BURTRÄSK.
(Västerbotten.)
Burträsk församling bildades år 1606 genom utbrytning af en del af Skellefteå
socken jämte angränsande byar från Löfånger och Bygdeå. Den berättelse, som
kungl. kommissarien Daniel Hjort vid samma tid afgifvit om sina i Lappland och
Norrbotten utförda uppdrag giver oss en noggrann kännedom härom: »Uthi lika måtto
haffuer iag effter instruction insatt Her Michel capellan udi Skelefthå till kyrkioherde widh den nye kyrkian Buruträsk i Wästerbothen och till samme kyrkio tillagt
den fiärdingh, som der näst omkringh ligger, som ähr desse effter.ne byar, Miödwathen
8 bönder, Lapwaten 2 b., Bodebyenn 9 b., Buruträsk 12 b., Bygdeträsk 15 b., Åbyen
10 b., Liuswara 8 b., Wilwara. 10 b., Rämbekzwaten 2 b., Löffangers Siliore 11 b., Bygde
Siliore 7 b., Anderswaten och Krokwaten 4 b., Lubbeträsk 2 b., summa 100 bönder».¹
Bönderna i Skellefteå voro missbelåtna med delningen och ville att Burträsk kapell
måtte ödeläggas, men kon. Carl IX frågade, om de i Skellefteå allena vilja till himmelriket och icke unna andra med sig att komma dit. Burträskfolket hade 5 à 7 mil
till Skellefteå och behöfde därför egen predikant; Skellefteåborna voro 300 man starka
och kunde väl ensamma föda sin kyrkoherde.² Khden i Burträsk uppbar dubbel
tertial.
Första kapellet, anlagdt på en i Burträsket utskjutande halfö år 1600, var af
trä, nedrefs 1685, då en ny kyrka i korsform uppfördes, som år 1754 undergick en
grundligare reparation. Predikstolen bar årtalet 1686, och en ny altartafla inköptes af
församlingen 1764 för 1,100 daler. Den nuvarande kyrkan är uppbyggd år 1819.
Kyrkoherdebostället ligger i Gammelbyn vid kyrkan, komministerbostället i Åbyn.
I senare tid har ett kapell upprättats vid Kalfträsk.

KYRKOHERDAR.
1. Michael Laurentii (1606-24), förste kyrkoherden, underskref
såsom kaplan i Skellefteå Upsala mötes beslut 1593. I samma egenskap
var han på riksdagen 1600 stiftsfullmäktig och lär ha där mycket verkat
för Burträsks pastorats utbrytning från Skellefteå. Han insattes här såsom
ofvan nämndt år 1606 till khde, men först 24 febr. 1608 synes han erhållit
kon. Carl IX:s kollationsbref (Eckl. bost. Wästerb., s. 110). År 1609 uppbar han 21 t:r af kyrkotionden. Afgifver 20 dec. 1614 ett intyg att hans
sockenbo Anders Andersson i Rämelsvattnet af vådeld mist sin egen_________
¹ Handl. till Skandin. hist. Bd 39, s. 194. De fyra sista byarne tillhörde Bygdeå;
Bygdsilium kom dock allenast i afseende på kyrkorätt att tillhöra Burträsk. Senare ha
vid afvittringen flera utbyten af nybyggen mellan socknarne skett.
² Riks. Reg. 1 maj 1606
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dom och gård. 1624 års kyrktionde-längd för Burträsk har endast hans
sigill undersatt och han är förmodligen s. å. död.
Efter hans änka gafs år 1635 i testamente till kyrkan 5 dlr 12 öre. Förmodligen
är kaplanen Abraham Michaelis en son och Karin Michelsdotter Burelia, g. m. kaplan
Joh. Nic. Lang, en dotter.

2. Johannes Erici¹ (1626-47) var född i Västerbotten, uppflyttades i geometriska klassen vid Upsala universitet 15 maj 1601, där
han redan ett par år synes åtnjutit undervisning. Var kaplan i Luleå
1614. Hitkom ss. khde 1626. Han gifver klageligen tillkänna i en böneskrift till landshöfdingen Frans Cruse 1634, huruledes i denna lilla
församling förledne tvänne år ingen säd bärgad är, utan af köld och öfverflödig wåto alldeles fördärfvad, att han för sig och sin fattiga hustru och
barn ej har något till födo, och ehuru han hade att uppbära 2/3 eller
dubbel tertial af kronotionden, han för år 1633 allenast erhöll 6 t:r alldeles
oduglig spanmål. Landshöfdingen gaf honom derför lindring i utlagorna.
Prosten Ol. Njurenius anmäler i juni 1640 till Upsala domkapitel, att pastorn
i Burträsk och hans kaplan dominus Abraham icke kunna förlikas: intet
vill pastor efter ordinantian gifva kapellanen kost utur gården, icke heller kaplanen gå till hans disk och duk. Domkapitlet resolverade: Efter
ryktet är utspridt, att sacellanus hafver varit i misstanke för pastoris
hustro², skall Rev. præpositus beflita sig kunna åtskilja dem och transferera dn Abrahamum på annat rum. På grund af pastors försvagade syn
och slutliga blindhet skickade Upsala Konsistorium efterträdaren hit
som vice pastor 1643, och till honom måste han helt och hållet öfverlämna
pastoratet 1647, då den gamle blinde khden slog sig ned på sitt hemman i
Ljusvattnet, hvarå han genom kgl. bref 5 febr. 1648 erhöll frihet från
alla utlagor. Hans namn med årtalet 1632 fanns på lilla kyrkklockan,
en ny mässhake anskaffades 1638. Efter s. herr Jöns och hans hustru fick
kyrkan år 1657 i testamente 6 lod silfver.
3. Henrik Jonæ Microvillanus³ (1647-68), f. i Vibyggerå s:n,
byn Edsånger i Lillegården, hvaraf tillnamnet. Den jord, han där ärft,
sålde han till en sin brorsdotter 1659 (Ådb.). Student 21 Sept. 1625; var
redan 1632 komm. i Nordmaling. I anseende till sin skicklighet och goda
kvaliteter förordnades han 10 aug. 1643 till v. pastor i Burträsk att uppe_________
¹ Tunæus har i dennes ställe uppgifvit Joannes Canuti, hvilket är felaktigt.
² Detta var ett skamligt rykte, uppkommet af onda menniskor genom löst tal och squaller,
hvarifrån kaplanen på Skellefteå ting 8/8 1637 gjort sig fri. (Hdmh. 1638.)
³ Tunæus har uppfört honom såsom kaplan och orätt angifvit hans födelseort.
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hålla gudstjänsten och examina cathechetica med försäkran att få efterträda pastorn herr Johannes; prosten skulle åtfölja honom dit och se till
att pastorn inrymmer honom så många hus i prästgården, som han kan
vara belåten med och dispensera dem emellan, att han gifver d:no Henrico
åtminstone en fullkomlig kaplanslön o. s. v. Detta skedde dock icke
utan motstånd till en början, och år 1647 afstod företrädaren från gället.
Samma år deltog herr Henricus Jonæ i ärkebiskopsvalet, var stiftsfullmäktig
vid 1650 års oroliga riksdag och har undertecknat dess beslut. Han afled
30 maj 1668. (Burtr. liber ecclesiæ.)
En son och en gift dotter äro antecknade i socknens kvarntullslängder.

4. Gabriel Petri (1669-1678), f. i Ångermanland. Stud. i Upsala
2 maj 1631. I nov. 1639 fick han spem ordinationis till kommande påsk
eller pingstdags tid 1640; emellertid blef han först på våren 1642 prästvigd och förordnades till lärare i Gefle skola, tillträdde 1652 ss. skolmästare i Umeå stad, i hvars kvarntullmantalslängder han och hans hustru
äro uppförda för detta och samtl. följande år, till dess han utn. till khde
i Burträsk 29 nov. 1668 och tilltr. maj 1669. Han afled 17 maj 1678.
En kort latinsk gratulation af Gabriel Petri Angermannus åtföljer P. J. Linnerii
år 1640 utg. Oratio de ebrietate fugienda.

5. Laurentius Stenonis Björk (1680-83) från Ångermanland, inskrefs i Åbo universitets studentmatrikel 1654, begärde därst. stipendium
23 maj 1655, komm. här i Burträsk fr. 1658, till dess han utn. 6 okt. 1678
till khde med tillträde 1680; afled i sept. 1683.
G. m. en dotter till prosten Nils Bozæus i Nordingrå.
Barn: Margareta, g. m. komm. härst. Steph. Dalin; en dotter, g. m. khden
härst. Hans Fluur.

6. Israel Dan. Stecksenius (1685-94), f. i Umeå; fadern Daniel Jönsson St. var v. borgmästare, modern Brita Wenman, borgaredotter
därst. Student i okt. 1659, prästv. 1667 och utn. komm. i Skellefteå s. å.,
tilltr. 1669, utn. khde i Burträsk 5 mars 1684, tilltr. 1685. Under hans
tid nedrefs det gamla träkapellet och en ny träkyrka i korsform uppbyggdes
1685 och fick sin predikstol 1686. I slutet af sin lefnad kom khden Stecksenius i mycket spändt förhållande till sin komm. Steph. Dalin. Efter en
tidigare hållen prostransakning i aug. 1693 stämdes båda för Hsands
Domkapitel till prästmötet i febr. följande år. Vid förhöret klagade komministern, att pastorn och hans hustru ej velat mottaga nattvarden af honom, utan därtill brukat komm. Hans Fluur i Skellefteå. Præsul förkla-
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rade, det icke vara vackert gå till Herrans nattvard oförsonta med sin
nästa, och ganska oanständigt bruka en extraneo framföre sin kaplan
och medarbetare, frågade om herr Hans Fluur var enkannerligen dit
kallad för den saken skull; pastor svarade nej, ty han kom så af tillfälle
att hälsa på sin svärmoder. Dalin hade å sin sida ej tillåtit pastor begrafva
hans barn, utan tingade d:num Becheum därtill, och, då denne ej kom,
inlyste komm. sitt barns begrafning. Kaplanen beskyllde pastor att hålla
ölkrog och att pastorskan drack; hon hade kallat honom Daleoxe och
hans hustru lappkatta, hvaremot Dalin på Simon o. Judæ dag från predikstolen yttrat: »så har djäfvulen upphetsat en hund emot sig, sedan
kom hela hundhopen emot honom skällandes, hvilket pastor tog åt sig».
- Under afvaktan på domen afled khden Stecksenius i Hsand plötsligt
af slag 23 febr. 1694.
G. m. Catharina Otto, dotter till bergmästaren och lappfogden Aegidius
Otto, som bodde på Lund vid Skellefteå.
Af 6 söner och 6 döttrar nämnas: Aegidius, äldsta sonen, fältväbel; Daniel,
f. 1674, rektor i Piteå skola; Israel, f. 1676, lektor i Hsand, d. i Multrå 12/6 1721
under flykten för ryssarna; Nils, f. 1678, prost och khde i Arnäs; Johan, f. 1679,
khde i Indal; Ingeborg, f. 11/9 1679, g. m. komm. Jonas Wessler i Arnäs och Sv.
Gravelius i Anundsjö, d. 1762; Anna, g. m. en fiskare på en herrgård i Täby vid
Stockholm; 4 döttrar afledo ogifta i Sthm uti pesten. (T.)

7. Petrus Petri Atmarius (1695-1704), f. i Attmars s:n af bondeföräldrar. Från Hsands gymn. stud. i Upsala 16 nov. 1672, prästv. och
adj. i Skön 1676, skolmästare i Umeå 1680. Då Arnäs pastorat blef ledigt
efter Ol. Sundins död aug. 1693, uppsatte konsist. i 2:dra förslagsrummet
Pehr Athmarium, pædagogum uti Umeå, »som en lång tid tjent vid Umeå
pædagogie, som ock några år vid skeppsvarfvet i Fjäl predikat, eljest
har vackra gåfvor uti Guds ords utförande samt förer ett vackert lefverne,
hafver ock gjort stor flit vid barnens information uti Umeå barnskola».
Vid 1694 års prästmöte var han respondens. Utn. 3 juli 1694 till khde i
Burträsk, tilltr. 1 maj 1695. På prästmötet i Piteå 10 febr. 1697 utsågs
han och khde Måns Bång i Lycksele till predikanter för kommande möte
i Västerbotten. Han afled 3 okt. 1704. En ljuskrona, som förr hängde
i södra korsarmen af Burträsk kyrka, var skänkt af pastor Atmarius.
G. m. en holländska, Heva. (T.)

8. Hans Fluur (1706-08), f. 1654 i Njurunda, döpt 21 maj, son
af khden därst., sedermera khden i Skellefteå Erik Fluur Emporagius.
Student i apr. 1669, prästv. 1679 till adj. åt khden Ol. Salin i Löfånger,
komm. i Burträsk 1680-85, komm. i Skellefteå fr. 1685, till dess han
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tilltr. ss. khde i Burträsk i maj 1706. Här fick han ej länge verka, ty
han afled redan 4 april 1708, de ecclesia Dei optime meritus.
G. 1) m. en dotter till khden Björk, d. 1693.
2) m. Brita Gersonia, dotter till borgmäst. And. Gerzonius i Umeå. Hon
blef senare omg. med handl. i Piteå Jacob Rysell och sist med änkemannen
Lars Laf.
Af barnen: Erik, f. 11/11 1697 i Skellefteå, blef khde i Umeå; Anders, f. 19/8
1699, utn. rådman i Piteå 1740.

9. Lars And. Hernodius (1709-22), f. 11 mars 1658 i Boteå
prästgård, föräldrar: sederm. khden Anders H. i Selånger och Elsa Anthelia.
Stud. 9 okt. 1675, blef Collega infimus i Hsands skola 1678 och uppbar
ss. sådan 240 dlr lön af djeknepenningarne, prästv. 1679, tilltr. komm.
i Umeå landsförs. 1683, tjänstgj. ss. notarie vid prostundersökningen 20
aug. 1693 i Burträsk rörande khden Stecksenius och komm. Dalin, tilltr.
ss. khde i Burträsk maj 1709. I nov. 1721 insände han till Hsands konsist. en begäran att för sitt ensörjande stånd, hushållsbekymmer och höga
ålderdom samt däraf härflytande svagheter få åt sin äldsta son Anders
Hernodius uppdraga pastoratet i Burträsk, på det han så det ena som
det andra besväret undslippa måtte, uti sin ålderdom någon hugnad hafva
samt i rolighet sin förlossning afvänta. Konsistoriet beviljade hans begäran d. 5 jan. 1722. Han afled 29 apr. 1729.
G. m. Anna Hilleman, häradsskrifvaredotter fr. Jämtland, död före mannen.
Barn: Anders, f. 1682, faderns efterträdare; Wilhelm, f. 1697, komm. i
Luleå; Elsa, g. m. khden i Lycksele, sedan i N. Kalix Olof Gran; Kristina,
g. m. fältväbeln Jacob Boström, d. i Löfånger 26/7 1743.

10. Anders Hernodius (1722-36), f. 1682 i Hsand, företrädarens
son. Stud. i Upsala 22 nov. 1700, prästv. 1703, tilltr. komrn. i Umeå
landsförs. 1705 under konservation. Då konsistoriet beviljade faderns
ansökan, framhölls såsom skäl, att sonen själf i 19 år med godt beröm förestått kapellanstjänsten i Umeå samt hade vackra ämbetsgåfvor och
utfäste sig vilja sin k. fader i dess ålderdom tillbörligen sköta, därtill
befunnits in examine försvarlig såväl in theologicis som philosophicis och
stilo. Han erhöll omedelbart fullmakt 5 jan. 1722 på khdetjänsten, i
hvilken han insattes 12 juli s. å. under biskop Wallins resa från prästmötet i Luleå, där Hernodius fungerat som respondens. I processen
mot prosten Nils Grubb i Umeå blef Hernodius en af hufvudanklagarne,
men det råkade sig ej bättre, än att han själf måste vidgå, att han på ett
slentrianmässigt och föga värdigt sätt plägat utdela nattvarden.¹ Under
_________
¹ E. Wermcrantz, N. Grubbs lif och verksamhet. s. 187, 207.
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hans tid göts Burträsks stora kyrkklocka i Sthm 1726. Afled 14 apr.
1736.
G. m. Maria Elingia, dotter till math. Lektorn G. Elingius i Hsand, änka
efter komm. Ol. Hoffnerus i Umeå landsförs.; afl. kort efter sin man,
21/10 1736.
Ende sonen, Lars Hernodius Lundström, skötte sig dåligt till föräldrarnas
sorg, tjänade ss. soldat vid Kgl. Upplands infanteri och Rasbo kompani för
Lunda roten n. 117, ärfde ett hemman å 1 tunnland skatt i Burträsk och
Gammelbyn, det han sålde till sergeanten Joh. Tiernberg år 1737 för 450 dlr kmt.

11. Mag. Johan Hedström (1736-66), f. 28 okt. 1688 i Helgums
s:n, son af bonden Olof Larsson i Ås by. Stud. i Upsala 9 febr. 1712, hvarest
han under sin studietid informerade ett par gossar Hagtorn från Harg i
Roslagen, som ehuru minderåriga äfven inskrefvos i Ångermanländska
nationen; promov. fil. mag. 12 juni 1722, utn. skolmästare i Umeå nov.
1723, utsedd att vid prästmötet i Piteå i början af 1730 vara orator, lofvar
han fullgöra denna konsistoriets befallning, men utbeder sig på samma
gång att konsist. höggunstigast ville komma honom ihog, som nu på 7:de
året sitter vid knappa villkor, samt till de förmåner hjälpa, som till kläder
och födo kunde tillräckliga vara. Utn. khde i Burträsk 28 sept. 1736, tilltr.
i maj 1737, men fick i mars tillstånd att för menförets skull tidigare afflytta.
Han var tydligen en mycket dugande man, ty han stod på förslag både till
Piteå och Skellefteå församlingar och vann pluralitet vid valet till Skellefteå, men pastoratet gafs åt den om lappmarken mycket förtjänte P.
Högström. Afled 30 juni 1766.
G. m. Catharina Elisabeth Torsell, f 1710, dotter af landskamreraren i
Umeå Lars Torsell och Anna Bröms, d. i Burträsk 18/6 1787.
Barn: Lars, f. 6/5 1729, landsfiskal i Västerbotten; Petrus, f. 1732, komm.
i Ö. Kalix; Olof, f. 2/1 1734, en tid hemmansägare i Randträsk; Elsa Dorothea,
f. 6/7 1735, g. 11/2 1759 m. handelsm. Olof Hallén i Umeå, omg. m. landtmät.
Markus Sundström; Johan Fredrik, f. 1/1 1747, d. 22/2 s. å.
Tr.: Disp. de partitione legum, præs. F. Törner, Ups. 1721. - Arcana veterum
sapientia, præs. J. Steuch., ib. 1722.

12. Abraham Häggström (1768-80), f. 13 aug. 1702 i Piteå nya
stad; föräldrarne: borgaren Anders Klum och hans hustru Anna. Gymn.
i Strengnäs 1724, stud. 15 febr. 1728, prästv. 1741 på prosten Solanders
kallelse till adj. i Piteå, därefter komm. adj. och nådårspred. hos svärfadern i Umeå landsförs., kom ej på förslag till kapellan, men församlingen
klagade och K. Maj:t befallde, att kapellansfullmakt genast skulle utfärdas
för honom, hvilket skedde 8 maj 1745; utn. khde i Burträsk 21 juli 1767,
tilltr. 1768. Afled 16 mars 1780.
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G. m. Maria Catharina Modin, f. 1726, dotter af komm. i Umeå Olof M.
och Margareta Forssman. 4 barn, hvaraf en dotter var oförsörjd vid faderns död.
Barn: Anna Greta, f. 1746, g. 1782 m. sidenfabrikör Carl Henr. Benckert,
Sthm; Olof, f. 16/11 1747, komm. i Umeå landsf., d. 1810; Anders, f. 8/7 1753, landssekreterare i Västerbotten, d. i Umeå 1809; Abraham, f. 7/8 1754, khde i Ö.
Kalix, d. 1810.

13. Axel Örnberg (1782-94), f. 14 nov. 1726 i Luleå, son
af komm. i Burträsk Olof Örnberg, stud. 1745, prästv. i sept. 1750 till
adj. hos stadskomm. i Piteå, nådårspred. här efter fadern 1752, adj. hos
prosten Solander i Piteå 1754 och prosten Rhen 1762; på general W. Carpelans förord och efter 27 juni 1765 afl. past. ex., bat. pred. vid Västerb.
regem. s. å. och regementspastor 1773, erhöll fullm. 25 sept. 1773 såsom
komm. i Piteå landsförsamling, tilltr. 1776, utn. khde i Burträsk 11 okt.
1780, tilltr. 1 maj 1782.
Prästerskapet i Burträsk hade fått till sin hjälp Olof Norenius, som
utom det, att han gjort sig skyldig till dryckenskap, bevisat khden sidvördnad. Vid tinget hade khde Örnberg förklarat sig villig att eftergifva
sin talan, om N. kunde bekväma sig att erkänna sin förseelse och göra
afbön; N. åter utlät sig, att om han skulle gå ett steg till förlikning, borde
khden gå två. Örnberg afled emellertid 29 juli 1794, innan slutdomen
föll öfver den oregerlige Norenius.
G. 1768 m. Elisabeth Catharina Rhén, f. Gedda, 21/2 1723, änka efter khden
Er. Rhen i Piteå. Såsom blind och ur stånd att bidraga sin bärgning erhöll hon
ett extra nådeår, men afled redan 16/4 1795, och K. Mjt afslog hennes dotters
prostinnan Hollströms ansökan att få åtnjuta första nådåret efter sin afl. moder.
I sitt giftermål med Örnberg hade hon inga barn.

14. Anders Anton Gilljam (1795-1814), f. 11 juni 1744 i
Alsen, son af regem. fältskären vid Jämtlands regem. Anton G., som
bodde på bostället Åberg. Stud. 1766, prästv. i Upsala 1776 till huspredikant hos hofmarskalkinnan E. von Düben, f. Sparfvenfelt; e. o. bat.
pred. vid Nerikes och Värml. regem. 1782, past. ex. 1785, past. adj. vid
fransk-lutherska församlingen i Sthm 1786, erhöll nådigt promotorial 17
febr. 1791 att vinna tjänlig befordran i stiftet och biträdde till en början prosten Harlin i Nätra. Utn. khde i Burträsk 6 maj 1795, fick han
konsistorii order 28 juli att med första förfoga sig hit att tillträda. Han
afled ogift 28 januari 1814. Till läroverket i Hsand skänkte han genom
gåfvobref 12 juli 1806 200 rdr banco specie.
15. Mag. Pehr Wattrang (1814-18), f. 25 nov. 1772 i Näsby, Anundsjö s:n; föräldrar: klockaren Sven Persson Näsström och Lisa Wattrang,
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dotter till rector cantus i Hsands skola Hans W. Under sitt vistande
vid gymnasium upptog han på sina lärares tillstyrkan modersnamnet.
Stud. i Upsala 1795, men då lägenhet yppade sig att i Åbo erhålla kondition, öfverreste han dit och blef efter aflagda prof promov. fil. mag.
26 juni 1798. Återkommen prästv. i Hsand 16 dec. s. å. till past. adj.
åt prosten F. Hofverberg i Boteå, och då denne år 1800 transporterades
till Umeå pastorat, var W. honom dit följaktig och fortfor att vara prostens
medhjälpare till dennes död 1809, då pastoralvården uppdrogs åt honom
och utöfvades till juli 1812. Det var en kritisk tidpunkt, då ryssarne
om sommaren 1809 innehade landet. Sitt fosterländska sinnelag visade
W. genom att meddela svenska befälhafvaren Sandels upplysningar om
fiendens tillstånd, hvaröfver generalen utfärdade ett vackert intyg. Men
å andra sidan väcktes fiendens misstroende mot honom, då han med sitt
öppna och redliga väsende ej kunde dölja sin oro och sorg öfver fosterlandets olyckor; han blef vid ryssarnes återtåg plundrad, fängslad och en
kortare tid medförd såsom fånge, till dess han efter ett oförskräckt samtal
med ryska befälhafvaren lössläpptes, men denna misshandel var länge och
djupt fästad i hans sinne och verkade synbart på hans hälsa. Hugnades
11 maj 1811 med vice pastors värdighet. Utn. 15 nov. 1814 till khde i
Burträsk, tilltr. genast. Efter en tärande sjukdom afled han 9 maj 1818,
då han stod på förslag till Umeå pastorat och syntes hafva förhoppning
om ljusare ekonomiska utsikter för sin talrika familj. Det nit och den
outtröttliga verksamhet, hvarmed han sökte att under och efter den ryska
invasionen afhjälpa och lindra nöden, samt hans öfriga tjänstemannaduglighet såsom lärare och församlingsföreståndare vittnade om en redbar
och ädel man. (HST 1818, n. 8.)
G. 9/10 1809 m. Greta Brita Genberg, äldsta dottern af prosten d:r Jonas
G. i Bygdeå, d. i Bygdeå prästgård 4/6 1819, där hon då uppehöll sig med sina
6 barn.
Jonas Olof, f. 24/8 1810, v. pastor i Anundsjö, d. 2/5 1847 af lungsot; Maja Lisa,
f. 1812, g. 1/10 1840 i Boteå m. landtm. Carl Abraham Tidén, d. 1890; Carolina,
f. ?; Brita Magdalena (Malin), f. 14/4 1815, g. m. häradsh. Anders Magnus Stenberg; Lovisa, f. 15/12 1816, d. ogift i Nordingrå prästg. 7/11 1831; Petronella Johanna,
f. 27/7 1818, (posthuma), bosatt i Sthm.
Tr.: An mysterium ss. Trinitatis veteribus Scand. sub gentilismo fuerit cognitum,
præs. J. Bilmark. Aboæ 1797. - De vi cognitionis physicæ ad superstitionem minuendam, præs. H. G. Porthan, ib. 1798.

16. Dokt. Isak Grape (1821-33), khde i Piteå.
17. Mag. Isak Häggmark (1834-44), f. 12 sept. 1791 i Tåsjö, föräldrar: komm. i Lit-Häggenås Nils H. och Catharina Elisab. Sellin, sedan
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omg. m. brukspred. komm. i Gudmundrå Nils Ol. Flodstedt. Stud. 27 mars
1810, promov. fil. mag. 1818, prästv. i Upsala okt. 1817, v. pastor i Grundsunda juli 1818-okt. 1821, v. kollega i Umeå skola ht. 1821, ord. kollega
i Piteå trivialskola 29 maj 1822, erhöll transport till samma befattning i
Umeå 19 febr. 1823, där vik. rektor vt. 1828 samt ord. rektor 1833. Utn.
past. i Burträsk mars s. å. tilltr. maj 1834, honor. prost 1835. Efter att
de senare åren af sin lefnad varit besynnerlig och haft vice pastor, afled
han 3 aug. 1844.
G. 26/9 1824 m. Sara Magdalena (Malin) Svedberg, f. 19/6 1796, dotter till
assessor Eskil S. i Dombäck, Grundsunda s:n, d. i Umeå stad 8/6 1855.
Barn: Eskil, f. 17/10 1826, regem. läkare vid Jämtl. reg., d. 10/7 1869 i Östersund; Eskilina Elisab., f. 30/12 1827, g. 1856 m. rektorn vid Umeå elem. lärov. John
Unæus, såsom änka bosatt och d. i Sthm 19/3 1899; Brita Malin, f. 26/10 1829,
mindre vetande, d. 25/10 1911 i Sthm; Ida Margareta, f. 9/1 1832, g. 1857 m. apotek.
Jakob Albert Pyhlson i Östersund, änka 1864, bosatt i Uppsala, Gäfle o. Sthm,
d. i Sthm 30/6 1920.
Tr.: De systemate philosophiæ transcendentalis p. 4, præs. A. Södermark, Ups.
1813. - Quinta Iliad. Homericæ rhapsodia græceæ sueth., p. 7, præs. J. Tranér, ib. 1818.

18. Johan Fredrik Mützell (1846-55), f. 29 apr. 1802 i Sundsvall, föräldrar: rådmannen och handlanden Pet. Mützell och B. M. Björkqvist. Stud. i Upsala ht. 1821, disp. pro ex. 1822; kallad till huspred.
af generallöjtn. Georg v. Jägerhorn; prästv. i Hsand 19 juni 1825; tjänstgjorde sedermera i Sthm dels ss. pred. vid Borgerskapets änkhus 1826,
komm. adj. och past. adj. i Ulr. Eleonora förs. 1827 samt tillika pred. vid
Kgl. Serafimerlasarettet från 1830 års början; afl. past. ex. 1832 och utn.
ord. komm. i St. Catharina förs. 1832, tilltr. 1834; utn. khde i Burträsk
1845, tilltr. i maj 1847, men mottog tjänsten ss. v. pastor 1846. På resa
afled han 30 mars 1855 i Fridensborg i Östergötl., nära Motala.
G. m. Louise Elisabeth Lönberg; flyttade som änka till Sthm.
Barn: Walfrid Theofil, f. 13/7 1831, folkskolelärare i Umeå församl., d. 22/9
1857 i Burträsk; Cecilia Elisabeth, f. 9/7 1833. g. m. handl. Janne Markström i
Örnsköldsvik; Gottfrid Johannes, f. 23/4 1835; Sigfrid Ansgarius, f. 15/2 1837.
Tr.: Vaticinia prophetæ Malachiæ latine versa, p. XI, præs. G. O. Sjögren, Ups.
1822.

19. Johan Magnus Unæus (1858-78), f. 24 juni 1801 i Löfånger, son till khden därst. Magnus U. Stud. ht 1824, prästv. 13 juni
1827 till adj. åt fadern och vice pastor 1835 samt efter faderns död nådårspredikant 1837-38; v. pastor åt biskop Franzén i hans prebendeförsaml. Nora 1838-45. Hans glada muntra natur stötte till en början
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Noraborna, som varit vana med Brandellernas allvarliga och värdiga riktning, men han vann mer och mer deras förtroende och verkade särskildt
nitiskt för folkskola och fattigvård. Utn. redan nov. 1841, tillträdde han
först i maj 1845 komministraturen i Löfånger; utn. 24 dec. 1855 till khde
i Burträsk, tilltr. 1 maj 1858. Var synnerligen kvick och humoristiskt
anlagd. Då Carl XV sås. kronprins-regent år 1859 gjorde sin resa genom
Norrland, intog han middag i Burträsk prästgård. Vid smörgåsbordet
yttrade då Unæus med sin vanliga humor: »Inte vet jag hur man brukar
på slottet, men här i Burträsk plä vi ta halfvan». Kronprinsen fann sig
road af den muntre prästmannen och lär efter hemkomsten velat visa
sin ynnest genom att ge honom Wasen. Med sin kontraktsprost d:r Nordlander i Skellefteå, som var en ifrig nykterhetsvän, skämtade han gärna
en smula. Vid ett kalas i Burträsk prästgård, där dokt. N. var närvarande,
hade herrarne slagit sig ned vid pipan och toddy-brickan uppe på vinden,
under det att fruntimmerna höllo till i nedre våningen. D:r N., som afskydde våtvarorna, höll sig nere hos damerna, men senare beslöt han
sig för att uppsöka herrarnas samkväm och hade just kommit uppför
trappan, då han välkomnades af den muntre värden med orden: »Nå,
det var då roligt att se herr doktorn 'opp i vind' en gång». Khden afled
30 jan. 1878.
G. 10/7 1831 m. Sofia Burman, f. 11/1 1807, dotter af kontraktsprosten Olof
B. i Råneå, utan egna barn, men flera fosterbarn, särskildt fostersonen, komm. i
församlingen, hade att tacka det ädla och godhjärtade prästparet för uppfostran
och kärleksfull vård. Pastorskan afled 8/7 1903 i Burträsk.

20. Knut Ludvig Strinnholm (1881-96), f. 18 sept. 1819 i
Umeå, son af förste landtmät. Anders Magnus Strinnholm och Catharina
Wikner samt halfbror till historieskrifvaren Anders Magnus Str. Stud. ht.
1840, prästv. 17 juni 1844 till ämbetsbiträde i Nora och 5 mars 1845 konstituerad till v. pastor därst., v. komm. i Skog s. å., past. adj. och v. pastor
i Bjurholm apr. 1846 och past. adj. i Umeå 14 okt. s. å.; past. ex. okt.
1852. Efter ytterligare förordnande under åren 1854-56 till Öfverluleå,
Umeå och Löfånger utn. till komm. i Nysätra 25 febr. 1856, och skulle
där tillträdt maj 1858, men blef i april 1856 t. f. pastor i Säfvar och utn.
till khde därst. april 1858 samt tillträdde omedelbart. Efter 20-årig
verksamhet i Säfvars pastorat, utn. khde i Burträsk 16 sept. 1878, tilltr.
1 maj 1881. LWO 1 dec. 1890. Afled 7 juli 1896.
G. 5/8 1855 m. Margareta Rebecka Moosberg, f. i Råneå 26/11 1830, dotter
af patron O. F. Moosberg i Rånbyn, d. i Säfvar prästg. 6/1 1871.
Barn, födda i Säfvar: Magnus Ludvig, f. 7/6 1856, d. 24/4 1857; Helena Katarina,
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f. 5/2 1857, d. 21/2 1910 i Tärna; Franciska Margareta, f. 6/8 1859, d. 11/10 s. å.; Henny
Rebecka, f. 30/6 1863, g. m. khden i Tärna Johannes Næselius; Fredrik Gunnar, f.
19/2 1866, bankkamrer i Skellefteå; Knut Oskar, f. 6/8 1868, sergeant, d. i Umeå
31/5 1900.

21. Per Olof Källström (1898-1903), f. 11 sept. 1848 i Hille
församling, Gefleborgs län. Föräldrar: arbetaren Per Olof K. och Ingrid
Hansdotter; aflade efter åtnjuten undervisning i Fjellstedtska skolan afg.
ex. vid Upsala privata elem. lärov. 31 maj 1876, student ht. s. å.; teor.
teol. ex. 31 maj 1878; med nådig dispens från prakt. teol. ex. afl. prästex.
i Hsand 31 juli s. å. och prästv. följande dag till v. komm. i Öfverluleå,
utn. komm. därst. 20 okt. 1879, tilltr. 1 maj 1882, tillika v. pastor 1
aug. 1879-30 sept. 1882 äfvensom under riksdagarne 1883 och 1884,
då khden A. H. Sandström såsom ledamot af 2:dra kammaren var frånvarande; utn. khde i Ytterhogdal 26 okt. 1885, tilltr. 1 maj 1886, v. kontraktsprost i Jämtl. södra kontr. 1890 och ordin. 16 nov. 1892; khde i
Burträsk 6 mars 1897, tilltr. maj 1898, kontr. prost i Västerb. andra kontr.
1899, men afsade sig befattningen på grund af sjukdom 1900. Afled 9
sept. 1903.
G. 4/11 1879 m. Clara Amalia Härdelin, f. 1/1 1850 i Hamrånge, dotter af
handl. Anders H. och Maria Hedlund, d. 12/11 1910 vid Forsbacka bruk, begr.
i Burträsk.
En dotter: Clara Ingrid Maria, f. 18/12 1880 i Ö. Luleå, lärarinna vid Forsbacka.

22. Olof Richard Markgren (1905- ) f. 19 juni 1858 i Byske,
föräldrar: häradsdomaren Jakob M. och Magdalena Öhlund; mogenh. ex.
i Umeå 3 juni 1879; stud. ht. s. å.; efter aflagda examina prästv. i Hsand
22 dec. 1881 till past. adj. i Skellefteå, där han under särskilda förordn.
som v. komm. och v. pastor tjänstgj. till 1 juli 1884, med undantag af
2½ månads tjänstgöring såsom v. komm. i Piteå stad; utn. komm. i
Nätra 26 jan. 1885, tilltr. 1 maj s. å., utn. khde i Bjurholm 17 juni 1893,
tilltr. 1895; utn. khde i Burträsk 2 juli 1904, tilltr. 1905, missionsstyrelsens
stiftsombud 1906, ledam. af riksdagens 1 kam. 1910-11, præses vid prästmötet i Luleå 1921, kontr.prost 1922. LNO 1913.
G. 9/8 1887 m. Maria Thorsen, f. 9/9 1856 i Bjärtrå, dotter af disponenten
Guldbrand T. i Nordmaling och Inger Marie Isaksen.
Barn: Gunborg Maria Magdalena, f. 29/8 1888 i Nätra, g. 12/5 1909 m. jägmästaren Tell Grenander, Enköping; Jakob Guldbrand, f. 14/7 1890, civilingeniör,
löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren och i Fortifikationens reserv.
Tr.: Vårt dop, Sthm 1894. - Predikan på Palmsönd. (i Predikn. öfver Nya text.,
utg. af Evang. Fosterl. st. årg. 2, 1899). - Den heliga nattvarden. 1899. - Tal vid
kontraktsprosten G R. Edströms begrafning i Nordmalings kyrka d. 11 febr. 1908.
- Kyrkan och staten, prästmötesafh. 1921.
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KOMMINISTRAR.
1. Johan Nicolai Lang (1624-26), sist khde i Råneå. I den
kyrkoherdefullmakt, som kon. Carl X Gustaf utfärdat för honom 1654,
heter det att han i 30 års tid tjänt ss. kapellan i Burträsk och Luleå församlingar. Se vidare Råneå.
2. Abraham Michaelis Burelius [1630-42], utan tvifvel son
till första kyrkoherden herr Michael. Här komminister 1630, fick i jan.
1642 konfirmation att blifva predikant vid Nasafjälls grufva. Skänkte
år 1643 en t:a korn till förbättring af Burträsk kyrkas glasfönster. Sist
khde i Öfver-Kalix.
3. Jonas Laurentii Cabbæus eller Kempe [1647] hade blifvit
rekommenderad hos Upsala domkapitel till att förestå Umeå barnskola
men befanns otjänlig och oduglig till pedagogien: »Han kan intet läsa
swenscha innan, mycket mindre komma fort uthi thett som höghre är».
Prosten Olaus Niurenius kunde skicka honom till Burträsk att förestå
kapellanstjänsten, om han vore därtill tjänlig. (Udpr. 16/3 1642.) Huruvida han då kom hit är ovisst, senare måtte han fått någon tjänst i Ångermanland, ty i Burträsks kyrkoräkenskaper för den 27 jan. 1647 står:
»Uttogs från kyrkioskrinet 4 dlr kmt åt prästen herr Jon ifrån Ångermanland för hans första mässa». Men i juli s. å. blef denne Cabbæus af församlingen förvist, »och han i sin enfaldighet drogh ock af», skrifver prosten
till ärkebiskopen, med tillägg att i händelse församlingarne onäpst få
afvisa sina tillordnade präster utur socknen såsom ogärningsmän, vill
däraf följa stor förargelse (Hdmh 16/8 1647).
4. Ericus Petri Forzelius [1655-58], son af khden Petrus
Petri i Nordmaling, nämnes dessa år ss. kaplan. År 1657 fick hr Eric
Persson i Åbyn till sin resa söderåt till Hsand 8 daler (kr.). Nämnes ogift
1658. Han hade ännu år 1662 något att fordra på sin tjänst cum comministratione af pastor i Burträsk, som fick uppmaning att ställa honom
tillfreds (Hdpr 24/5 1662).
5. Laurentius Stenonis Björk (1658-80), blef här khde. Såsom
kaplan inköpte han 1668 jord i Gammelbyn.
6. Hans Fluur (1680-85), äfven khde i Burträsk, se ofvan.
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7. Stephanus Nicolai Dalinus (1686-1719), f. i Herjedalen 1652;
stud. 21 okt. 1676, blef kollega i Piteå skolas 2 kl. 1679, prästv. s. å.; kapellan i Burträsk 1686. Hans strider mot khden Stecksenius äro ofvan
skildrade. Afled 23 sept. 1719 och begrofs 25 okt. s. å.
G. 1) m. Karin Noræa Fjellström.
2) m. Margareta Björk, som efterlefde i fattigdom i Burträsk, d. 28/5 1743,
80 år gammal.
I förra giftet hade Dalin tre barn. (T.)

8. Anders Gertzonius (1720-34), son till borgmästaren i Umeå
Anders Gertsson. Stud. 14 okt. 1712, prästv. 1715, kallad till adj. af
khde Jac. Burman i Bygdeå, blef apologist i Piteå skola 1717; utn. komm.
i Burträsk 1719, tilltr. 1720. För någon sin förseelse fick han 4 mars 1723
konsistorii varning och följande år anbefallas khden A. Hernodius att
utan medhåll uppenbara för konsist. huru komm. G. hittills sig förhållit,
sedan han undfick denna varning, enär han berättas vara lika felaktig som
förr. Han afled 20 maj 1734. Han ägde ett hemman om 2 tunl. skatt i
Gammelbyn, som änkan efter hans död sålde till gästg. Abraham Burström.
G. 3/12 1717 m. Elisabeth Fluur, prosten i Skellefteå Erik F:s dotter, förut
g. m. konrektorn H. Rockman och apologisten P. Hoffberg i Piteå skola. Hon
tänkte på våren 1735 flytta till Österbotten och afstod ½ lönen åt vikarien under nådåret.

9. Olof Örnberg (1735-52), f. 1698 i Öråker, Sköns socken,
son till bonden Olof Ersson, hvars förfäder i många led innehaft samma
hemman. Stud. 28 sept. 1715; blef förordnad nov. år 1721 till skolmästare
i Luleå, och fick befallning att strax efter jul förfoga sig dit, hvarvid han
i förbifarten i Hsand undergick prästex. och 21 dec. 1721 prästvigdes.
Vid valet efter komm. G. erhöll han röstpluralitet och utn. här till kaplan
18 dec. 1734, men fullmakten kunde ej utelämnas till honom, förrän han
lagligen befriat sig från några beskyllningar. Då han här höll sin profpredikan hade han, enl. hvad khden And. Hernodius förebar, visat honom
ohöflighet och tillåtit sig alltför groft skämt. Khden hade röstat på en
annan sökande, kollega i Umeå J. Nessler, för dess eftertryckliga predikningar och exemplariska prästlefverne, men förklarade sig nöjd med
Örnberg, om han ville ohöfligheten och superiet bortlägga. Örnberg
stämde i sin ordning khden, men det gick till förlikning. Konsistoriet
önskade att Örnberg, så fort ske kunde, måtte emottaga sacellanien och
lämna sin skolmästarebefattning, hvilket Örnberg ville endast med villkor,
att han utom ½ kaplanslönen under nådåret äfven finge uppbära ½
skolmästarelönen. Konsistoriet medgaf detta. Från maj 1736 uppbar

188

BURTRÄSK

han full lön. Han jämte en bonde drunknade på återresan från ett socknebud till Lappvattnet under svag is på Burträsket ej långt från Skarviken
14 nov. 1752.
G. m. Märta Sidenbom, f. 1688, underofficersdotter från Jämtland, d. i
Bygdeå 2/8 1767 hos sin yngsta dotter och måg.
Barn: Helena, f. 1722, g. 18/9 1744 m. sergeanten Olof Bæckström, änka 1770,
d. i Tvärtjärn, Burträsk, 24/3 1795, då blind; Olof, f. 1724. khde i N. Kalix; Axel,
f. 1726, khde här i Burträsk; Anna Catharina, f. 1729, g. 22/2 1750 m. mantalskommissarien Anders Degerström i Bygdeå, i hans 2:dra gifte.

10. Samuel Rosenius (1754-70), khde i Råneå.
11. Anders Bureström (1770-94), f. 1728 i Burträsk, son till
Abrah. Burström, länsman i socknen, och Anna Andersdotter. Stud. 1747,
afl. prästex. i Hsand 31 aug. 1754 och ordinerades till adj. åt prosten Dahling
i Löfånger, hos hvilken han tjänstgjorde, till dess han utn. 14 mars 1770
och i maj tilltr. sacellanien i Burträsk. Efter 40 års berömlig tjänst
och efter att de sista åren drabbats af slag afled han i Åby boställe 31 okt.
G. 24/11 1771 m. Catharina Sabina Nordling, dotter af löjtnant P. Nordling
och Magdalena Bille, d. i Burträsk 15/1 1798.

12. Nils Björk (1796-1804), f. 27 nov. 1745 i Skellefteå; inskrefs
vid Åbo univ. 14 okt. 1763, men begaf sig senare till Upsala i okt. 1766.
Prästv. i Hsand 24 juni 1780 och tjänstg. sås. adj. hos prosten Hollsten i
Luleå och nådårspräst 1790, sedan adj. åt hans efterträdare, prosten Is.
Nordmark; utn. komm. i Burträsk 26 aug. 1795, tilltr. genom uppgörelse
med komm. Bureströms änka maj 1796. Afled här 26 okt. 1804.
G. i Piteå prostgård 25/11 1790 m. Elsa Sophia Lang, dotter af prosten L.
Lang i Luleå.

13. Erik Gustaf Oldberg (1806-16), khde i Nordmaling.
14. Jonas Widestedt (1817-25), f. 23 jan. 1770 i Vifsta, Timrå
s:n; föräldrar: gästgifvaren Jon Göransson och Cecilia Mattsdotter. Stud.
1792, prästv. 16 dec. 1798 och utn. till predikant vid Robertsfors bruk i
Bygdeå 18 jan. 1799, där han tjänstgjorde till 1814, då han blef v. komm.
i Löfånger; utn. till komm. i Burträsk 16 apr. 1817. Blef för förseelser i
tjänsten afsatt från prästämbete och syssla 1825. Det var ej med gladt
hjärta kontr. prosten d:r Risberg i Nysätra mottog konsistorii befallning
att afkläda honom kappa och krage, och till allt detta kom att hans hustru
s. å. afled. Från Burträsk afflyttade han i slutet af år 1829 till Norsjö
församling.
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G. 17/4 1803 i Degerfors prästgård m. Anna Magdalena Öberg, f. 1775, d.
här i Åbyn 24/11 1825.
Barn: Jonas Olof, f. 10/1 1804, kommiss. landtm., bodde på Kallgård i Skellefteå, d. 1862; Magdalena Cecilia, f. 30/12 1804, d. 6/12 1811; Carl Magnus, f. 11/12
1805, d. 28/6 1807; Sofia Emilia, f. 22/3 1807; Anna Carolina, f. 6/7 1809; Johanna
Magdalena, f. 28/10 1813; Carl Johan, f. 22/8 1815, landskanslist, d. i Böle, Skellefteå,
31/8 1845.

15. Jonas Ullberg (1827-31), f. 25 dec. 1787 i Lillåkersjö by i
Ullånger, hvarest fadern Jon Persson var hemmansbrukare, modern
Stina Johansdotter. Efter studier i Hsands skola och gymn. stud. i Upsala
1810, prästv. 31 mars 1812; tjänstgjorde ss. adj. hos khden M. Unæus i
Löfånger - med undantag af ett par månaders förordnande i Luleå till maj 1817, då han blef v. komm. i samma församling, förestod sedermera pastoralvården här i Burträsk under ledigheten juli 1818-maj
1821, därefter v. komm. i Nysätra och 7 nov. s. å. utn. ordin. komm. i
Bygdeå samt slutligen komm. i Burträsk 2 aug. 1826. Efter en längre
tids sjukdom i lefvern afsomnade han 10 jan. 1831, efterlämnande maka
och 8 minderåriga barn.
G. 10/4 1817 i Selslund, Löfånger, m. Helena Margareta Dyhr, f. 24/6 1793,
dotter af assessorn och kronobefallningsm. Joh. O. Dyhr och Maria Elisab.
Hernodius, prästdotter från Råneå.
Barn: Jonas, f. 17/5 1818, tullinspektör vid Näsby, N. Kalix; Helena Maria,
f. 19/10 1819; Carolina Christina, f. 14/2 1821; Johan, f. 14/1 1825, vid tullverket;
Catarina Lovisa. f. 27/5 1826, g. 25/3 1849 m. timmerskrifvaren vid Robertsfors
Eric Wilh. Lindberg; Ulrika Sophia, f. 21/8 1827, g. 13/4 1846 m. sockenskomakaren
Wilhelm Söderström i Löfånger; Gustaf, f. 28/7 1829; Carl, f. 27/10 1830.

16. Anders Rosenius (1834-41), f. 8 dec. 1780 i Piteå landsförsaml., son af bonden Erik Olofsson i Rosvik; var redan gammal, då han
af inre kallelse drefs att studera till präst och för detta ändamål inskrefs i
Piteå skola 1806; stud. 1810, prästv. i Hsand 18 okt. 1811 till adj. i Stöde,
i Nysätra 1814, vakans-pred. i Piteå juni 1817, v. kapell-pred. i Älfsby
1821, adj. i Råneå 1822, i Neder Kalix 1825, interimspred. i Säfvar 1829,
utn. komm. i Burträsk 1832, tilltr. 1834. Afled 7 juli 1841. Han räknades på sin tid som en verksam »läsarepredikant», och hvart han sändes,
väcktes många upp ur sin andliga sömnaktighet.
G. m. Sara Margareta Norenius, f. 24/10 1786, dotter till skolmästaren i Arjeplog Ol. N. och Sara Persdotter.
Barn: Erik Anders (Anton), f. 19/8 1814 i Nysätra, kgl. hofpred., khde i Ö.
Kalix, d. 1866; Carl Olof, f. 3/2 1816, väckelsepredikant och utgifvare af Missionstidningen och Pietisten, d. 24/2 1868 i Sthm; Claes Johan, f. 8/7 1818, hemmans-
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ägare i Mjödvattstjärn och garfvare; Sara Magdalena, f. 31/10 1821; Margareta
Eliana, f. 17/4 1823; Martin Gabriel, f. 20/7 1825 i N. Kalix, teol. d:r, teol. professor vid Lunds universitet, d. 16/4 1901.

17. Jonas Æstan Nordén (1845-73), f. 10 okt. 1798 i Nordmaling; son af past. adj., sedan prosten Jonas Nordén i Nätra; stud vt.
1820, prästv. 1824 till sin faders adj. i Nätra, där han oafbrutet tjänstgjorde, till dess han sommaren 1845 tillträdde Burträsk sacellani; v. pastor
med pastoralvård 1854-58. Afled 28 jan. 1873. Enligt minnesteckningen vid 1877 års prästmöte hade han »utan inre kallelse och erforderliga
yttre gåfvor ägnat sig till prästeståndet, och han själf kände och ödmjuk
tillstod sin oskicklighet för ämbetet, på hvars utöfning denna känsla äfven
måste förlamande inverka, hvarföre hvarje hans ämbetsförrättning föregicks och beledsagades af en viss honom oroande grufsamhet».
G. 1) 10/3 1843 i Nätra prästg. m. Anna Charlotta Bäckman, f. 18/1 1812 i
Löfånger, d. 15/1 1858 efter långvarig bröstsjukdom.
2) 31/8 1858 m. Sara Brigitta Falk, f. 13/11 1818, från Piteå.
I förra giftet: dottern Margareta Charlotta Sofia, f. 19/10 1843 i Nätra.

18. Johan Herman Unæus (1875-90), f. 8 aug. 1837 i Stockholm; han var ett barnhusbarn, upptogs ss. fosterson af khden J. M. Unæus
och hans maka här i Burträsk. Stud. i Upsala ht. 1860, afl. prästex. i
Upsala 3 juni 1863 och prästv. i Stockholm 11 juni till past. adj. i Burträsk; efter att kortare tider tjänstgjort i Piteå 1864, i Umeå hos d:r Grafström 1865 och i Piteå landsförsaml. 1866 åter past. adj. i Burträsk 1867,
till dess han utn. till komm. här 22 dec. 1873, med tillträde maj 1875.
Folkskoleinspektör från 1882 års början. Han afled 9 febr. 1890, angripen af den då rådande influensan, hvilken förvärrades genom en af honom
i egenskap af folkskoleinspektör företagen resa till Säfvar. Det var ett
synnerligen ömmande dödsfall med hänsyn till de många barnen, som nyligen äfven mistat sin moder. Till lynnet var komm. Unæus ojämn, stundom dyster och tungsint, stundom sprittande munter och skämtsam.
G. 1) 11/2 1867 m. Ulrika Lovisa Lundqvist, f. i Nysätra 19/10 1837, fosterdotter till landskanslivaktm. Lundqvist i Umeå, d. 11/9 1885.
2) 11/8 1886 m. Anna Kristina Berglund, f. 29/4 1860 i Skellefteå, småskollärarinna i Byske, d. 9/11 1889.
Barn i förra g.: Johan Magnus, f. 27/11 1867, d. 3/5 68; Petrus Johannes,
f. 23/5 1869, d. 27/4 70; Margareta Helena, f. 27/7 1870, g. 24/7 1899 m. semin.adj.
Gust. Gideon Sandahl; Josua Herman, f. 17/5 1872, stud., folkskollärare i Ryd,
Smål.; Sofia, f. 17/6 1874, g. i N. Amerika m. J. Hamilton, d. 1902; Ester Ulrika,
f. 9/4 1876, g. 19/8 1901 m. rektorn d:r Jonas Valfr. Lindgren i Umeå; Paul Vilhelm, f. 20/11 1877, guldsmed i Sthm, d. 1915; Rebecka Kristina, f. 1880, g. m. Hj.
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Samuelsson, Lenhofda, Smål. - i senare g.: Anna Lovisa, f. 22/7 1887, adopt.
fosterdotter till folkskoleinspektör P. Lundqvist i Bygdeå; Judit Hermine, f.
9/11 1889, d. 7/3 90.
Tr.: Folkupplysningen. Afh. vid lärare- och lärarinnesammankomst hållen i
Löfångers skolhus den 29 aug. 1882. Umeå ib. - Predikan på 11:te sönd. eft. Tref.
(i Pred. af prester inom Hsands stift. 2. 1884.)

19. Seth Nicolaus Sundelin (1893-1906), se khdar i Lit.
20. Gabriel Fredrik Bergström (1906-1918), f. i Attmar s:n 1
jan. 1872, föräldrar: komm. Johan Fredrik Bergström och Ernfrid Amal.
Elisab. Carleson. Efter studier vid Fjellstedtska skolan stud. i Ups. ht.
1894, prästv. 4 juni 1899. Utn. komm. i Burträsk 16 dec. 1905, tilltr. 1906.
Senare utn. till khde i Ed 1917, tilltr. 1 maj 1918.
G. 7/3 1907 m. Emma Davida Markstedt, f. i Skellefteå 27/8 1886, dotter af
rådman David Reinhold Markstedt och Anna Törnsten.
Barn. Anna-Brita, f. i Burträsk 11/4 1908; Maja-Lisa, f. ib. 1/5 1911; Fredrik
David, f. 14/5 1913; Martin Olov, f. 10/11 1914; Emma Frideborg, f. 22/7 1916; och
Gunnar Johannes, f. 22/7 1916, tvillingar; Sven Gabriel, f. i Ed 4/12 1919.

