SUNDSVALL.
(Medelpad.)
Från Selångers gäll, hvarunder Sundsvall alltsedan sin grundläggning år 1621
hade lydt i kyrkligt hänseende, afskiljdes staden till eget regalt pastorat genom kgl.
bref 13 febr. 1822. Den blifvande khden ägde välja mellan en kontant lön af 500
rdlr banco eller en ersättning motsvarande värdet af 50 t:r spanmål enl. 1820 års
markegångstaxa. Pastoralierna från de staden underlagda hemmanen Nacksta och
Granlo skulle därvid ingå i beräkningen af pastors löneförmåner, och den första
khden tillades dessutom i nåder rätt att uppbäxa de 20 t:r förläningsspanmål, som
pastor i Selånger på grund af kgl. resol. 31 dec. 1647 åtnjutit för gudstjänstens
uppehållande i staden.¹
En stadskomministratur inrättades enl. kgl. bref 25 febr. 1859 med skyldighet
för innehafvaren att uppehålla aftonsångsgudstjänsterna samt ottesångerna å de
större högtidsdagarne och i öfrigt biträda pastor vid förefallande ämbetsförrättningar.
Jämlikt kgl. bref 3 juni 1921 har ännu en komminister anställts i Sundsvall. Angående de prästerliga tjänsterna i staden före utbrytningen, se Selånger.
Tidigt gjorde sig behofvet af en särskild stadskyrka gällande. Bygget synes ha
igångsatts redan år 1624, men var ej 1629 ännu slutfördt på grund af de begränsade
ekonomiska resurserna, hvarföre borgerskapet hos K. M:jt anhöll om särskildt understöd, som dock ej lär beviljats. Kyrkan, hvilken låg på krönet af den sandås, som
dominerade staden i väster, den s. k. Väderkvarnsbacken, fullbordades först 1630.
Liksom beträffande flere andra af de på 1620-talet anlagda Norrlandsstäderna
var Sundsvalls läge från början mindre lyckligt valdt och synes i viss mån verkat
hämmande på stadens utveckling. För att råda bot härför gaf regeringen 1647 befallning om samhällets förläggande till en gynnsammare plats närmare intill Selångeråns utlopp. Verkställandet af detta påbud tog gifvetvis sin tid, och först sedan
privatbostäderna flyttats eller nybyggts kom turen till de publika byggnaderna.
I Sundsvalls rådstuguprotokoll 20 sept. 1651 heter det: »Efter allas beslut skal nu
kyrkiones rum afstakas wäster om Tiernen i staden och om nästkommande Tijsdag,
i Jesu nampn, begynna att tomptas». I och med flyttningen från Väderkvarnsbacken
undergick kyrkbyggnaden tydligen åtskilliga förändringar och förbättringar. Af
äldre inventarier öfverflyttades bland annat altartaflan, som 1644 skänkts af borgmästaren Daniel Bertilsson Alander. En ny predikstol, som senare öfverläts till
Stöde kyrka, förfärdigades af en bondsnickare Nils Nilsson från Näs. En sakristidörr
med bildsniderier, märkt med bokstäfverna C. L. D. 1655, var tydligen en gåfva af
Daniel Bertilssons hustru Christina Larsdotter.² Af det i Dahlbergs Sueciaverk meddelade kopparsticket öfver Sundsvall får man en föreställning om kyrkans utseende
omkr. 1700. Hon undgick att dela stadens öde, då den nedbrändes af ryssarne 25
och 26 maj 1721. I juli följande år anmälde khden i Selånger mag. Is. Biberg och
kyrkovärdarne hos Konsist., att kyrkan var så förruttnad, förfallen och lutande, att
församlingens ledamöter ej utan lifsfara i hårdt väder kunde bevista gudstjänsten,

_________
¹ Bekräftadt genom Kgl. bref 30 mars 1683. (Se N. Törnell, Ecclesiast. handl. 1, Sthm
1803, s. 41); HST 1822, n. 3.
² Hon afled 1690 och begrofs i Selångers kyrka af superint. M. Steuchius, Dominica
Invocavit (9/3).
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och att de materialier, som anskaffats för byggnadens reparation, vid fiendens härjning
blifvit fördärfvade, hvarför man påkallade understöd af allmänna medel. Stadens
magistrat och Hsands konsist. förordade i stället uppförandet af ny kyrka, hvartill
landshöfdingen 16 okt. 1722 lämnade sitt bifall (Hdpr. 27/9, 31/10 1722). När förberedelserna till detta företag omsider 1737 voro klara, hade man frångått den ursprungliga
planen på en träkyrka och beslutat uppbygga en af sten på annan utsedd plats.
Bygggmästare var Anders Romberg från Leksand, under hvars ledning arbetet fortskred så raskt, att kyrkan, som mätte 60 alnar i längd och 26 alnar i bredd, redan
hösten 1739 nästan stod färdig till murar, hvalf och tak. Bygget måste emellertid
då afbrytas på grund af felaktigheter i hvalfkonstruktionerna och återupptogs först
10 år senare under ledning först af stadsmurmästaren Gottfrid Frank, därefter af
Daniel Hagman enligt ett af öfverintendenten Hårleman uppgjort ändringsförslag.
Invigningen förrättades 23 sept. 1753 af biskop Kiörning, och kyrkan erhöll efter
dåvarande drottningen namnet Lovisa Ulrika.¹ En ny predikstol hade 1739 skänkts
af rådman Sigvard Bistedt och en ny altartafla målades af Carl Hofverberg. Kyrktorn tillbyggdes först 1797 enligt ritning af Simon Geting. Den gamla träkyrkan
nedrefs 1764, sedan Hsands konsist. 11 dec. 1762 på kyrkorådets anhållan medgifvit,
att hon till nya kyrkans förmån fick föryttras, dock med villkor, att grafvar och
kyrkogård försvarligen skulle hägnas och fredas (Hdpr.). Vid den brand, som i juni
1888 ödelade, så godt som hela Sundsvall, förstördes äfven stenkyrkan, och på dess
plats uppfördes, efter ritning af arkitekt G. Hermansson, stadens nuvarande i gotisk
stil hållna tempelbyggnad, påbörjad 1891 och invigd 2 dec. 1894. Kyrkan är treskeppig med högt torn och takryttare och har i allt betingat en kostnad af omkring
470,000 kronor.
I de till Sundsvall enl. kgl. privilegiebrefvet 15 apr. 1624 gjorda donationerna
ingingo bland annat åtskilliga fiskelägen. Vid ett par af dessa, Löröudden och Bremö,
uppfördes kapell, å förra stället redan under gamla stadens tid, å senare stället kort
efter 1685. Gudstjänst har i regel hållits där ett par gånger om somrarna af någon af
stadens präster äfven efter stadsförsamlingens utbrytning från Selånger.

KYRKOHERDAR.
1. Mag. Gunnar Hellberg (1823-34), f. i Offerdals s:n 21 maj
1785, föräldrarne voro nämndeman Olof Olofsson i Kaxås och Kerstin
Andersdotter. Insattes 1797 i Frösö triv. skola, kom till Hsands gymn.
1802. Stud. i Upsala 1806, återvände till Hsand 1808, där han erhöll ett
vikariat i trivialskolan och förtroendet att informera biskop Nordins
söner; fil. kand. ht. 1811, prom. fil. mag. (frånv.) 1812, prästv. 31 mars
s. å. och förordn. till komm. adj. på Alnön, past. adj. i Umeå 28 okt. s. å.,
där han både vt. och ht. 1813 tillika uppehöll vikariat vid skolan; förordn.
25 dec. 1813 till past. adj. hos prosten Backman i Brunflo samt tillika stadspred. i Östersund, curam gerens 23 febr. 1815, vice komm. på Frösön
26 juli 1815, v. komm. i Sundsvall 13 sept. s. å. Efter 2 års tjänstgöring
_________
¹ Kalaset för högv. biskopen efter invigningen, hvari 40 personer deltogo, kostade
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därst. blef han »för utmärkt skicklighet och nit» personligen af K. Maj:t
benådad med rätt till dubbel tjänsteårsberäkning; curam past. gerens apr.
1820, aflade past. ex. nov. s. å.; utn. till khde i Sundsvall 23 febr. 1823,
honorarieprost okt. 1825. Efter flere års stenlidande afled prosten Hellberg 12 mars 1834.
G. 1817 m. skräddaråldermannens i Sundsvall P. Getings dotter Anna Margareta Geting, änka efter kofferdikaptenen A. Wiggbom. Hon afled i Hsand
22/9 1856, 77 år 5 m. 11 d.
Barn: Tvenne döttrar, af hvilka den yngre Anna Hedvig Sophia öfverlefde
fadern, d. i Hsand 31/1 1849, 27 år 7 m. 14 d.
Tr.: Sophoclis Oedipus tyrannus illustratus, p. 1, præs. J. 0. Höijer. Ups. 1809.
- Obadja latine versus & notis philologicis illustratus, p. 3, præs. A. Svanborg, ib. 1811.

2. Nils Salén (1837-81), f. 26 jan. 1798 i Torsåkers s:n, son af
bonden Mauritz Olofsson. Stud. i Upsala vt. 1819, prästv. i Hsand 11 aug.
1822 till huspredikant hos generallöjtnanten Georg von Jägerhorn, där han
stannade till 1 juli 1824. Under samma tid tjänstgjorde han äfven ett
halft år ss. vice komm. i Maria Magdalena församl. i Sthlm, 6 veckor såsom vice past. i Danviks hospital och Siklaö församl. samt 3 veckor ss.
vikar. predikant vid Södra korrektionshuset. Vik. kateket vid Storkyrkoförsaml. 1 juli 1824, ordin. kateket 8 febr. 1825, tillika från d. 22
mars 1825 vikarierande kollega i Jacobs högre apologistskola, därjämte
från 28 nov. 1826 andre adjunkt åt pastor primarius. Aflade past. ex. i Upsala 6 dec. 1828. Utn. till komm. i Hedvig Eleonora församl. 1829, tilltr.
maj 1833, hvilken tjänst han beklädde till sept. 1837, då han tillträdde
Sundsvalls pastorat, hvarå han erhållit fullmakt 14 juli s. å.¹ Inspektor
för därv. skola 31 aug. 1838, honorarie prost 14 sept. s. å., predikant vid
prästmötet i Hsand 1839. Prosten Salén hade ett briljant hufvud, ett
skämtsamt lynne, var framstående talare och stilist. Hans predikningar
voro utarbetade i ett för tiden utmärkande blomsterrikt språk. Ifrade
för nykterhet och utvecklade stort nit i sin församling, där han verkade
som khde i 44 år, men kunde ej hindra att åtskilliga sekter, förnämligast baptismen, mer och mer utbredde sig och vunno anhängare i staden.
_________
¹ I poetiska kalendern Jungfrun i det gröna för 1839 har C. F. Dahlgren intagit ett kväde
»Till komminister Salén, då han erhöll pastorat», där förf., efter att ha skämtsamt skildrat hans
föregående verksamhet, afslutar det hela sålunda:
Men Nornan nu vände på bladet,
Sundsvall, ja Salén, han skall ha det.
Så stod det i boken hon bar.
En lapp-prest väl trollade litet,
Dock fåfängt den gången var nitet,
Du knep det och det som en karl.
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På 1870-talet tillkom en sammanslutning i Waldenströmsk riktning benämnd brödraföreningen, och samtidigt uppstod en absolutistisk nykterhetsrörelse, hvilken åstadkom mycken strid och bitterhet. Härvid hade
församlingens präster, särskildt stadens komminister O. Modin samt pastorsadj. och fångpredikanten J. P. Linde att utstå åtskilligt obehag, men
de förde med värme den kyrkliga uppfattningens talan. Kyrkorna fylldes
med åhörare, och det hela verkade som en andlig uppryckning i den på
det materiella förvärvet mera riktade samhällsandan. Efter ett långsamt
aftynande afled prosten Salén i Sundsvall den 17 mars 1881. LVO 1854.
G. 4/10 1829 M. Christina Elisabeth Bergh.
Barn: Nils Peter Herman, f. i Sthm 17/11 1830, stud. 1850, kammarskrifvare,
på grosshandelskontor, d. i kolera i Sthm sept. 1858; Axel Mauritz, f. 9/11 1832,
stud. 1854, telegrafassistent, häradsskrifvare i Borås; Anna Elisabeth (Betty)
Sophia, f. 1834, g. 1855 m. Fredrik Ludvig Bruzewitz, brukspatron på Limmared, Älfsborgs län; Ernst Johan Reinhold, f. 5/5 1836, med. dokt. 1869, andre
lasarettsläkare i Göteborg, praktiserande läkare i Sthm, d. därst. 4/12 1894;
Bernhard Wilhelm Frithiof, f. i Sundsvall 19/4 1838, stud. 1856, d. i Sundsvall
i kolera 19/8 1866.
Tr.: Heliodor eller en ynglings läroår. Den religiöst bildade ungdomen tillegnadt
af d:r G. Friedrich. Öfvers. Sthm 1828. - Högtidsstunder i templet, åt minnet och
hjertat förvarade, ib. 1835. - Återvägen till fäderneslandet, afskedspredikan i Hedvig
Eleonora kyrka, ib. 1837. - Verser vid invigningen af orgelverket i Selångers kyrka,
första sönd. i adventet 1837 (tryckta jemte Tal af Jos. Backlund), Hsand 1838. – Predikan hållen vid prestmötet i Hernösand den 14 mars 1839. - Vid demoiselle Charlotta
Liledahls jordfästning den 16 october 1842 (Sthm) anon. - Orgelminne. Tal vid invigningen af orgelverket i Sundsvalls kyrka den 16 okt. 1842. Sundsv. 1843. – Helsningsord till Sköns församling i Hernösands stift, vid dess nya kyrkas invigning den 29 sept.
1850. Sundsv. 1850 (vers). - Ropet mot stats-kyrkan. Tal i Medelpads prest-sällskap
den 21 febr. 1855 . . . ib. 1855. - Högmässopredikan i Sundsvalls kyrka första söndagen
i adventet 1855 . . . ib. 1856.

3. Dokt. Johan Oskar Boström (1882-1911), f. 8 jan. 1841
i Luleå, fosterson till spegelfabrikören Olof Boström och Anna Elisabeth
Persdotter, i hvilkas hem han uppväxte. Efter skolstudier i Piteå och Hsand
stud. i Upsala vt. 1860. Redan som skolyngling hade han förts till en kristligt allvarlig sinnesriktning och beslutat sig för det prästerliga kallet.
Han aflade teor. teol. examen 13 sept. 1862, och efter i nåder beviljad
åldersdispens prästvigdes han i Sthlm 24 jan. 1863 samt förordn. till
v. komm. i Älfsby, past. adj. i Neder-Luleå förs. 1 maj 1865 samt v.
pastor och nådårspred. därst. från nov. s. å.; predikant vid Graninge
bruk från 1 maj 1866; utn. till lärare vid Sollefteå högre folkskola och
tillika past. adj. i Sollefteå 1 juli 1869, ditflyttade i nov. s. å. och bosatte sig på prästbordet i Multrå, åt hvilken församlings vård han särskildt
fick ägna sig: aflade under samma tid past. ex. 3 jan. 1871. Utn. af K. M:jt
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till khde i Sättna 10 jan. 1873, tilltr. 1 maj s. å.; slutligen utn. khde i Sundsvall 20 jan. 1882, tilltr. 1 maj s. å. Vid delningen af Medelpad i tvänne
kontrakt blef Boström prost öfver det östra 1 maj 1899. - Han var af
lifligt energiskt lynne. Vid början af sin ämbetstid togs hans verksamhet
i anspråk för ordnandet af den något efterblifna folkskoleundervisningen
i staden enligt tidens fordringar och redan efter de närmaste åren hade
han fått till stånd lämpliga anordningar, som bådade godt för framtiden,
då samhället den 25 juni 1888 drabbades af en hemskt förödande eldsvåda,
som gjorde 8000 personer husvilla och förstörde nästan alla stadens offentliga byggnader, stadshuset med dess många ämbetslokaler, kyrkan, prästgårdarne, flickskolan och pastorsexpeditionen. Till all lycka räddades
det högre allmänna läroverkets hus, och dit måste nu samhällets många
ämbetsverk jämte pastorsexpeditionen sammanträngas, och här bestormades nu stadens kyrkoherde en lång tid framåt dagligdags med alla möjliga besök, klagomål och förfrågningar, så att han trots sin starka viljekraft i detta virrvarr stundom kände sig förtviflad. Men allt redde sig
så småningom. Ny kyrka, nya skolor och prästgård m. m. reste sig efter
hand, men ehuru många krafter i samhället uppkallades och samverkade
för detta ändamål, var det arbete, som ålåg kyrkoherden, ett bland de
mest påfrestande. Så dömer minnestalaren vid prästmötet 1911, prosten
Olof Arbman, hvilken som stadskomminister då stod Boström hjälpande
vid sidan. Mot slutet af hans lefnad lade en tilltagande döfhet sordin
på den sjudande verksamhetslusten. Såsom predikant hade Boström en
stor lätthet att tala, men ordvalet var ej alltid så träffande, och utförandet
skadades af falskt patos. Var predikant vid 1890 års prästmöte och höll
vid prästmötet i Hsand 1904 minnestalet öfver de aflidne samt promoverades vid Upsala univ. Linnéfest 24 maj 1907 till teol. doktor. Ledamot
af riksdagens 2:dra kammare 1879-81. LNO 1893. Afled 4 apr. 1911.
(O. E. Arbman, Minnesord öfver hädangångna ämbetsbröder, vid prästmötet 1911.)
G. 10/7 1863 m. Brita Lovisa (Lova) Ullström , f. 14/5 1837 i Säbrå, dotter af
torparen Daniel Olsson Ullström i Svedje och Anna Kristina Skolin; d. 27/5 1910.
Barn: Ruben Oskar, f. 31/5 1864 i Älfsby, tjänsteman i brandförsäkr. bol.
Norrland; d.; Bertha Hedwig, f. 15/1 1867 i Graninge, student, g. 15/6 1888 m. rektorn
i Sundsv., sedan i Nyköping, teol. dokt. Gustaf Oskar Fredrik Westling; Anna
Frida, f. 24/5 1868, sparbanksbokhållare i Sundsvall; Sigrid Lovisa, f. 14/8 1870 i
Multrå, d. därst. 27/9 1871; Johan Martin, f. 10/4 1873, sjökapten och predikant;
Olof Sigfrid, f. 13/5 1874 i Sättna, d. 27/12 1882; Tyra Lovisa, f. 14/5 1876, d. 20/4 1900;
Gustaf Immanuel, f. 5/8 1879, stud. i Upsala, häradsskrifvare i Lycksele.
Tr.: Afskedsord till Neder-Luleå församling d. 3 juni 1866. Luleå 1866. - Predikan på nyårsdag 1871 i Hernösands domkyrka. Hsand 1871. - En skön lefnads-
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afton, predikan Kyndelsmessodagen 1880. Sthm 1880. - »De femtusendes bespisning.»
Predikan på Midfastosöndagen 1880 i Jakobs kyrka, ib. 1880. - Prestens studier. Föredrag vid Medelpads kontraktsmöte i Sundsvall d. 22 sept. 1880 (i Hsandsposten 1880,
n. 155, 158 o. 159). - Predikan på 4. sönd. eft. Trettondedagen (i Predikn. af Hsands
stifts prester. 1. 1883). - Predikan på Bönsöndagen, bönen i Jesu namn (i Vitnesbörd om gemensam tro . . . utg. af Herman Hagberg. Sthm1884-86, s. 386). - Predikan
på 6. sönd. eft. Påsk, d:o på 5. sönd. eft. Trefald. samt 8. sönd. efter Trefald. (i Vårt
Lands predikobil. 1886, n. 22, 29, 32). - Predikan vid Hernösands stifts prestmöte den
2 juli 1890 (i mötets handl.). - Minnestal öfver hädangångne ämbetsbröder vid prästmötet i Hsand 1904 (i Prästmöteshandlingarne).

4. Karl Gustaf Kjellgren (1912-18), f. i Jonsberg, Linköpings
stift, 5 febr. 1860; föräldrar: Gerdt Karl Kjellgren, rättare, och Anna Karin
Månsdotter. Efter mogenhetsex. vid Norrköpings allm. lärov. stud. i
Upsala ht. 1881, fil. kand. 12 sept. 1884, idkade läsåret 1884-85 studier
för fil. lic. ex., inskrefs ht. 1885 i teol. fakulteten och ägnade sig läsåret
1885-86 åt teologiska studier; tjänstgjorde som v. kollega vid Söderhamns skola ht. 1886 t.o.m. 11 mars 1887 och biträdde samtidigt prästerskapet i Söderhamns pastorat med predikningars och bibelförklaringars
hållande. Med dispens från examina inför teolog. fakultet och efter aflagd
prästex. prästv. i Hsand 5 maj 1887 och förordn. past. adj. i Lillherrdal,
innehade därst. tillika några kortare förordnanden som v. pastor; vice past.
i Sidensjö 24 juli 1889 och tjänstgj. i denna egenskap till 31 mars 1892;
utn. komm. i Styrnäs 12 mars 1892, tilltr. 1 apr. s. å. Aflade disput. prof
14 jan. 1898, utn. till komm. i Sundsvall 20 okt. 1900, tilltr. genast,
tillika lasarettspred. 1901-08, fängelsepred. 1901-12; utn. khde i Sundsvall
11 nov. 1911, tilltr. 1912. Utn. kontr. prost i Medelpads östra kontr.
25 nov. 1912, tilltr. 1 jan. 1913, afsade sig prostämbetet 1917. Utsågs år
1905 till stiftsombud i missionsstyrelsen, förordnad 1911 till orator vid följande prästmöte, men afled dessförinnan 22 april 1918. LNO 6 juni 1916.
En sympatisk runa ägnades honom vid prästmötet i Hsand 1919 af
kontr.-prost Carl Åkerberg (se Prästmöteshandlingarne).
G. 11/9 1892 m. Wilhelmina Augusta Åström, f. i Delsbo 18/6 1865, dotter
af kronolänsmannen i Hedesunda Vilhelm Åström och Eugenia (Jenny) Magdalena Djuberg.
Barn: Eskil Karl-Wilhelm, f. i Styrnäs 12/6 1893, fil. kand, komm. i Södra
Bergnäs, Arjeplog 1918; Elsa Katarina Eugenia, f. 5/2 1896; Gustaf Olof Laurentius,
f. 19/2 1899, stud. vt. 1918, folkskollärare; Augusta Märta Elisabeth, f. i Sundsvall
9/8 1901.
Tr.: Hundra år på världsmissionsfältet. Några ord om Londonsmissionssällskapet (London missionary society) och dess insatser i det kristna kulturarbetet bland
hednafolken. Sthm 1897. (Ventilerad inför domkapitlet i Hsand 1898.) - Boerna
och deras behandling af de infödde i Sydafrika. Ett svart blad ur den europeiska koloniseringens historia, ib. 1900.
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KOMMINISTRAR.
1. Carl Johan Isak Ekwall (1859-70). f. i Malmö 17 juli 1812,
son till placemajor Carl Ekwall och Kristina Sofia Beckström. Stud.
i Lund 13 aug. 1831, filol. kand. 15 juni 1839, prästv. i Lund 19 dec.
1841, past.-ex. 14 juni 1849. Inom Lunds stift tjänstgjorde han alltifrån
ordinationsdagen dels som adj., dels som v. past. i flera församlingar till
juni manad 1856, då han åtog sig prästerlig tjänstgöring i Ljustorps, sedan
i Selångers pastorat. Erhöll 29 jan. 1858 fullmakt å en folkskole- och
seminarielärarebefattning i Hsand, och beviljades indigenatsrätt i Hsands
stift 1859. Utn. komm. i Sundsvall 21 nov. 1859, tjänstgj. tillika som
vik. kollega och extra lärare vid Sundsvalls läroverk ht. 1862-vt. 69. Afled
i Sundsvall 24 nov. 1870. Han ansågs för synnerligt skicklig pedagog
och verkade i denna egenskap både vid folkskolan och elementarläroverket
samt såsom privatlärare.
G. m. Elise Marg. Larsén, f. 1823, dotter af prosten i Brågarp Per Larsén
och Petronella Constantia Hjertstedt, d. i Lund 1886. En dotter, f. 13/10 1862.
Tr.: Vid drunknade mästerlotsen Christian Hammarlunds graf i Malmö den 26
juli 1846. Malmö 1846. - Predikan, hållen på Långfredagen år 1849, uti Lunds domkyrka, ib. 1849. - Luther's Lilla catheches bibliskt-enkelt omarbetad för folkskolan af
Carl Ekwall. Hsand 1859.

2. Olof Modin (1872-81), komm. i Skog, utn. 14 okt. 1872 till
komm. i Sundsvall och tilltr. genast, tillf. pastor härst. jan.-juni 1877
samt från 27 mars 1878 under prosten Saléns sjukdom och under ledigheten efter honom. Utn. khde i Torp 1879 tilltr. 1 maj 1881. Se Torp.
3. Olof Emanuel Arbman (1882-1900), komm. i Sveg-Linsell,
utn. till komm. i Sundsvall 20 maj 1881, tilltr. 1882. Valstriden stod
mellan honom och fängelsepred. J. P. Linde. Utn. khde i Borgsjö 20 mars
1900, tilltr. s. å.
4. Karl Gustaf Kjellgren (1900-12), khde i Sundsvall, se ofvan.
5. Anders Waldemar Edwall (1912-19), f. i Öfver-Kalix 29
juni 1871, son till kontr.prosten och khden Karl Johan Edwall i Torsåker. Efter studier i Hsand stud. i Upsala ht. 1889, aflade där de teologiska examina 1891-95 och prästex. i Hsand 1 juni 1895 samt prästvigdes följande dag till past. adj. i Torsåker hos fadern, past. adj. i Byske
1 febr. 1896-31 maj s. å., därefter i Skellefteå från 1 nov. 1896; v. pastor
i Burträsk, v. past. i Ramsele 1900, vakanskomm. i Fjällsjö och lasaretts-
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pred. i Backe 1 maj 1903; komm. i Håsjö 16 jan. 1909, tilltr. genast; komm.
i Sundsvall 12 okt. 1912, tilltr. genast, fängelsepred. 1 jan. 1913. Sedermera
utn. år 1919 till khde i Sundsvall med tilltr. s. å.
G. 3/8 1899 m. Agnes Johanna Natalia Norström, f. i Upsala 31/12 1869, dotter af Johan Norström, godsägare i Vrå, Knifsta, och Johanna Fredrika Janson.
Barn: Torsten, f. i Ramsele 21/8 1900, d. 13/2 1901; Karl Gunnar, f. 22/10 1901,
med. stud. i Upsala; Agnes Eleonora, f. 1/2 1903, d. 23/2 s. å.; Harald Oskar, f. i
Fjällsjö 23/4 1904, student i Upsala; Robert Ingemar, f. 10/11 1905; Astrid Lilian
Maria, f. 7/2 1908.

