
TIMRÅ.
(Medelpad.)

Med den annexa, som år 1314 lydde under Skön (DS 3, n 1946), afses sannolikt
Alnö. Pastoratets andra annex Timrå synes ha tillkommit något senare under medel-
tiden.  Sockennamnet  framträder  dock  i  nu  tillgängliga  handlingar  först i ett bref
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dat. 17 mars 1513 under formen Thimmeradh (eller Timberådh).¹ Enligt medgifvande
af Hsands konsist. 29 apr. 1747 inrättades i Timrå en sockenpredikantbefattning, som
efter att tidvis stått vakant vid löneregleringen 29 Sept. 1870 ersattes med en kom-
ministratur. Denna tjänst indrogs, då Timrå jämlikt Kgl. resol. 11 dec. 1891 utbröts
från Skön till särskildt gäll, hvilket 1893 fick sin första kyrkoherde. (Jfr inledn. till
Skön.)

Om Timrå medeltida kyrka vet man föga mer än, att hon var af sten, 26½ aln.
lång och 15¾ aln. bred.  Enl.  Hülphers  fanns i muren insatt en i mässing infattad
bild af S:t Johannis hufvud. Af denna kyrkas altarsilfver inlevererades genom Me-
delpadsprosten år 1548 en monstrans vägande 4 löd. mark 12 lod till kon. Gustaf
Vasa. I sept. 1737 omnämnes, att Timrå kyrka nyligen fått en stor remna öfver kor-
hvalfvet samt att norra muren utskridit ungefärligen till en alns bukt midt uppå,
hvilka bristfälligheter borde botas.

En gammal kyrkklocka bar årtalet 1599. År 1639 gåfvo underlagman Per
Månsson i Horsilje ochs han hustru Emerentia i testamente en ny klocka om 16 lispund.
Den omgöts 1757 af Gerh. Meyer i Sthm, hvarvid vikten tillökades med 1 skeppund.
Kyrkan måste ägt en större medeltida skulptur af drakdödaren S:t Göran och den af
honom räddade konungadottern²,  ty  år  1601  afritade  riksantikvarien Joh. Bureus
fint och vackert i sin Sumla  »S. Jörens fästemö i Timbrådhs kyrkia»,  tydligen  vid
sitt besök därstädes.  Denna bild lär nu icke finnas kvar,  men ännu för 50 år sedan
var den i behåll.  Af  den  gamla  kyrkans  medeltida  träskulptur återstå bland annat
ett  krucifix  från  1400-talet samt en S:t Annabild i ett skåp utan dörrar från omkring
år 1500.

Den nuvarande kyrkan med sin vackra kupolforrnade torn-huf och -balustrad
uppfördes åren 1794-96 af byggmästaren Per Hagmansson och invigdes d. 16 okt.
sistnämnda år, hvilket inskrifttaflan ofvan kyrkans ingång angifver.

KYRKOHERDE.

1.  Johan August Holm (1893-   ) f. 28 aug. 1849 i Lerdala,
Skara stift. Föräldrar: soldaten Johannes Holm och Maria Kristina Arf-
vidsson. Aflade afgångsex. i Skara 16 juni 1873, stud. vid Lunds univ.
vt. 1874 och vid Upsala ht. 1875. Efter afl. teor. teol. ex. ht. 1877 och
befrielse från prakt. teol. ex., prästv. i Hsand 9 dec. s. å.; past. adj. i Torp
till 15 maj 1878,  därefter v. past. i samma församling till 15 maj 1881,
v. pastor i Brunflo till 1 maj 1882; utn. komm. i Timrå 24 febr. 1882, tilltr.
på förordn. 1 maj 1882, fullst. 1883; frånträdde denna befattning 1 juni
1892 och förordnades till v. pastor i församlingen, utn. khde i Timrå 7 april
_________

¹ B. E. Hildebrand, Saml. till Sv. Dipl. (enl. benägen uppgift af J. Nordlander). Namnet

är bildadt af mansnamnet Timme och ra  och kan tolkas såsom Timmes gårdsäga. Sedan

växte gård ut till by, som slutligen blef kyrkby.

² Anmärkas kan, att denna medeltida legend synes ha varit omtyckt i Medelpad, enär
i flera af landskapets kyrkor bilder af helgonet i träskulptur förekommo. Legenden är i själfva
verket en kristnad ombildning af den antika myten om Persevs och Andromeda.
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1893, tilltr. 1 juni s. å.; kontraktsprost i Medelpads östra kontrakt 15
mars 1911-30 apr. 1913, predikant vid prästmötet i Hsand 27 juni 1911.
LVO 1910.

G. 23/3 1874 m. Blenda Andrea Linea Maria Gredin, f. i Skarstad 23/11 1853,
dotter till arkitekten Gustaf Georg Gredin och Josefina Amalia Hallman; d. å
Sundsvalls lasarett 15/6 1919.

Barn: Hildur Maria Amalia, f. i Skara 19/1 1875, g. 24/7 1894 m. Albin Julius
Berglund, folkskollärare i Hammarby; Gerda Augusta Sofia, f. i Upsala 10/3 1876;
Karl August Georg,  f. 29/3 1878,  apotekare;  Einar Gustaf Waldemar,  f. i Timrå
17/3 1880, skogsinspektor;  Ester Ida Matilda,  f. i Brunflo 23/1 1881,  g. 20/6 1916
m.  köpmannen  Otto  Kristian  Omberg  fr.  Ullern  pr  Kristiania,  änka  3/4  1918;
Ernst Viktor Gabriel,  f.  i  Timrå 23/8 1883,  skogsbokhållare;  Ruth Valborg Linea,
f. 11/11 1888, g. 26/10 1919 m. apotekaren Tage Karl Wilhelm Lindblom i Eskils-
tuna.

Tr.: Predikan vid prästmötet i Hsand 1911. (i Prästmöteshandl.).


