lidit skeppsbrott, blefvo de vid inskrifningen befriade från afgift till universitetsbiblioteket. Aflade prästex. i Hsand 9 dec.
1721 och förordn. till adj. åt prosten S. Bidenius i Brunflo. Nådårspred.
i Nora 1722, var där adj. ännu i okt. 1728, då han fick konsist. befallning
att sköta kapellanstjänsten i Resele för änkan till nådårets slut. Allmogen
i Resele begärde honom i jan. följande år till kapellan, »eftersom han är
en nitälskande predikant och lärare samt eljest af kiärligit och godt umgänge», och 5 mars 1729 blef han därtill utnämnd af ett enhälligt konsist.
samt tilltr. s. år. Bodde här som kapellan i Västanbäck. Afled 18 juli
1754.
G. m. Magdalena Damin, f. 1697, dotter till komm. Zach. Damin i NoraSkog. Hon erhöll dubbla nådår 31/1 1756; omgift m. efterträdaren.
Barn: Zacharias, f. 1734, stud. 1755, v. landtmät. i Torp, d. där 24/6 1803;
Per, döpt 11/4 1739, bonde i Näsåker, d. 4/5 1827; Andreas, stud. 1765, bodde
hemma hos brodern Per i Liden, höll en slags privat skola för socknens barn och
odlade rofvor, »som han älskade som sin största delice», from och gudfruktig,
d. 1796.

10. Nils Ol. Dahlström (1736-58), f. 1714, bondson från byn
Dal i Säbrå s:n, stud. 6 sept. 1736; prästv. 13 dec. 1741 på kallelse
till adj. åt prosten i Boteå O. Sundius. Utn. till komm. i Resele-Liden
12 juni 1756, men afled redan 30 mars 1758.
G. 30/12 1756 m. företrädarens änka Magdalena Damin, d. 19/2 1783.

11. Petrus P. Alstadius (1760-74), komm. i Boteå.
12. Olof Drake (1774-79), sist komm. på Alnö, se Skön.
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13. Nils Sv. Flodstedt (1780-99), f. allahelgonatid (1 nov.) 1739 i
Resele, son af bonden Sven Nilsson i Norrtanflo. Stud. i Upsala ht. 1764.
Junseleborna, som ägde rätt att till sin sockenpred. kalla den de önskade,
begärde hos Hsands domkapitel, att Flodstedt måtte få härtill prästvigas,
då han förvärfvat allas kärlek och förtroende genom en stilla, saktmodig
och ärbar vandel; de hade hört honom predika och hans skickliga och goda
ämbetsgåvor berömmas. (Hdpr. 25/4 1767.) Han prästvigdes alltså till
sockenpredikant 31 maj 1767 och utnämndes 1779 till komm. i Liden
samt tilltr. 1780. Afled 1 nov. 1799. En nitisk och uppbygglig prästman.
G. 9/8 1769 m. Maria Magdalena Bidenius, f. 12/12 1746, dotter till khden
Nils Bidenius i Anundsjö; d. på sin gård Norrtanflo 13/2 1820.
Barn: Nils Olof, f. 3/6 1770, komm. i Gudmundrå-Högsjö; Anna Margareta,
f. 5/5 1771, g. 25/3 1801 m. utrikesfararen Anders Nyberg, skiljd från honom,
bodde tillsammans med modern, d. kort efter henne 28/2 1820; Johannes, f. 24/6
1774, d. begr. 17/7 s. å.; Abraham, f. 5/6 1775, prästv. 15/6 1800 till adj. i Skog,
nådsårspred. i Bjertrå 1807, d. 1814; Johannes, f. 27/11 1777, d. 30/11 s. å.; Zacharias
Wilhelm; f. 17/3 1779; Sven Peter, f. 30/3 1780, d. 10/4 s. å. i Junsele.

14. Olof Sundvall (1802-34), f. 23 aug. 1753, föräldrar: v.
kapellpred. i Wiksjö, sedermera komm. i Häggdånger Petrus Sundvall
och Brigitta Harlin. Inskrefs på sitt 11:te år i Hsands skola, uppflyttades
till gymn. 1771 och blef stud. i Upsala 1776. Uppehöll sig genom information i enskilda hus, till dess han midsommardagen 1782 invigdes till predikoämbetet och förordnades att biträda fadern i Häggdånger. Tillbragte
därefter 5 år ss. adj. i Säbrå hos biskop Hesselgren samt 4 år i Njurunda
pastorat. Ehuru helt okänd, erhöll han vid valet 28 aug. 1800 nästan
enhällig kallelse till komm. i Liden med tillträde 1802, hvilken tjänst
han sedan i 32 år nitiskt förestod. Vice pastors namn och värdighet erhöll han juli 1833. »Beständig verksamhet, förenad med tarflighet
och ett af naturen gladt lynne, skänkte honom äfven under bekymmersamma skiften lugn och hopp.» (HST 1834 n. 6.) Såsom stiftets senior
afled han 29 jan. 1834, 80½ år gammal.
G. 6/7 1790 m. Anna Catharina Ullberg, f. i Häggdånger 8/7 1770, dotter till
komm. i Stigsjö mag. Jonas Ullberg. Hon afled i Rätan 16/10 1844.
Af 9 barn: Per Olof, f. 87 1791 i Häggdånger, d. 13/11 s. å.; Brita Magdalena,
f. 1793, g. 16/4 1811 m. bonden Nils Hansson i Västanbäck, Ådals-Liden, flyttade
till Häggdånger s. å.; Olof, f. 7/12 1796, hemmansägare i Rå, Ådals-Liden, d. 17/11
1866; Jonas, f. 1/1 1801 i Njurunda; Johannes, f. 21/6 1804, studiosus i Hsand, d.
19/12 1824 i Häggdånger; Petrus, f. 25/12 1811, komm. i Boteå-Öfverlännäs, d.
11/8 1895.

16. Nils Frisendahl (1836-69), f. 10 sept. 1794 i Ragunda,
föräldrarne: bonden Nils Eriksson Hök i Krångede och Bothilda Måns-
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dotter från Hammarsgård. Stud. i Upsala 11 mars 1817, prästv. i Hsand
13 dec. 1818 till komm. adj. i Resele-Liden, tjänstgj. som t. f. pastor 25
maj-25 juni 1828, åter komm. adj., nådårspred. 1834, utn. komm. i Liden
nov. 1834, tilltr. 1 maj 1836, erhöll v. pastors titel 26 okt. 1836. Han afled
19 jan. 1869 efter att oafbrutet i 50 år verkat såsom själasörjare inom
samma församling.
G. m. Ingrid Dorotea Hæggman, f. 6/7 1801 i Ådals-Liden, dotter af dannemannen Hans Ersson i Häxmo och Stina Ersdotter fr. Moflo; d. 2/11 1877.
Barn: Bothilda Kristina, f. 11/2 1822, g. 27/10 1853 m. bonden Johan Sundvall i Rå, sonson till komm. O. Sundvall här ofvan; Nils Johan, f. 2/8 1823, khde
i Ramsele; Erik Magnus, f. 17/7 1825, nämndeman och hemmansägare i Ås,
Ådals-Liden, d. 9/11 1880; Wendla Dorothea, f. 12/4 1827, d. 2/5 1831; Henrik August
f. 7/1 1829, d. 12/6 1834; Olof Mikael Bernhard, 18/4 1830, d. 7/5 1831; Bror Olof Michael, f. 30/9 1831, scholaris i Hsand, d. i Lidens prästg. 8/1 1846; Oskar, f. 8/10 1833,
skollärare och postföreståndare i Näsåker, d. maj 1914; Henrik Jakob, f. 5/3 1836,
bonde i Moflo; Wendla Dorothea, f. 27/4 1838, g. 6/4 1863 m. bonden Hans Peter
Westin i Moflo; Fredrik August, f. 17/4 1840, fabrikör och handlande i Östersund,
d. 17/1 1891; Tilda Lovisa, f. 22/6 1843, g. 8/10 1865 m. handl. Erik Näsman i Ås,
änka 21/5 1888; Viktor Bernhard, f. 4/4 1845, prost och khde i Ådals-Liden; Amanda
Charlotta, f. 17/11 1848, g. 22/9 1872 m. sågverksinspektoren vid Sandviken, Gudmundrå, Jan Oijman Veen från Edam i Nederländerna, sedan bosatta i Sthm.

SOCKENPRÄSTER I JUNSELE.
1. Paul Molander (1755-64), f. 1727 i Ådals-Liden, son af
en bonde Markus i Mo. Stud. i Upsala 19 sept. 1751, informator på Gimo
bruk. Prästv. och erhöll förordn. ss. den förste sockenprästen härstädes
1755. Afled 14 maj 1764.
G. 8/7 1760 på Sundby m. Brita Stridsberg, dotter af professor Magnus Stridsberg i Hsand; omg. m. efterträdaren.
Söner: Magnus, som antog namnet Demolée, f. 30/3 1761, stud. 1780, länsman i Hammerdal, andre landtmätare i Jämtl. län, d. 1844; Markus, f. 21/6 1762,
d. 9/5 1763.

2. Mag. Lars Lund (1764-67), se komm. i Nora-Bjertrå n. 7.
3. Nils Flodstedt (1767-80), se ofvan komm. i Resele-Liden.
4. Nils Tandberg (1780-90), f. i Resele 1734, döpt 19 apr.,
son till bonden Nils Philipsson i Norrtanflo. Stud. i Upsala 2 mars 1750,
prästv. 23 dec. 1764 på kallelse af komm. Hans Burholm i Bjertrå, som
efter 36 års tjänst begärt adjunkt. Sedan han en kortare tid uppehållit
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sockenpredikantbefattningen i Dal 1765, blef han 5 apr. 1766 nådårspred.
efter Burholm, och efter komm. N. Flodberg i Helgum 20 febr. 1767;
past. adj. i Ramsele maj 1769 och d:o i Gudmundrå 1778; sockenpredikant i Junsele 1780. Angifven för felaktigheter i lefvernet inkallades han
2 okt. 1788 för Hsands konsist., fick allvarliga föreställningar och dispenserades på behaglig tid, hvarvid efterträdaren Tollbom förordnades till
v. sockenpredikant. Tandberg afled 2 febr. 1790 och de 7 t:r, hvilka han
uppburit, skulle under tjänste- och nådåret tillfalla hans änka.
G. m. Brita Estman. En dotter Christina, f. 12/9 1787, d. begr. 9/3 1788.

5. Matthias Tollbom (1791-1824), f. 10 okt. 1750 i Ullånger;
föräldrar: bonden och nämndemannen Matthias Andersson i Äskja by
och Christina Hansdotter. Inskrefs i Hsands skola 1760, stud. i Upsala
vt. 1772, konditionerade därefter dels i Gefle, dels i Ångermanland, till
dess han 24 sept. 1779 prästv. till adj. åt komm. Hellman i Högsjö, blef
nådårspred. 10 jan. 1781 efter komm. N. Ödberg i Grundsunda, 1783 efter
khden D. Edin i Anundsjö, 3 sept. 1788 efter komm. L. Hellbom i Sollefteå
mot ½ årslön; v. sockenpred. i Junsele 4 mars 1789, hvilken tjänst han ss.
ordinarie tilltr. 1791 och bestred till år 1816, då han för sjuklighet nödgades
begära medhjälpare och året därpå tjänstledighet. Han flyttade då till
Sollefteå och tillbragte sin återstående lefnad i stillhet på sin gård Hallsta.
Afled 10 apr. 1824.
G. 1789 m. Margareta Elisabeth Westman, dotter af kammarskr. i kgl.
Kammarkollegiet Jöns Christian Westman och Anna Margareta Bidenius; d.
1825.
Barn: Christian Matthias, f. 25/7 1790, kronolänsman i Njurunda, sedan i
Sollefteå, d. på Hallsta gård 5/6 1828; en yngre son d. före fadern.

6. Erik Forssén (1825-28) förordn. till adj. i Junsele 8 apr.
1815 och v. sockenpred. 1 maj 1816, ordin. sockenpred. härstädes jan.
1825, tilltr. komministraturen i Nora-Skog 1 maj 1828, se där vidare.
7. Salomon Sundius (1828-30), utn. 24 jan. 1827 till sockenpred. i Junsele, tillträdde 1 maj 1828, samt blef genom kgl. resolution
20 aug 1830 vid församlingens afskiljande till eget pastorat förordnad till
vice pastor med uppbärande af full pastorslön. Se Junsele.

