
TORP
med BORGSJÖ och HAFVERÖ.

(Medelpad.)

Thorp utgjorde år 1314 ett pastorat för sig, hvars årsbidrag till den s. k. sexårs-
gärden var 6 öre, och äfven Borghasio bildade då med Hafverö som annex ett särskildt
gäll, som för samma ändamål utgaf ½ mark (DS 3, n. 1946). I lösesumman för ärke-
biskop Olof Björnssons pallium 1316 bidrog khden i Torp med 2 mark och pastor i
Borgsjö med 12 öre samt resp. kyrkor med halfva dessa belopp (DS 3, n. 2043). Vid
1400-talets början äro Borgsjö och Hafverö tydligen underlagda Torp, enär khden
därstädes  stundom  anlitas  som vittnesman vid fastighetsköp äfven i förenämnda
båda socknar.  Konung Gustaf I  förordnade  under  sitt  sista lefnadsår i bref af 17
febr. 1560, att Hafverö skulle skiljas från Torp och läggas som annex till det från
Ljusdal i Hälsingland samtidigt afsöndrade Hogdals pastorat (se inledn. till Ytterhog-
dal). Utbrytningen kom till stånd först 1562 och föranledde, att pastor i Torp gjorde
anspråk på ersättning för den mistade annexan, hvilket några år därefter beviljades i
form af vederlagsspanmål. Borgsjö förklarades för själfständigt pastorat 1667 men
återföll under Torp redan 1669 och fick sedan vänta på pastoraträtt i öfver 200 år.
Sådan beviljades i samband med löneregleringsresolutionen 30 dec. 1878, men khde-
tjänsten, som skulle uppehållas genom vikarie, till dess pastorsboställe blifvit anskaf-
fadt, besattes först 1890 (se inledn. till Borgsjö).

Torps komministrar, hvilka till en början synas varit bosatta i moderförsam-
lingen, stationerades sedermera i Borgsjö, där äfven en extra komminister tjänstgjorde
en kortare tid på 1640-talet. I följd af 1878 års lönereglering inköptes till boställe åt
komm. i Torp tvenne hemman i Klöstre by i närheten af Torpshammars bruk. Köpet
godkändes af Kgl. M:jt 24 febr. 1882.

Torps medeltida stenkyrka var vid midten af 1500-talet i behof af någon större
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reparation, ty genom bref af 22 juli 1562 efterlåten »biskop» Nils i Gefle¹ för detta ända-
mål 30 mark örtuger af kyrkotionden,  hvilket  i  fogderäkenskaperna  redovisas  med
3 pund spanmål. I apr. 1743 stod kyrkan under reparation till tak, golf och bänkar
samt kalkslående af väggarne. Kyrkan, som bestod af långhus med sakristia och
vapenhus, nedrefs 1782, och den på samma plats uppförda nya kyrkan invigdes 13
nov. 1785 af församlingens khde prosten P. Wasenius.   Tornet  i  öster med sakristia
i bottenvåningen afbrändes genom åskeld sommaren 1882, och vid den följande år
fullbordade reparationen påsattes den nuvarande tornhufven. Kyrkan har nyligen
blifvit restaurerad och ånyo invigd af biskop Lönegren 1925.

En gotländsk dopfunt af kalksten och en S:t Olofsbild i skåp, bägge föremålen
från 1200-talet, utgöra de märkligaste återstoderna af medeltida inventarier.

Namnen på ett par byar i Torps socken: Klöstre och Munkbyn, hvilka förekomma
redan i 1543 års jordebok, ge anledning förmoda, att någon slags klosteranläggning,
gillestuga eller dylikt funnits här uppe under medeltiden.

[Litt.: E. N. Söderberg, Petrus Wasenius. Sthm 1920 m. historik och afbildn. af
kyrkorna.]

KYRKOHERDAR.

1.   Olauer  Kil  [1412-16],   kirkiopræster   i   Torpe,   bevittnar
24 dec. 1412, att Thorlach i Sunde och Katerina Henringsdotter för 7
svenska mark sålt ett fiske i Kylasilder (Kjölsillre) i Hafverö s:n till Gun-
björn och Kettil i Hodal. Herr Olaff uppräknas äfven bland fastemännen
vid försäljningen af Östaby i Borgsjö s:n 26 sept. 1416 och afger i Torp
28 okt. s. å. ett intyg om några socknebors vittnesbörd rörande den ord-
ningsföljd, i hvilken en Jærund i Borghasio, dennes dotter, måg och dot-
terson aflidit. (SD 2, n. 1653, 3, n. 2281, 2295.)

2.  Herr Niclis [1420],  kirkioherra  i  Torp,  beseglar ett i Borgsjö
28 juli 1420 utfärdadt bref, däri Halvardh Olafson gör kunnigt, att han till
Halvard i Fastiom säljer södra gården i samma by för 60 mark samt fisket
i Grunnovik och Mærvik för 2 mk. (SD 3, n. 2801, DN 3, n. 651.)
_________

¹ Då man känner jämförelsevis få ämbetsåtgärder af den af Gustaf Vasa tillsatta super-
intendenten i Gefle, under hvilken de norrländska provinserna en kortare tid lydde, kan det
vara af intresse att här in extenso anföra detta bref,  i  afskrift  bevaradt  i  Kammararkivet
bland Norrländ. handl. för 1562:

Bekennes Jagh Nicolaus Gefflensis Ep(iscopu)s med mine handschrifft, thett iag haffuer
epttherlåtett thretijo mk örtr  til  Torppa  kyrkio  Byggning  aff  kyrkiotienden,  huarför  bidhr
iag beskeligh man Hans Bergh att han icke samma hielp forhindrer uttan låtter fornemde
kyrkio Torp sigh til wprettelse bekomma eptt. Kong. Matts mins nådige Herres beffalningh.
När iagh personligh kommer til städes vil iag see huad bygtt är. dattum aff Geffle anno Chr.
1562 thcn 22 Juulii under mitth signett.

Vid sin visitation i Tuna följande år utanordnade han ytterligare 10 mk till Torps
kyrkobyggning och lika mycket till Borgsjö.
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3.  Holms Stensson [1467], kirkiopræster i Torp. i Mædilpadh,
utfärdar die Henrici episcopi et martyris (19 jan.) 1467 ett rekommenda-
tionsbref för sin sockneman Siul Joanson bedjandes, att alla de dandemän,
hvilka denne under sin förestående pilgrimsfärd till S:ta Brita i Vadstena
och flera orter i Sverige komme att råka, måtte såväl på hans utresa som
hemfärd honom för Guds skull fordra och främja och hvarken hindra eller
quælia. (Brocmans afskrifter i K. Vitt. Hist. o. Antikv. Akad. arkiv.)¹

4.  Hans Enarsson [1486-89], curatus i Torp, var 29 jan. 1486
vittne vid ett gårdsköp i Västanå, Borgsjö s:n. Jämte khden i Ragunda
Symon Nielsson och tre bönder har han 5 jan. 1489 i Torp med sitt sigill
vidimerat ett utdrag ur den gamla landskråns beskrifning af landmärkena
mellan Sverige och Norge. (DN 3, n. 967; Handl. rör. Skand. hist. 29, s. 51.)²

5.  Ericus Henrici [1531-62] uppföres af Günther ss. khde härst.
förstnämnda år. Enl. Medelpads jordeböcker för 1543 och följ. åren
brukade herr Erik den under prästbordet liggande utjorden Allsta (Ålsta)
om 50 mål samt dessutom 36 mål i Frensta, som torde varit hans enskilda
egendom.  I en fetaliegärd utgaf han 1555: öl 4 t:r, skorpbröd 1½ t:a,
smör 2 pd 5 mk, ost 1 pd 12 mk, kött 1½ pd, fläsk 1 pd 5 mk, torrfisk 1 pd
14 mk, gryn ½ span, och deltog åren 1559 och 1561 i liknande kostgärder
för K. M:ts behof. Under hans sista år som khde afgick Hafverö från
Torp för att i stället utgöra annex till Ytterhogdal i Hälsingland.

6.  Martinus Laurentii (1563-1610),  sannolikt  från  Hälsing-
land, var 1563 khde i Torp. I anledning af det s. å. utbrutna kriget mot
Danmark-Norge rapporterar Hälsinglandsfogden Mats Michelsson i bref
28 aug. 1563 till kon. Eriks beryktade prokurator, Göran Persson, att han
tagit del af den skrifvelse, som kyrkoprästen i Torp Mårten Larsson ut-
färdat till sina grannar, innehållande de underrättelser denne erhållit af
prästerna i Jämtland om,  att »2000 jutar och ändå flere nalkades i afsigt
_________

¹ Originalet till detta bref fanns fordom hos en Peter Karlsson i Borgsjö. Fråga är,
huruvida  icke  khdens  namn i N. Brocmans afskrift kan vara felaktigt återgifvet och det i st.
f. Holms Stensson stått Hans Enarsson, namnet på den följande khden.

² Tunæus uppför bland khdar i Torp en Martinus Johannis, hvilken skulle ha tillträdt
tjänsten 1513 och verkat här till medlet af 1500-talet samt kallats gamle herr Mårten. Hand-
lingar som bestyrka dessa uppgifter saknas, och det finns möjligen skäl för misstanken, att här
afses samma person som khden Martinus Laurentii.  Folktraditionen  har  emellertid  bevarat
en del sägner om Martinus Johannis, hvilken skall ha varit en »artis magicæ professor excel-
lens», en stor trollkarl, och ägt svartkonstboken samt bott på eget hemman i Skärfve norr om
Gissjön.
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att bränna och härja». Själf blef khden så svårt betungad med inkvarterin-
gar, då de svenska trupperna drogo upp till Jämtland, att den kunglige
krigsöfversten Claudius (Collart) Gallus fann sig föranlåten att befria
honom från den gärd till krigsfolkets behof, han liksom andra präster bort
utgöra, belöpande sig i fetalier till 10 pund 1 fjerd. (bref dat. Torp 5 febr.
1564). Jämte öfriga Medelpadspastorer afgaf herr Martinus i Torp trohets-
försäkran åt kon. Johan III på Landstinget i Njurunda 3 nov. 1568. Genom
kgl. bref 6 apr. 1569 erhöll herr Mårten ½ pundläst spanmål (6 pd) i ve-
derlag för en socken, som han mist (Hafverö) och är lagd under Hoodall
prästegäll i Hälsingland. Till Älfsborgs lösen 1571 utgaf han 40 mk 6 öre,
utgörande 1/10 af värdet på hans lösegendom, som angafs vara: silfver
60 lod,  koppar 2 pund,  kor 10,  får 9,  svin 5, ungnöt 4, getter 3, bock 1,
1 häst för 10 mark, 1 sto för 4 mark. I bref 17 febr. 1572 till kgl. kamre-
raren Peder Håkansson, hvilken khden kallar »sin scholebroder», omtalar
han, att under hans antecessors tid afgick Haffre från Torps pastorat.
Själf hade han beflitat sig att få det under Torp igen, men som kon. Erik
ej ville rygga sin sal. faders bref,  förunte  han  honom  en  halfpundläst.
Ej längesedan hade detta vederlag blifvit återkalladt,  och nu beder han,
att Peder Håkansson må förfordra hans ärende att återfå detta vederlag,
eftersom han under krigsoroligheterna haft stor gästning af konungens
krigsfolk, såsom herr Hans Kyle, Jesper Larsson, Johan Siggesson, herr
Knut Soop och Mats Torne, Claudius Gallus m. fl. För besväret ville han
skänka brefmottagaren ett godt björnskinn. (Orig. i Medelpads handl.
1585 KA.) Genom kon. Johans bref 4 mars 1585 återfick khden veder-
lagsspanmålen, hvilken då liksom förut skulle utgå med 6 pd. Han under-
skref 16 febr. 1577 liturgiens antagande, 1593 Upsala mötes beslut, präster-
skapets försäkran 19 febr. 1594 och riksdagsbeslutet i Upsala 23 febr. s. å.
samt Söderköpings riksdagsbeslut 22 okt. 1595. Torde ha dött 1610, ty
följande års tiondelängd är bevittnad af efterträdaren.  Khden var ägare
till flera hemman och Medelpads dombok för år 1618 meddelar åtskilligt
om arfskiftet mellan barnen.¹

G. m. Elisabeth Carlsdotter, dotter till khden Carolus Henrici i Tuna,
Medelpad.

Barn: Abraham, faderns efterträdare som khde; Michael, hemmansägare i
Borgsjö  s:n;  Brita,  g.  m.  Peder  Jönsson  i  Hof,  Hackås  s:n,  Jämtl.;  Catharina,
g.  m.  khden  Petrus  Joannis  i  Njurunda;  Elisabeth,  g.  m.  khden  Matthias
Helgonis  i  Njurunda;  Barbro;  Isak Clarman,  khde i Tuna, Hälsingl.,  d. 1653;
Lars, yngste son, hemmansägare i Viken; dessutom 2 döttrar.
_________

¹ Sal. herr Mårten hade i sin lifstid med sin hustrus samtycke ärnat sin yngste son Lars
Wikegården efter sin död, den andre sonen Michael försörjde han med giftermål och ett gillt
hemman i Ö i Borgsjö socken, de öfriga två sönerna, som till prästämbete komne voro, skulle
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7.  Abrahamus Martini (1611-46),  företrädarens  son,  inskrefs
ss. stud. vid Upsala univ. 15 febr. 1600. Tillträdde khdebefattningen i
Torp 1611 och uppbar i mars följ. år 20 t:r förläningsspanmål, hvilket
anslag 1629 ökats till 24 t:r. I Älfsborgs lösen 1613-19 utgaf han 24 dlr
årligen. På tinget i Torp 1621 blef allmogen på khden herr Abrahams be-
gäran allvarligen förmant att »byggia och förfärdiga sin kyrka, then i mång
år hafver varit ofärdigh och ännu är, och så framt någon ther emot treskas,
som härtill skiett ähr och skada ske skulle, then svare til, som olydig är;
detta samtycke the alle». Angående Borgsjö kyrkobord ransakade herr
Abraham och sexmännen år 1631. »Desse förbemälte egor hörer kyrkan
til i nampnet, men pastor hafver af egorne gagnet». (Eckl. bost. 2, s. 68.)
I Njurunda socken innehade han 1632-34 ett hemman i Gästad, Afled
våren 1646 före 25 apr.

G. m. Margareta Orre.
Af  barnen,  hvilka  antogo  namnet  Bröms:  Abraham,  överstelöjtnant;  Lisa,

g. m. mönsterskrifvaren Petter Lind, som var född i Hsand och stupade i en
drabbning i Polen 1657.  Hon afled omkr. 1660;  Brita,  g. m. kapellanen i Harm-
ånger  (Hälsingl.)  Olof Bacchæus,  de  hade  en  dotter,  hustru  Kerstin i Ålsta i
Torp, som afled 24/2 1700, 69 år 9 d. g.; Martinus, stud. 1624, reg.pastor vid
Ångermanlands och Medelpads reg.,  lefde  ännu  1654,  »en mycket behjärtad man
och stor slagskämpe»;  Barbro,  g.  m.  handlanden  i  Hudiksvall  G. Göransson
(Anrep, Sv. adelns ättartaflor IV, 540);  Lars, stud. 1637, ehuru ej präst, hjälpte
fadern i de kyrkliga sysslorna.

8.  Ericus Nicolai Huss (1647-69), f. 1590 i Hässjö s:n, son af
bonden Nils Ersson  i  Hussjö  och  Tekla Nilsdotter.  Inskrefs  ss.  stud.
vid Upsala univ. 22 mars 1614. prästv. 1617, bebodde från 1620-talets bör-
jan eget hemman i Vränsta på Alnön och tjänstgjorde antagligen där som
extra komm. samt blef 1637 komm. i Selånger och Sundsvall. Han begärde
redan följande år någon bättre lägenhet men sattes endast på 3:dje förslags-
rummet till Hsands pastorat. Orolig till lynnet, kanske mindre exempla-
risk i lefvernet och försumlig i tjänsten kom han på spänd fot med sina
församlingsbor, och deras anhållan att blifva honom kvitt ledde till hans
_________
icke hindra dem, utan taga sina arfsparter i Giästa och Fränsta jämte de sex systrarna. Men
sedan herr Mårten död var, gillades icke hans vilja, utan barnen fingo genom lottning sina
arfsparter jord i de olika fastigheterna. Med syskonens samtycke hade Lars köpt den del i
Fränstahemmanet, som fallit på systern Britas lott, och ville nu ge den åt brodern Michael i
utbyte mot hans part i Wiken för att få hela detta hemman i egen hand. Då de icke kunde
sämjas,  hänsköt  Lars  saken  till  rätten, som resolverade, att jordbytet skulle ske.  Denna
dom förutan gaf Lars sin broder Michael 15 dlr pgr i god vilja, och uti goda mäns närvaro lof-
vade de med bref och sigill vara väl förlikta och åtskiljda, »thet iagh fruchter Michil ey vill
hålla med sit lösachtige sinne», har domaren tillagt.
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afsättning 1644. (Se III s. 246.)  Åtgärden  synes  varit  något  förhastad
och ej fullt lagligt grundad, ty som gottgörelse fick han 13 sept. 1646
konsistorii rekommendation till Torps pastorat, hvilket han tillträdde efter
att 22 april 1647 anammat prästbordsinventarierna efter sal. herr Abraham.
Vid landstinget i Sundsvall 19 mars 1650 dömdes H. att böta 10 dlr till
närmaste hospital, för att han undandolt folk vid mantalsskrifningen, och
karaktäriseras af rätten såsom »en oroligh man, ehwar han hafwer warit».
År 1656 klagar herr Eric Hussius, att Vislandsmännen insläppa boskap
på hans och deras ägor förr än hos honom blifvit inhägnadt. Tunæus
betecknar honom som en kortvillig och nöjsam man, som på slutet blef
starrblind, så att han var föranlåten att lämna sysslan till sin son i sin höga
ålderdom. Uppgifves ha aflidit 1669.

G. m. Märta Mattsdotter Stigzelia, dotter till khden Matthias Helgonis i
Ljustorp och systerdotter till företrädaren.

Barn: Rebecca, d. ogift; Johan, stud. 1650, guvernementsfiskal i Västernorr-
lands län,  d.  1674  af  slag  på  Vattjoms gästgifvaregård på resa från sitt hem
Ofvaned i Torp till Sthm, g. m. Margareta Bachæa, f. 1640, från Harmånger;
Matthias,  klockare  i  Torp;  Olof,  f.  1634,  faderns efterträdare i Torp; Brita, f.
1635, g. m. Lars Larsson på Backen i Torp, d. 23/12 1708, 73 år 6 m.; Samuel, stud.
1661, regem.pastor vid Jämtl. regem., d. i Anklam 1676.

9.  Olaus Erici Huss (1670-95), f. 1634, företrädarens son,
Inskrefs ss. stud. i Upsala 7 mars 1656, prästv. till adj. åt sin fader 1660;
på grund af dennes tilltagande blindhet blef han vice pastor 1666, utn.
efter honom till khde i Torp 1669 samt anammade inventariet 8 juni
1670.  Inköpte  1674  9 mål jord i Rångbeck för 70 dlr kmt.  Han  anhöll
3 jan. 1695 att för sin tilltagande ålder få öfverlämna pastoratet åt sin
måg Kenzelius,  hvilket trots konsist. afstyrkande beviljades af K. M:jt.
H. afled 6 febr. 1701 efter att i 32 år varit pastor, men med Guds hel. ord
hade han bespisat och berömligen förestått församlingarne uti 43 år, så att
icke allenast dessa under bemälte tid förmedelst denna sal. herrens stora flit
och varsamhet sig i sin kristendom berömligen förkofrat, utan ock kyrkorna
i Torp och Borgsjö till medel, byggnad och prydnad så inom som utantill
blifvit märkeligen förbättrade. Han hade ett godt beröm hos alla, som
honom kände, och var i sanning en trogen själaherde, säger en kyrkoboks-
anteckning. Var vid sin död 67 år och begrofs i kyrkan på stora gången
17 mars 1701. Visitation hölls i Torp af superint. Matthias Steuchius 1684.

G. m. Elisabeth Njurenia, f. sept. 1639, dotter af khden Jöns Niurenius i
Njurunda; efter ett Gudi behageligt leferne afled hon 5/6 1696, 56 år 8 mån. g.

Barn: Märta,  f.  1663,  g. m. faderns efterträdare J. Kenzelius; Anna, f. 1667,
g.  1691  m.  rådman  Nils Jönsson Blanck i Hsand;  d.  i  Arnäs  prästgård  7/7  1751,
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84 år 5 m. g.; Erik, f. 1669, khde i Berg, Jämtl.; Magnus, rådman i Sthm, d. 11/4
1731,  g.  m.  Anna Maria Petré;  Samuel,  f.  1674,  fil.  mag.  1703,  regem.pastor
vid  kgl.  lifgardet,  d. vid Narva 1706 (Westén 2:2 s. 554);  Elisabeth,  g.  m.  khden
Erik Sebrelius i Sveg.

Tr.: Bröllopsverser [då borg. Petter Månsson Löf i Hsand och Margareta Buller-
næsia vigdes i Torp 9/7 1678] af Olof Huss och brudens frände N. V. [Nils Vibonius?].

10.  Johan H. Kenzelius (1695-1704),  f.  1655  i  Häggdånger,
son till ett skickeligt och gudfruktigt bondfolk, Hans Anundsson i Känsjö
by och Margareta Pedersdotter. Utgången från Hsands gymn. blef han
stud. i Upsala 12 aug. 1680. Var några år informator i Sthm till 1686, då
han återvände till Upsala, blef s. å. utn. till skolmästare i Sundsvall och
kallas han ännu i okt. 1693 pædagogus därst., då han besvärar sig i Hsands
konsist., att vederbörande i Jämtland icke vilja föra honom den spanmål,
som är honom såsom lön förlänad, tillhanda, och begär en kopia af det
kgl. bref, som handlade om spanmålsforslan. Var närvarande vid 1694
års prästmöte i Hsand.  Svärfaderns  begäran  att få honom till successor
i Torp ville konsist. ej bifalla, men han gratificerades med att få aflägga
past. examen 6 jan. 1695, hvarvid biskopen ensam var examinator och gaf
honom sin approbation. Emellertid fick han redan s. å. mottaga kgl.
fullmakt på Torps pastorat,  ehuru svärfadern ännu lefde.  K. afled 29
aug. 1704, endast 49 år 2 mån. 14 dagar ganunal, och begrofs 5 okt. Han
hade fört ett ärbart och dygdigt lefverne, hvilket beröm af alla hans bekanta
honom varder gifvet, samt förestått kyrkoherdetjänsten i Torp och Borgsjö
församlingar i 9 år såväl med sina förmäns som åhörares största nöje och
behag. Under hans pastorstid drunknade 10 juni 1697 4 personer af lego-
folket på Torps prästgård i strömmen vid Grönstad på hemresa från
Nordaned. Superintendenten Julius Micrander höll 26 juni 1696 visita-
tion i Torp.

G.  m.  Märta Huss,  företrädarens  dotter.  Hsands  domkapitel  hemställde
hos Kgl. Maj:t 23/10 1708,  att  hon  måtte  erhålla  4 tr. donationsspanmål, som
blifvit  lediga  genom  häradsfogden  Jöran  Bertilssons  hustrus,  Sara  Mårtensdot-
ters dödliga afgång.  Khdens änka afled 4/1 1714, sedan hon »med stort beröm»
lefvat i denna världen 50 år 7 veckor 6 dagar.

Barn: Elisabeth, g. m. efterträd. khden Cl. Thelaus; Märta, f. 14/4 1696 i
Torp, d. 1/8 s. å.; Olof, f. 10/7 1697, khde i Nordingrå n. 17; Anna, f. 14/1 1700, d.
18/10 1703; Johannes, f. 21/1 1702; Martha och Anna, tvillingar, ff. 26/6 1704.

11.  Mag. Clemens Thelaus (1706-40),  f.  8 okt. 1666 i Hsand,
där fadern Hans Clementsson Thelaus var borgare och klockare, modern
hette Anna Johansdotter.  Sonen började skolan 1680, lämnade gymn.
och kom till Åbo universitet 1689. Under sin studietid var han informator
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hos en hofrättsnotarie Barth. Festing. Promov. fil. mag. i Åbo 14 dec.
1697.  Kallad  till  artilleripräst  i  Sthm  af  generalfälttygmästaren  frih.
Joh. Sjöblad, examinerades han 28 maj 1700 af Upsala teologiska fakultet,
blef improberad, men synes kort därpå undergått examen, ty han nämnes
s. å. e. o. predikant vid artilleriet. I skrifvelse 20 sept. 1704 anmäler Hsands
konsist. hos Kgl. M:jt khden Kenzelii död och rekommenderar artilleri-
predikanten i Sthm mag. Clemens Thelaus af vackra och berömvärda
studier, hvilken i 4 år utan någon lön uppvaktat Kgl. M:jts Artilleriförsaml.
och nu vill konservera sterbhuset. Han erhöll af Carl XII fullmakt dat.
Ravitz 19 dec. 1704 samt tillträdde Torps pastorat 1706. Skötte prost-
sysslan  1717-18  efter  prosten  Wallanders i Tuna död.  »I 34 år före-
stod han med makalös flit och vaksamhet församlingarna, som icke alle-
nast berömligen förkofrat sig i sina kristendomsstycken, utan äfven fått
kyrkorna  ansenligt  förbättrade  så innan som utantill med predikstolar
och läktare, Torps kyrka hade äfven fått sin klocka omgjuten. Uti sitt
lefverne tyckes han uppfyllt Pauli prästeinstruktion 2 Tim. 2 v. 24, ty han
var icke trätosam,  utan ljuflig med hvar man,  läraktig,  then  de  onda
lyda kunde med saktmodighet.» Prosten Tideman skrifver i sin dagbok:
den fromma och saktmodiga kyrkoherden i Torp Cl. Thelaus afsomnade
den 3 jan. 1740 af stenpassion, stilla såsom dess vandel varit. Han jord-
fästes 10 febr. af prosten Tigerstedt i Tuna. En altaruppsats, målad 1749
af Carl Hofverberg, skänktes i testamente till Torps kyrka efter honom,
hans maka och deras aflidne son Olaus.

G. 21/2 1706 m. Elisabeth Kenzelia, företrädarens dotter, d. 24/5 1743, begr.
8/1 1744,  med  den  af  henne själf valda texten Psalm. 119:92.  I 20 år plågad af
svåra  underlifssmärtor  och  merendels  sängliggande  styrde  hon  dock  om  sitt
vidlyftiga hushåll och ägnade sig flitigt åt Guds ords betraktande.

Barn: Anna Margareta, f. 12/7 1707 i Torp, g. m. rektorn på Frösön, sedan
efterträdande khden här Abr. Bång;  Johan Samuel,  f.  17/11  1709,   khde  i  Boteå
n. 12; Olof, f. 1/7 1712, fil. kand., d. 21/8 1740 i hemmet i Torp, var af en särdeles
kvickhet  i  ungdomen,  hade  divinam  memoriam,  men  sedan  han  legat  hårdt
sjuk i Upsala 1728, återvann han aldrig hälsan; Hans, f. 27/1 1715, fil. mag. 1740,
regem.past. vid artilleriet,  stod  1761  på förslag till Piteå pastorat,  d. 1/2 1763;
Märta, f. 15/1 1716, d. 24/2 s. å.; Erik, f. 7/7 1717, d. 14 dagar gammal; Märta Elisa-
beth, f. 24/8 1720, d. 21/12 s. å.

Tr.: Diss. Συµποσια veterum cumprimis Hebræorum, exhibens, ex occas. verbor.
quæ habentur Genes. XXI:8, præs. D. Lund, Aboæ 1695. - Cognatio artis atque
naturæ, præs. T. Rudeen, ib. 1697.

12.  Mag. Abraham Bång (1741-55), f. 2 maj 1693 i Borgsjö
socken och Ånge by; fadern Erik Olofsson Bång var en hedervärd hejd-
ridare öfver kronoskyttarne i Medelpad och en aktad danneman som vid
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8 riksdagar var representant för bondeståndet och en gång dess talman,
modern Magdalena Persdotter Lind, dotter af mönsterskrifvaren vid
Medelpads bataljon P. Lind och dotterdotter till khden här i Torp Abraham
Mårtensson. B. sattes i skola 1703, uppflyttades i gymnasium 1710 och
blef stud. i Upsala 3 okt. 1713.  Under  studietiden  var  han  informator
för  frih.  Mauritz Posses två söner Axel och Georg och erhöll understöd
af sin broder Olof, som var handelsman i Sthm och »proviseur vid Kgl.
Hofvet» d. v. s. hofleverantör.  Promov.  till  fil. mag. 1722 och kallades
s. å. till biskopsadjunkt i Säbrå af biskop G. Wallin, efter hvilkens död han
uppehöll nådåret, samt tjänstgjorde äfven under superint. Asp. Tillträdde
rektoratet vid Frösö skola 1726. Efter att på 11 året berömt. förestått
denna skolsyssla, utn. till eloquentiæ lektor i Hsand 9 mars 1737 och aflade
sin ämbetsed i Konsist. 5 okt., beklädde rektoratet vid gymn. 1738. Herre-
dagsman 1740-41. Ehuru ej innebärande någon större förmån sökte lektor
Bång Torps pastorat i anseende till att han kunde vara afl. pastors sterb-
hus och i synnerhet sin svärmoder, som varit i 16 år sängliggande, till hjälp
och understöd, erhöll enhällig kallelse och tilltr. 1741, men introducerades
först vid visitationen 19 juni 1748. År 1744 27 okt. utsågs han till prost
öfver Torp, Ljustorp, Indal och Hafverö.  Bång afled 30 maj 1755, till
stor sorg för sina församlingar, som nu måste sakna denne hedersmannens
makalösa nit och drift i kristendomens förkofring, goda inrättningar till
kyrkomedlens förökande och de fattigas understöd samt verkställighet vid
kyrkornas förbättring och prydnader, förutom hans gifmildhet så till
kyrkorna som de fattiga.  Han  begrofs  i  egen  murad graf i Torps kyrka
3 aug. med en dråpelig likpredikan af biskop Kiörning öfver text Jerem.
17:14, 16, 17.

G. 21/9 1726 m. Anna Margareta Thelaus, företrädarens dotter; hon erhöll
dubbla nådår,  flyttade  våren  1758  med  sitt  hushåll till sin gård på Backen och
afled 15 sept. 1761.

Barn, alla födda i Torp:  Elisabeth,  f. 29/8 1727;  Magdalena,  f. 4/10 1728, d.
6/12 s. å.; Erik, f. 19/1 1730, d. 23/3 s. å.; Märta Elisabeth, f. 8/11 1731; Clemens, f.
7/2 1733, fil. kand., svagsint, d. i Boteå 12/3 1801; Abraham, f. 14/12 1735, sekreterare
i R. St:s tulldeputation på riksdagen 1761,  v. häradshöfding,  d.  i  Sthm  1780; Erik,
f. 27/5 1738, kallas ingenjör, antog namnet Bångenson;  Elisabeth  Margareta,  f.
31/5 1741, d. 12/7 1743; Anna Margareta, f. 9/9 1744; Elisabeth Magdalena, f. 7/8
1747, d. 25/11 s. å., Jean Olof Bång. f. 2/11 1749, d. 17/5 1750; Magdalena Martha,
f. 30/8 1752, d. 30/1 53.

Tr.: De cardinalitia dignitate, præs. Ol. Celsius, Ups. 1719. - De αυταρχεια morali,
præs. J. Steuchius, ib. 1720. - Barnsnöden uti en christelig lik-predikan öfver probsten
och kyrkoherden Abraham Abr. Burmans maka, Susanna Magdalena Wargentin, hvilken
efter barnsbörd dog den 25 sept. 1734 . . . Ups. 1735.
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13.  Magnus Djupædius Ström (1758-61), f. 1 maj 1706 i
Grundsunda, son till khden Erik Djupædius och Margareta Phragmenia,
som gifte om sig med khden P. Ström i Nora, hvaraf dubbelnamnet. In-
togs i Hsands skola 1716, stud. i Upsala 19 okt. 1725, prästv. 4 juni 1732
till nådårspred. efter sin broder Erik, äfven khde i Grundsunda, därefter
kallad  till  huspredikant  af  grefvinnan Bjelke till Salsta i Upland 1734;
på kallelse af grefve Brahe utn. till khde i Östra Ryd i Roslagen 1735 med
tillträde 1736, verkade där i 22 år, mycket älskad af sina åhörare. Re-
spondens vid prästmötet i Upsala 1750. Erhöll kgl. fullmakt på Torps
pastorat 6 maj 1757 och tilltr. 1758; predikant vid prästmötet i Hsand
1760 öfver text Genes. 1:26, 27. Efter 14 dagars febersjukdom afled han
13 sept. 1761, en trygg och fridsam man i sin lefnad. Såsom khde i Östra
Ryd fick han upplefva den hemska och sorgliga händelsen, att hans patro-
nus, den 38-årige öfversten grefve Erik Brahe på Rydboholm, enl. Riksens
Ständers dom, blef halshuggen i Stockholm 23 juli 1756 och därefter ned-
satt i sin graf i Östra Ryds kyrka.

G. 1) 12/8 1736 m. Maria Christina Westman, dotter af kronofogden i N.
Ångermanland Ol. Westman och Elisab. Huss; d. 23/10 1744;

2) 1746 m. Eleonora Charlotta Dahlberg, f. i Skellefteå 1/11 1728, dotter till
majoren  vid  Västerb.  regem.  Lorents Dahlberg och Juliana Sofia Tigerskiöld;
änkan, som erhöll dubbla nådår, blef omg. m. efterträdaren prosten P. Wasenius;

Barn i förra giftet: Eva Margareta, f. 23/4 1739, d. 29/7 s. å.; Erik Gabriel, f.
20/9 1740, d. s. å.; Per Gabriel, f. 18/5 1742, d. ung. - I senare giftet: Eva Juliana, f.
31/5 1747,  g.  i  Torps  prästgård  26/10 1775 m. brukspatron Ægidius C. von Hoorn,
d. 19/11 1776 på Åvike bruk, Hässjö s:n; Lars Magnus, f. 10/9 1748, d. 22/11 s. å.,
Margareta Charlotta,  f. 13/3 1750,  d. 25/3 s. å.,  Magnus,  f. 12/7 1751,  gymnasist,
d. 17/6 1771 på Åvike bruk; Alexander, f. 1/3 1753, d. 22/2 1756; Erik, f. 19/8 1754;
Anna Margareta, f. 10710 1755; Petrus Djupenström, f. 15/2 1758, fil. kand., med.
lic. 1784, afled i Jönköping ss. vice provinsialläkare 14/9 1785; Margareta Char-
lotta,  f.  15/5  1759  i  Torp,  g. 15/3 1785 m. landtmät. i Vasa län Erik Calwagen;
änka 1806, d. 11/3 1824 å Fridland, Timrå; Lars, f. 4/10 1760, d. 12/10 s. å.

14.  Mag. Petrus Hansson Wasenius (1764-1803),  f.  26  maj
1723 i Hafverö, son af vice länsmannen och gästgifvaren Hans Michels-
son i Vasnäs och Ingrid Larsdotter fr. Vallen samt sonsonssonsonsson till
khden Martinus Laurentii i Torp. Insattes i Frösö skola 1736, kom till
Hsands gymn. 1741 och blef stud. i Upsala 22 jan. 1745 samt promov.
frånv. till fil. mag. 16 juni 1755, prästv. s. å. 27 mars på kallelse af khden
i Riddarholmens församl. i Sthm d:r Abr. Pettersson till adjunkt och
uppehöll nådåret efter hans död 1763. Utn. till khde i Torp med kgl.
fullmakt 11 apr. 1764 under konservation samt höll sin inträdespredikan
Kristi himmelsfärdsdag s. å. Under hans 40-åriga verksamhet här nybygg-
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des båda församlingarnas kyrkor, hvartill han själf ej ringa bidrog af egna
medel. Till kontraktsprost öfver Medelpads norra kontrakt utnämndes
han år 1776 efter prosten Törnsten i Njurunda. Vid biskopsvisitationen
21 juni 1767 redogjorde han för de anstalter, han vidtagit till församlingar-
nas förkofran i kristendomskunskapen; så hade han årligen hela fastan
igenom hållit examen i sockenstugan med ungdomen ej blott med nattvards-
barnen, utan ock med allas deras barn, som haft tillfälle att närvara. Till
befordrande af kristelig enighet och sammanlefnad samt undvikande af
osämja och trätgirighet hade han utom rote- och byförhören äfven anställt
kommunionförhör  hvar  gång  skrift- och nattvardsgång hållits, hvilket
väl i förstone medfört någon svårighet, helst för de gamla, men nu
kommit i sådan gång, att de själfva synas finna nyttan däraf, och väntas
genom Guds nåd frukt och välsignelse. Äfven ifrade han mot nattlöperiet
och lekstugorna samt dryckenskapen. Var konsist. ombud vid processerna
mot komm. Thunborg i Lillherrdal 1771 och 1774. W. ägde en ovanligt
stark kroppskonstitution  och  god  hälsa  intill sista året af sin lefnad, då
en sveda och tryckning i bröstet ansatte och plågade honom isynnerhet
om nätterna.  Han  slutade  sitt  ärofulla och verksamma lif 18 sept. 1803
i en ålder af 80 år 4 mån. och begr. 30 okt. m. likpredikan af kontr. prosten
Er. J. Dillner öfver Ordspr. boken 10:7. Anmärkningsvärdt är, att mellan
khdens födelseår och senare hustruns dödsår låg en tiderymd af 125 år.
En storartad minnesvård har nyligen rests på hans afglömda graf.

G. 1) 7/6 1764 m. företrädarens änka Eleonora Charlotta Dahlberg, som dog
1/4 1785 och begrofs 22/5 s. å. m. likpred.  af  khden  A. G. Oldberg  i  Indal  öfver
den text hon själf valt, Psalm. 73 v. 23, 24;

2) 16/3 1786 m. Anna Greta Grundahl, dotter till komm. i Alsen Sal. Grun-
dahl; d. på Guldbacken i Torp 31/10 1848, 90 år 10 m. 13 d.

Barn i förra giftet: Ingrid Sophia, f. 24/6 1769, d. 18/8 s. å. - I senare giftet:
Eleonora Catharina, f. 9/11 1787, g. 1/9 1808 m. khden i Jemthög Joh. P. Lindström,
son  till  khden  Petrus  L.  i  Ljustorp,  makarna  afledo  1819; Inga Margareta, f.
28/7 1789, g. 30/12 1810 m. löjtn. sedan majoren Johan Ludvig Winnberg vid Jämtl.
regem., d. 16/5 1822; Pehr Salomon, f. 28/7 1791, kapellpr. i Viksjö-Stigsjö; Hans
Theodor,  f. 8/5 1793,  med. kand. bruksläkare vid Carl Gustafs kopparverk i Jämtl.,
d. 1822; Anna Sophia, f. 2/2 1795, lefde 1816 jämte modern på Guldbacken och
bodde kvar där till sin död 22/5 1862.

Tr.: De primis naturæ præs. L. Dahlman. Ups. 1749. - Σχιαγραϕια Εναλλαγϖν
linguæ græcæ Novi foederis, præs. J. Amnell, ib. 1753. - Christeliga betracktelser . . .
af M. Henrik Schwartz - försvenskade af Petrus H. Wasenius. Ups. [1751]. - Norr-
ländska boskapsskötseln med några små anmärkningar uti korthet sammanfattad och
beskrefwen. Sthm 1751. - Tanke-ro och sinnesöfning till Gudagtighet vid betraktande
af de mäst oss förekomande ting. Ups. 1752. - Kort utdrag af salig doctor Rambachs
betraktelser öfver Christi lidande förestält i frågor och svar, ifrån tyskan . . . öfvers. af
Petr. Hans Wasenius m. khden doct. Petterssons företal om Christi lidandes missbruk
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och rätta bruk. Sthm 1761, uppl. 2?, uppl. 3, ib. 1782. - Upbyggelige betraktelser,
råd, reglor och pligter, böner och sånger för the sjuka och aflidande af Mich. Liljenthal,
fr. tyskan öfvers. Sthm 1762. - I manuskript lär W. efterlämnat: Professor Gellerts
Tröstegrunder emot ett sjukligit lif, öfvers. på svenska. Biskop Pontoppidans Trones
spegel, öfvers. Andra delen af Gæzes Betraktelser öfver Christi lidande på hvar dag
af året, öfvers. - Kgl. Riddarholmens minne eller beskrifning i 2ne delar.¹]

[Litt.: E. N. Söderberg, Petrus Wasenius. Sthm 1920.]

15.  Johan Huss (1805-34), f. 20 febr. 1761 i Torp, son till
häradsdomaren Måns Michelsson i Storboda och Anna Elisabeth Wislander,
dotter af länsman Hans Wislander och Margareta Huss. Han var yngre bro-
der till Måns Huss, den s. k. Vild-Hussen, som föranledde Ragundasjöns
aftappning år 1796 och ett år därnfter förlorade lifvet. Johan Huss in-
togs 8 febr. 1770 i Hsands triv. skola, blef student i Upsala vt. 1783 och
uppehöll sig där, så ofta hans begränsade tillgångar medgåfvo. Efter att ha
disputerat pro ex. prästv. han i Upsala 4 juli 1786 på kallelse till huspredi-
kant af presidenten i Bergskollegiet frih. Joh. Olof Rudbeck. Blef pastors-
adj. i Ulrika Eleonora församl. i Sthm 5 juli 1788 och efter afl. pastoralex.
1796 komm. i samma församl. 21 sept. s. å. Under sin 17-åriga verksamhet
därst.  bestred  han  tillika  själavården  vid  Serafimerlasarettet  samt  fr.
okt.  1790-dec.  1791  äfven  vid  Mariebergs  krigsmanssjukhus.  Utn.
till khde i Torps och Borgsjö församl. 14 febr. 1805, tilltr. här i maj; oppo-
nent vid prästmötet i Hsand 1812, honorarieprost 18 juli 1817 och kon-
traktsprost öfver södra Medelpad sept. 1819. »Han var en nitisk jordbru-
kare, och den egendom Johannisberg, belägen vid gränsen mellan Torps
och Borgsjö socknar, hvilken han själf bildade af jordegor, som han efter
hand inköpte från Hångsta by, utgörande då endast några små fäbodställen,
upparbetade han till en storartad höjd.» Under en resa från Vifsta varf
ådrog han sig en förkylning,  som förorsakade hans död på Johannisberg
3 juli 1834. Led. af sällskapet Pro fide et Christianismo och Sv. bibel-
sällskapet.

G. 15/6 1800 m. Catharina Magdalena Hellzén, f. 13/10 1780, dotter till math.
lektorn  i  Hsand  Pehr Hellzén och Eva Christina Högström;  d.  på  Johannisberg
23/4 1847.

Af 11 barn: Johan Peter, f. 21/6 1801 i Sthm, rektor i Piteå skola, d. 1873;
Martin,  f. 1803,  d. 9/1 1813 i Torp,  nära  10  år  gammal;  Eva Elisabeth Dorothea,
f.  2/8  1805  i  Torp,  g. 1/1 1829 m. bruksinspektoren, kronolänsman Per Olof Fors-
_________

¹ Ännu bevaras ock khdens inträdespredikan i Torp Christi himmelsfärdsdag 1764 om
rätta afsikten af en lärares kallelse,  samt  ett  tal,  som  han höll vid en prostvisitation i
Hafverö 11 jan. 1778 med en betraktelse öfver Rom. 10:1.  Åtskilliga  andra  predikningar
äro äfven i d:r Söderbergs händer.
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gren; Magnus, f. 22/10 1807 ib., med. professor, general-direktör, adlad af Huss
1859, nestor i Sveriges läkarekår, d. 22/4 1890; Jakob Arvid, f. 14/12 1809, apote-
kare i Luleå, rådman, d. 11/4 1887; Carl Fredrik, f. 31/10 1811, kommiss.landtmätare,
brukspatron  på  Johannisberg,  d.  1897,  g.  m.  Eva Katarina Hellzén; Katarina
Ulrika, f. 12/4 1814, ogift; Anna Magdalena, f. 31/10 1816, g. m. svågern Per O.
Forsgren,  d. 20/5 1855; Frans Fabian,  f. 16/9 1819,  justitieråd,  pensionerad 1889,
d. ogift 28/8 1891.

Tr.: Observationes selectæ histor. Svecanam illustrantes, præs. E. M. Fant. Ups.
1786.

16.  Dokt. Pehr Stjernberg (1836-59). Regementspastor vid
Hälsinge regem., utn. till khde i Torp 26 mars 1836, tilltr. 1 maj s. å. Er-
höll kgl. fullmakt 18 mars 1856 ss. khde i Piteå stads- och landsförsamlingar
samt Älfsby kapellförsaml., tilltr. 1 maj 1859. Se Piteå.

17.  Mag. Pehr Lithner (1860-78), f. 11 juni 1825 i Mörsills
församl. på ett hemman vid sjön Lithen, son af bonden Per Olofsson och
Ingeborg Persdotter. Stud. i Ups. vt. 1842. Under studietiden var han
informator hos friherre C. S. Paykull på Nor i Upland; promov. fil. mag.
16 juni 1848, prästv. 9 maj 1852 af ärkebiskop H. O. Holmström till pre-
dikant  vid  Sthms  stads- och läns-kurhus.  Past. adj. i St. Clara församl.
i Sthm 1853. Tjänstgjorde ss. notarie i prästeståndet under riksdagen
1853-54, och härigenom väcktes hos honom ett inneboende intresse för
det politiska lifvet, som blef ett för honom utmärkande karaktärsdrag.
Undergick past. ex. i Hsand 29-30 juni 1857, utn. till e. o. tjänstgörande
kongl. hofpredikant 1858. Khde i Torp och Borgsjö i maj 1860. Lands-
tingsman. Riksdagsman vid 1862 års riksdag och efter den nya represen-
tationsordningens införande ledamot af 2:a kammaren under åren 1867-72
och 1876-78 för Torp, Tuna och Njurunda tingslag. Rikt utrustad å hufvu-
dets vägnar verkade han med framgång i allmänna värf, var vid 1868 års
riksdag ledamot af konstitutionsutskottet, år 1869 af särskilda utskottet,
valdes 1870 till ledamot i opinionsnämnden, väckte år 1871 motion om
statsunderstöd för en enskild järnvägsanläggning mellan Sundsvall och
Trondhjem. Han hade en själfständig öfvertygelse och lät den med fri-
modighet framträda. Framstående andlig vältalare behärskade han sitt
auditorium äfven från den världsliga tribunen. Välvilligt, gladt och ange-
nämt umgängessätt och fint vettigt skämt skänkte honom mänga vänner.
Under vintern 1877-78 var hans hälsa vacklande, hvilket hindrade honom
att infinna sig vid riksdagen. För att erhålla sorgfälligare läkarevärd, än
som på landsbygden kunde ernås, nedreste han till Sundsvall, men afled
där redan på tredje dagen efter sin ankomst 29 mars 1878.
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G. 1) 1855 m. Johanna Augusta Folcker, f. i Sthm 4/8 1824, d. 1/2 1868;
2) 15/8 1874 m. Rosa Helena Molander, f. i Visby 16/6 1834, föreståndarinna

för lärov. i Sundsvall.
Barn: Pehr Gustaf Theodor, f. 22/10 1857 i Sthm, d. såsom student i Upsala

6/10 1878 i lungsot;  Augusta Christina,  f. 13/8 1859,  bor i Sthm;  Emma Ingeborg,
f. 16/12 1860 i Torp, d. 29/8 1871; Ivar Arendt, f. 23/6 1862, d. 31/10 s. å.; Hildur
Elisabeth, f. 26/9 1863, bor i Sthm.

Tr.: Försök till en parallelism mellan de religiösa kulternas och den bildande
konstens historiska utveckling, p. 3, præs. G. Wennerberg. Ups. 1846. - In solutionem
æquationum algebraicarum disquisitio, p. 6, præs. C. J. Malmsten. ib. 1848. - Ord af-
sjunga vid concerten i Upsala den 5 maj 1850, gifven till förmån för de nödlidande i
Jemtland. Upsala 1850 (anon.) - Aftonsångspredikan på Bönesöndag hållen i St.
Claræ kyrka. 1856. Utg. på begäran af årets nattvardsungdom. Sthm 1856. - Vid
konungens troman f. d. capitenen . . . grefve Eric Albrecht von Lantingshausens jord-
fästning i S:t Claræ kyrka d. 29 maj 1856. Sthm 1856. - Ord vid notarien Carl Johan
Hallströms graf d. 13 febr. 1858. Sthm 1858. - Tal vid Svenska bibelsällskapets
allmänna sammankomst d. 30 mars 1858. Sthm 1858. - Tal vid fru friherrinnan Louise
Nordenfalks, f. Reuterskiöld, jordfästning d. 9 juni 1858. Sthm 1858 (i Minne af fru frih.
Louise Nordenfalk).

[Litt.: Anders G. Wide, Pehr Lithner, kort minnesteckning. Särtr. ur Jämten
1922.]

18.  Olof Modin (1881-1922),  f.  11  dec.  1840  i  Hammerdal,
son af hemmansägaren Olof Hansson i Mo och Maria Svensdotter. Efter
skolstudier i Östersund afl. han stud.-ex. vid Upsala univ. ht. 1863, under-
gick de teologiska examina i Upsala 1867-68 och prästv. i Sthm 12 febr.
1868 till komm. adj. i Lockne, tillika t. f pastor i Brunflo 14 sept-31 okt.
s. å.; t. f. pastor i Föllinge 2 dec. 1868; utn. komm. i Skog 24 jan. 1870,
tilltr. 1 maj s. å.; utn. komm. i Sundsvall 14 okt. 1872, tilltr. genast, tillika
v. pastor jan.-juni 1877 samt vidare från 27 mars 1878 under khde Sa-
léns sjukdom och under ledigheten efter honom. Past. ex. 8 dec. 1874.
Utn. khde i Torp med kgl. fullmakt 14 nov. 1879, tilltr. 1 maj 1881. Vid
tillsättningen stod striden skarp mellan Modin och konsist. notarie R. M.
Matthiesen i Hsand, hvilken gärna önskade erhålla Torps pastorat, men
församlingens  önskan  blef på högre ort det bestämmande.  Kontr.  prost
i Medelpads västra kontrakt 1 maj 1899-31 dec. 1907; pensionerad fr. 1 maj
1922. Från sin tidigare tjänstgöring i Skog och Sundsvall har prosten
Modin i tryck meddelat några drag. LNO 1898.

G . 23/3 1870 m. Anna Johanna Mathilda Afzelius, f. 6/3 1846 i Östersund,
dotter af regem.läkaren d:r Per Joh. Erik Afzelius och Anna Karlsson, tidigare
lärarinna i Östersund, d. 14/8 1907.

Barn: Per Olof Teodor, f. 17/11 1871 i Skog, kontorschef i Hamburg; Ester
Anna Maria, f. 14/8 1873 i Sundsvall; Gottfrid, f. 16/1 1875, d. 24/10 1879 i Sundsvall;
Carl Olof Helge,  f. 17/4 1876,  skogschef,  Svall;  Anna Ragnhild Elisabeth,  f. 19/9
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1877, fil. kand., föreståndarinna för svenska skolan i Berlin 1907, g. 4/6 1908 m.
sångläraren fil. kand. Axel Emanuel Ringström, senare bosatta i Strängnäs; Hildur
Anna Julia,  f.  3/7  1879,  lärarinna  vid  Karlskrona  högre  flickskola,  g.  6/9  1908
m.  folkhögskoleföreståndaren  i  Molkom  fil.  d:r  Johan Adolf Hjalmar Heden;
Sven Olof Arvid,  f. 10/10 1880, jägmästare, Sthm;  Vilhelm Olof Helmer,  f. 2/8 1882
i Torp, kapten vid kgl. flottan, Svall; Thyra Anna Naëmi, f. 1/6 1885, gymna-
stikdirektör, Sthm.

Tr.: Predikan på 1. sönd. eft. Tref. (i Predikningar af Hsands stifts prester 2.
1884). - Predikan på 14. sönd. eft. Tref.   (i Vårt Lands predikobil. n. 36 Sthm 1887).
- Om de religiösa rörelserna i Hammerdal (i Från ådalar och fjäll 1913, s. III). -
Minnen från min prästerliga tjänstgöring i Skogs och Sundsvalls församlingar (i samma
årsbok 1917, s. 57).

19.  Per Hedlund (1922), f. i Ström 1 mars 1865, föräldrar:
landtbrukaren Mårten Persson och Brita Mikaëlsdotter. Efter studier i
Östersund stud. i Upsala vt. 1891 och efter där aflagda teol. examina
prästv. 3 juni 1898; utn. komm. i Borgvattnet 13 maj 1899, tilltr. 1900,
komm. i Torp 18 jan. 1908, tilltr. 1909.  Utn.  khde  i  Torp  1921,  tilltr.
1 maj 1922, men afled redan 14 maj s. å. af slag.

G. 1) 27/8 1893 m. Märta Larsson, f. i Ström 26/7 1875, dotter af landtbr.
Lars Ersson och Karin Larsdotter, d. 11/4 1908;

2) 17/11 1909 m. Emmy Maria Nordgren, f. i Hälsingborg 11/5 1886, dotter
till  sjökapt.  Johan Troed Nordgren  och  Marianne Pauline Andersson.  Efter-
lefvande änkan har jämte barnen i senare giftet flyttat till Vänersborg.

Barn i förra giftet: Martin, f. i Ström 16/10 1894, komm. i Råneå-Gunnars-
byn; Lars, f. i Upsala 28/4 1896, komm. i Älfsbyn; Mikael, f. 1/2 1898, bank-
tjänsteman i Upsala; Karin, f. i Ström 5/8 1899, småskolelärarinna; Brita, f. i
Borgvattnet 6/10 1900, g. m. folkskollär. Ernst Johansson i Råneå;  Nils,  f.  3/11
1902, komm. i Borgvattnet; Olof, f. 4/1 1904, till sjös; Kjerstin, f. 17/4 1905, små-
skolelärarinna;  Inga,  f. 4/8 1906,  d. 1924;  Sven,  f. 15/3 1908.  -  I senare giftet:
Erik, f. i Torp 5/1 1911; Johan, f. 20/1 1912; Eva, f. 5/8 1913; Berndt, f. 2 /4 1915;
Torsten, f. 27/2 1917, d. 12/7 1918; Tor, f. 22/8 1918, d. 27/1 1919; Rut, f. 8/10 1919;
Margit, f. 16/3 1921; Gertrud (posthuma), f. 7/6 1922.

KOMMINISTRAR I TORP-BORGSJÖ.

1.  °Petrus Unonis eller Pär Unneson omtalas 1511 (enl. Tunæus).

2.  °Olaus uppförd till blotta namnet under år 1531 (Tun.).

3.  Michael Laurentii,  undertecknade  ss.  kapellan  i  Torp
Upsala mötes beslut 1593.

4.  Herr Lars  i  Borgsjö  erhöll  af  kon. Gust. Adolf 18 aug. 1612
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förskoning från de »odrägliga sakören», som Baltzar Bäck, den svenske
fältöfversten under krigshändelserna i Jämtland, pålagt honom (RR 1612
f. 274).

5.  Herr Erich [1613], sacellanus, erlade s. å. 1:sta terminens tri-
but till Älfsborgs lösen.

6.  Herr  Anders  (Olai  enl.  Tun.)  [1614-28],  kaplan  i  Torp,
hade tidigare under Baltzarfejden på grund af sin trohet mot Sverige
fördrifvits från Jämtland af danskarne, som tagit från honom allt det han
ägde, så att han med hustru och barn måst tigga sin föda och efter sin
anställning som kapellan i Torp år 1614 ej haft något i förråd att utgöra till
Älfsborgs lösen (Handl. i KA). Han idkade 1621 och 1622 jordbruk i
Fränsta by i Torp.  Natten mot vårfrudag 1624 var kapellanen nära att
med sin hustru blifva innebränd på grund af anlagd mordbrand. Dom-
boken för detta år förtäljer härom följande: En änka Sigrid i Hångsta by
förestod illa sitt barn och förslöste det lilla, som fanns kvar efter mannen
Erik Eriksson, och eftersom hemmanet hörde barnet till och ej modern, an-
höllo målsägarne, att kaplanen, som bodde i samma by, skulle taga hand om
hemmanet,  göra utlagorna etc.,  det modern tyckte illa vara och fattade
hat till kaplanen, och hade äfven uttalat hotelser mot honom. Vid ofvan-
nämnda tillfälle hade hon tändt eld i fnöske och burit det i en understuga,
där det låg en hop gammalt näfver. lagt det brinnande fnösket däribland
och gått sin kos.  Ofvan  denna  understuga låg nu prästen med sin hustru
i fasta sängen, och som Gud ville hafvat, vaknade prästens hustru af röken,
som slagit genom väggen, sprang så upp och fick sin gamle man med sig
ut genom dörren och i snålan utanför var.  Med  detsamma  föll  botten
och golfvet neder i underbyggnaden, som förbränd var. Brann så den
byggningen upp med allt det prästen åtte, så att de fingo icke så mycket
undan, de kunde skyla sin bara kropp med. Qvinnan kunde ej vedergälla
prästen  hans  stora  skada och dömdes 4 nov. att å båle brännas.  Värdet
af det brunna steg till 200 dlr. Enligt ståthållaren Johan Månssons order
dat. Timrå 29 sept. 1625 skulle hon afrättas med yxa, när skarprättaren
komme, »emedan det ville allmogen besvärligit att hålla henne där länge
och sedan köra fram bålet». (Mdb.) Herr Anders kaplan, som upptages äfven
i 1628 års mantalslängd, påstås af Tunæus blifvit krigspräst 1631, hvilket
är föga troligt, då han synes, varit en äldre man.

7.  Martinus Bullernaesius (1631-60) synes redan 1621 hitkom-
mit som adj. och blifvit kapellan 1631.  Efter  khden  Abr.  Martinis  död
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insände Torp- och Borgsjöborna till Upsala ärkebiskop en skrifvelse 25
apr. 1646, hvari de bönföllo, både unga och gamla, att få i den aflidnes
ställe njuta och behålla sin trogna lärare och kapellan herr Mårten, »hvilken
nu i 25 år oss och våra barn med högsta flit undervisa i Guds rena ord och
i skickeligt lefverne föregått». Vid prostvisitationen i Torp 8 mars 1650
besvärade sig herr Mårten, att »enär han skall göra tjänst uti Borgsjö, hafver
han intet rum eller hus att vistas uti:  Dy är och härom samtyckt, att så
ofta han härefter gör tjänst uti Borgsjö, skall han njuta en stugu eller kam-
mar på Borgsjö kyrkebord, och ingalunda detta honom härefter förmenes
och förvägras». Utn. 1660 till khde i Sveg.

7a.  Nicolaus Nicolai Skylt, Angermannus (1645-47), är möj-
ligen den student, som i okt. 1624 inskrefs vid Upsala univ. Under
prästsynoden sept. 1641 »præsenterade sigh dn Nicolaus Nicolai Anger-
mannus för Consistorio, allenast derföre han må blifva känd, effter han
en lång tijd hafver varidt i Södermanneland» (Udpr. 24/9 1641). Pre-
sentationen  synes  omsider  resulterat  i  att  domkap. år 1645 sände
honom  till  prosten  Thomas Rozelius i Njurunda med anmodan, att
denne  ville  upptaga  honom  som  arbetare i sin egen församling eller,
om han icke där behöfdes, laga att han på grund af khden Abrahami
Martinis vanförhet finge tjänstgöra i Torps gäll. Dit skickades han nu af
prosten, hvilken själf vid en visitation 24 juni s. å. förnummit,  att  det
stod klageliga till med församlingarnas kristendomskunskap. Den blinde
khden, som använde sin son Laurentius Abrahami som hjälp i de kyrkliga
bestyren, ehuru denne saknade prästerlig utbildning, blef ej vidare trakterad
af att få aflöna en hjälppräst, hvarför herr Nils Skylt med stöd af ett ut-
låtande från prosten Rozelius begärde, att konsist. ville bekräfta honom ett
nöjaktigt uppehälle utaf gällets intrader samt authorizera honom och
kaplanen, att pastoris filius Laurentius intet måtte hafva något med eccle-
siæ administration att beskaffa. Konsist. resolverade, att d. Nicolaus
skulle besitta och bruka prästestommen i Borgsjö, och ansåg skäligt, dels
att pastor utom förut bestämda 10 t:r säd och 6 rdlr lämnade honom yt-
terligare några t:r spl., dels att Borgsjö församling, som nu fick gudstjänst
hvarje söndag efter att förut bekommit sådan hvar tredje, äfven borde
bevilja honom något ordninarie tillskott (Udpr. 3/9 1645). Under dansk-
norska fejden sköflades prästbordet i Borgsjö af fienden, hvaröfver herr
Nils klagade hos Drottn. Kristina, som i bref af 31 aug. 1646 befallde lands-
höfding H. Strijk att låta ransaka och  »statuera hvad I pröfven skäligt
och hans undfångne skada likmätigt».  (Jfr I, s. 130 not.)  Då  khden
Huss år 1647 skulle efter herr Abraham tillträda Torp, befanns ej  vidare
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lämpligt att här behålla 3 präster, och herr Nils fick därför Upsala dom-
kapitels anmaning att begifva sig till Frösö skans, hvars kommendant
major M. Franck¹ upprepadt anhållit om en predikant för militien därst.,
på det att han utan långt uppskof och betänkjande må hafva nödtorftigt
uppehälle. (Udpr. 14/4 1647.) Sedan hör man ej vidare om herr Nils Skylt.

8.  Andreas Petri Rialenius (1660-67), blef 1660 komm. i
Borgsjö. Till Hsands konsist. anlände 14 okt. 1661 Borgsjöbornas skriftliga
begäran, att herr Anders Rialinus, komm. i Torp, måtte få njuta, bruka
och bo uti kyrkobordshusen, fast honom intet af åkern efterlåtas skulle,
alldenstund socknen samma hus uppbygt hafver och icke desto mindre
måste hålla sina laga hus i prästgården (i Torp). Resp.: Dnus pastor måste
sig låta till denna allmogens begäran bekväma. Då Borgsjö 1667 afsöndra-
des från Torp, utnämndes Rialinus till khde i det nya pastoratet, men
mistade tjänsten 2 år därefter i följd af åtskilliga förseelser, hvarefter
Borgsjö genom kgl. resolution 8 juni 1669 återförenades med Torp. R.
återfick  sedan  prästämbetet  och  blef  slutligen  kapellan  i  Rödön-Ås.
Se Rödön.

9.  Jonas Trundman (1669-1707) blef komm. i Torp 1669, sedan
1674 bosatt i Ofvaned och efter 38-årig tjänst här utn. khde i Sveg.

10.  Erik Zach. Dahlin (1707-20), f. i Säbrå, son af bonden
Zacharias Jonsson i Kittjärn och Märtha Östensdotter. Stud. vid Åbo
univ. 1692, prästv. till adj. i Hsand 1697, tjänstgjorde därefter i Boteå,
komm. i Borgsjö 1706, tilltr. 1707. Han drunknade efter förrättad guds-
tjänst i Borgsjö under hemresan öfver isen Långfredagen 16 febr. 1720, 50
år gammal.

G. 1701 m. Christina Fougt,  dotter  till  guldsmeden  Joh. Fougt i Hsand.
Hon låg i tvist med efterträdaren ang. de af hennes aflidne man uppbyggda
kapellanshusen  i  Borgsjö,  hvilka  Boreen  hade  tillägnat  sig  utan  någon  veder-
känsla (Hdpr. 13/3 1734). Tvisten blef i godo bilagd.

Af barnen: Catharina,  vägrade  att  för  sterbhusets  konservation  gifta  sig
med efterträdaren;  Maria,  f. i Torp 8/6 1707,  d. 30/6 s. å.;  Johan,  stud.  i  Upsala
ht. 1727,  en hoppgifvande yngling,  rönte sin faders sorgliga öde,  då han stadd på
resa  till  Upsala  i  okt. 1728 vid Skeppsbron i Sthm skulle hoppa mellan tvenne
fartyg; Christina, f. 27/5 1712; Märta Elisabeth, f. 1/5 1715.

Under vakansen tjänstgjorde här en finsk flyktingspräst Jacob Sipelius, som
21 juni 1720 uppsade tjänsten.
_________

¹ Matthias Franck, adlad Drakenstjerna.
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11.  Gulich Er. Boreen (1721-69),  f.  13 mars  1692  i  Borgsjö,
son af dannemannen Erik Gulichsson i Gubbyn. Stud. i Ups. 10 febr.
1715, prästv. i Hsand apr. 1718 till adj. åt khden S. Drake i Rödön. Till
Hsands konsist. 9 maj 1720 inkom Boreen, som rekommenderats till komm.
Dahlins efterträdare under villkor att konservera sterbhuset. Han till-
frågades nu om han ville äkta änkan, hvartill han alldeles nekade, men lof-
vade  taga  dottern  till  äkta och således ej allenast gå modern tillhanda
som en lydig son, utan ock henne understödja i all görliga mål. Alltså
beviljade consistoriales för sin del honom lägenheten, allenast han blifver
fast uti att han tager dottern. Han sändes omedelbart dit att uppehålla
tjänsten efter Sipelius.  Men  då  dottern  edeligen förklarade sig icke
kunna hysa någon kärlek till honom,  gick  detta  äktenskap  om  intet.¹
Han tillträdde emellertid tjänsten 1721 och gifte sig med en annan.
Makarne barnlösa, testamenterade till Medelpado-Jämtländska nationen i
Upsala hela sin kvarlåtenskap, hvaraf räntan utgör det s. k. Gulichska
stipendiat. Denna donation gaf anledning till mycket bråk och proces-
sande från arfvingarnas sida. Komm. B., som städse i sitt ämbete ådaga-
lagt  ett  hedrande  uppförande  och  varit mycket omtyckt af sin försam-
ling, lär äfven ägt mekaniska anlag. Afled 18 dec. 1769.

G. 1721 m. Sara Hornæa, dotter till komm. i Ullånger P. Hornæus, d. kort
före mannen.

12.  Jonas Gabr. Sellgren  (1770-74),  f. 17 aug. 1718 i Nätra,
son af bonden Gabriel Gabrielsson i Östersel. Kom i Hsands skola 1730,
i gymn. 1737, stud. i Upsala 14 aug. 1741, prästv. i Sthm 25 sept. 1747
kallad till adj. af khden Alstadius i Brunflo. Hans vistelse där blef emel-
lertid slutligen ganska obehaglig. Han klagar, att han af pastorskan blifvit
i vredesmod öfverfallen med öfverdådiga eder, hotelser och grofva smäde-
ord för sina predikningar, böner och sång,  samt att hon kastat knifvar
och kannor efter honom och ofta förbannat sig, att hon skulle taga lifvet
af honom, hvaraf han blifvit nödgad att fly utur prästgården och söka
säkerhet till lif och lem. Khden å sin sida klagade öfver adjunkten, att
denne oanständigt och obilligt uppfört sig emot hans hustru och matmoder
och mot hans vilja flyttat ur huset. Khden hade därför afstängt honom
ifrån ämbetsförrättningar och skriftligen uppsagt honom all tjänst vid
församlingen samt begärde adj. Grundahl i Berg i hans ställe. Saken
afgjordes inför världslig rätt med resultat, att Sellgren ej fick afstängas
frän tjänsten.  Khden suspenderades på ett halft år och pliktade 10 dlr
smt,  för  att  han  varit  drucken  och  åstadkommit förargelse.   Sellgren
_________

¹ Se Gösta Bucht, Arkiv f. norrl. hembygdsforskn. 1913, s. 27.
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förflyttades emellertid först till Berg i maj 1753, sedan ss. adj. och nådårs-
predikant till Hammerdal i okt. s. å., utn. till komm. i Undersåker 13 sept.
1757 samt fick transport till komministraturen i Torp-Borgsjö 29 maj
1770. Afled redan 27 jan. 1774.

G. 11/9 1755 i Klösta i Lit m. Charlotta Sophia Noræa, f. 1726, dotter till
khden i Lit Erik Noræus och hans senare hustru Maria Oldberg. Änkan och 9
minderåriga barn erhöllo dubbla nådår.

Af barnen: Maria Christina, f. 11/7 1756 i Hammerdal; Gabriel, f. i Unders-
åker 7/7 1758; Erik, f. 8/2 1760, d. 25/2 s. å.; Margareta Sophia, f. 2/3 1761; Daniel,
f. 2/7 1763; Erik, f. 3/6 1765; Charlotta, f. 15/8 1767, d. 23/6 1794 i Torp af vattusot
i största elände; Jonas, f. 10/12 1769.

13.  Mag. Erik Kåhre (1776-82), sist khde i Lit n. 24.

14.  Erik Er. Wallmark (1782-94), f. 1723 i Selånger af bonde-
föräldrar i Valla by. Stud. i Upsala 19 febr. 1747, prästv. 27 sept. 1752
till adj. hos komm. J. Bredberg i Sundsvall, aftonsångspredikant i Sundsvall
1755, tilltr. 1757, tillika kollega vid Sundsvalls skola 1763; komm. i Torp-
Borgsjö 6 mars 1782, tilltr. s. å. Vid 1786 års prästmöte utsågs han till
predikant vid kommande möte, som ägde rum 1791. På grund af sitt låga
och mindre tydliga uttal och tilltagande svårighet att vid 70 års ålder
ensam bestrida sysslan, anhöll han i juni 1793 om en medhjälpare. Afled
16 nov. 1794. Lär varit något onykter och mindre omtyckt. Boets be-
hållning var endast 11 rdr.

G. m. Anna Catharina, erhöll ett extra nådår af K. Maj:t 8 juni 1795.
Barn: 2 vid faderns död myndiga söner, den ena hade med liten framgång

idkat handel, den andre, Per Daniel, f. dec. 1770, stud. 1794, förvägrades venia
concionandi, blef sjöman; en omyndig dotter.

15.  Erik Söderlind (1797-1818), f. 19 febr. 1742 i Attmar;
föräldrar: bonden Knut Nilsson i Söderböle (d. 1787) och Catharina Jons-
dotter Selin, kronolänsmansdotter från Bergom i Tuna, en hederlig och gud-
fruktig gumma, som gaf sin man 17 barn (d. 1786). Stud. i Upsala vt. 1765,
prästv. i Sthm 13 sept. 1769, kallad till adj. af komm. Starin i Attmar,
nådårspräst efter honom till 1776, då han blef past. adj. åt khden S. Åman
i Selånger. Brukspredikant på Lögdö 29 jan. 1783; utn. komm. i Borgsjö
26 aug. 1795, tilltr. 1 maj 1797. Afled här 17 aug. 1818.

G. 22/3 1803 i Torp m. Elsa Märta Huss, f. 11/10 1771, dotter till khden i
Oviken Samuel Huss, d. i Bergs prästgård 22/1 1835.

16.  Erik Carleson (1821-44),  f. 18 aug. 1769, son till en torpare
i  Refsund.  Under  sin  studietid  kallade  han sig Boderus.  Stud. i Ups.
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31 mars 1792, prästv. 31 maj 1795 på prosten Wasenii i Torp kallelse, an-
tog namnet Carleson, tjänstgjorde här ss. adj. och efter prostens död ss.
vice  pastor  sept.  1803-juli  1805,  därefter  åter  past.  adj.,  till  dess
han, utn. komm. i Refsund-Sundsjö 22 maj 1814,  där tillträdde.  Oppo-
nent vid prästmötet i Hsand 1817, past.-ex. därst. s. å.; utn. komm. i
Borgsjö 1819, tilltr. 1 maj 1821; tilldelades vice pastors namn och vär-
dighet mars 1836. Vid en 28 febr. 1844 i Borgsjö prästgård uppkommen
eldsvåda blef han innebränd, ingenting kunde räddas, äfven kyrkböckerna
uppbrunno.¹ Kort förut hade en komministern tillhörig ladugård äfven
lagts i aska.  Vid underrättelsen om hans död skref biskop Franzén ett
kort kväde, där den gamle prästen skildras såsom

En trogen herde för sin hjord,
En sann och hjertlig tolk af Herrans ord,
Med hederskronan af sitt silfverhår,
Så fryntligt älskvärd och fast tyngd af år,
Ej trött att Herran tjena i hans tempel.

G. 23/12 1800 på Ludvigsdal i Torp m. Märta Ulrika Pelt, dotter af bruks-
patronen, kommissarien Carl Pelt på Backen.

Barn: Carl Ludvig,  f. 18/11 1802 i Torp, stud. 1823, landsfiskal i Sollefteå, d.
där 1831; Erik Ulrik, f. 15/4 1805 ib., kapellpredikant i Stigsjö-Viksjö; Catharina
Christina, f. 30/10 1806, g. m. 1:ste landtmät. Anders Tunell i Umeå i hans 2. gifte,
d. 23/6 1848 på, Vij i Tuna;  Johan Theodor,  f. 9/1 1810, inspektor på Oxsjö sågverk
i Indalsliden, d. 1892;  Fredrik Oscar,  f. 15/3 1813,  arrendator,  sist torpare i Sillre,
d. 29/6 1848.

Tr.: Några wigtiga och goda lärdomar för föräldrar och barn uti deras förhållande
mot hvarandra, förestälde uti en predikan på 1. sönd. eft. Trettondedagen 1803, hållen
uti Torps kyrka. Hsand 1803.

17.  Anders Byström (1846-73), f. 20 juli 1791 i Sunne; fadern
var hemmansägaren Olof Olofsson i Fanbyn, modern Christina Persdotter
från Digernäs. Stud. i Upsala 1 okt. 1811, disp. pro ex. vt. 1815, tjänst-
gjorde som vikar. lärare vid Frösö skola fr. 1 okt. 1821 t. o. m. vt. 1823 och
vt. 1824, prästv. 20 juni 1824, erhöll s. å. premium för medicinska studier,
adj.  i  Häggenås  s.  å.,  past. adj. i Offerdal 1 okt. 1825,  t. f. past. därst.
1 maj 1830-maj  1833.  Hugnades  af  Kgl.  Maj:t  med  belöningsmedalj
i guld för ådagalagdt nit och välförhållande, past. adj. i Undersåker och
lärare vid Rachlöwska skolan därstädes 1842; utn till komm. i Brunflo-
Näs okt. 1844, men tillträdde ej, enär han dessförinnan erhållit fullmakt
som komm. här i Torp-Borgsjö 1846 med tilltr. 1 maj s. å. Afled i Borgsjö
_________

¹ En berättelse om eldsvådan är tryckt i Hsandsposten 1844, n. 11.



138 TORP

prästgård 19 maj 1873, 81 år 10 mån. g.  I juni 1860 nedbrann hans ladu-
gård, hvarvid 9 större nötkreatur och flera smärre innebrändes.

G. 1) 9/11 1826 i Lit m. Maria Catharina Pallén, f. 1799, dotter af khden
därst. Paul J. Pallén, d. i Borgsjö prästgård 29/8 1861;

2) 17/2 1870 m. Margareta Elisabet Grafström, f. 1835, barnlös.
Barn: Gustaf Abraham, f. i Offerdal 12/6 1832, studerande, d. 21/1 1852 i Borg-

sjö, Isac Gottfrid, f. 6/7 1835, skollärare i Lit; Olof, handlande i Borgsjö; Johanna
Christina, g. 8/9 1859 m. v. komm. i Borgsjö Lars Olof Höglund.

Tr.: De discrimine philosophiæ Criticæ & disciplinæ, quæ ab Identitate nomen
habet, p. 3. præs. And. Södermark. Ups. 1815.

KOMMINISTRAR I TORP.
(Ny serie.)

1.  Nils Magnus Lalander (1883-91), f. 18 aug. 1841 i Kalls s:n
son af gruffogden vid Gustafs och Carlbergs kopparverk Nils Salander och
Ingrid Persdotter. Genomgick Östersunds allm. lärov. 1854-67, stud. i
Upsala ht. 1868, där han aflade sina samtliga teol. examina, prästv. 18
juni 1871 till past. adj. i Lycksele, t. f. pastor därst. fr. 1 maj 1872, utn.
komm. i Grundsunda 8 sept. 1874, tilltr. 1 nov. 1875, erhöll på begäran
därifrån  afsked  17  maj  1876  och  återtog  tjänstgöringen ss. t. f. pastor
i Lycksele. Komm. i Holm 10 mars 1879, tilltr. 1881, utn. komm. i Torp
3 dec. 1882, tilltr. 1883. Han afled 30 apr. 1891. Var en allvarlig, vänsäll
och omtyckt prästman.

G. m. Fanny Lætitia Wilhelmina Sundelin,  f.  11/11  1852,  dotter  af  prosten
i Lycksele Nils J. Sundelin och Marg. Wilhelmina Palmgren; beviljades ett extra
nådår, d. 2/6 1901 i Torpshammar.

Barn: Ingrid Wilhelmina, f. i Lycksele 1/3 1879, folkskolelärarinna i Älf-
dalen, Dalarne;  Fanny Maria,  f. 17/11 1880,  lärarinna,  g.  m.  folkskoleläraren
Israel Israelsson i Falun;  Nils Axel,  f.  7/1  1884  i  Torp,  riksbankstjänsteman  i
Falun, registrator.

Tr.: Predikan på 6. sönd. eft. Tref. (i Predikn. af Hsands stifts prester 2. 1884).

2.  Carl Fredrik Ferdinand de Ron (1893-1908) se khdar i
Ragunda n. 30.

3.  Per Hedlund (1909-22), se ofvan khdar i Torp.


