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Handskrift 40A 
Komminister Johan Anders Linders arkiv (1783-1877) 
 
Johan Anders Linder föddes  “d 20. Nov. 1783 i ett Soldatetorp, beläget vid södra sidan af 
Landsvägen nära Rickleå Gästgifv.gård, ej långt ifrån bron öfver Rickleå elfven och dess norra 
strand“  enligt hans egna ord i sin levnadsteckning “Minnen  I - XI 1783 - 1870“. 
 
Han var son till sergeanten Thomas Linder och dennes hustru Brita Maria Alenius, dotter till 
kyrkoherden Anders Alenius i Arvidsjaur. Fadern dog redan 1785 och modern flyttade då 
med Johan Anders till Skellefteå.Tack vare påverkan från mostern, stadsfysikus Ahls hustru 
Margareta i Sala, fick han börja studera vid katedralskolan i Uppsala 1797, där han stannade i 
tre år. Modern önskade helst av allt att han skulle bli präst och lät därför skriva in honom i 
Piteå trivialskola som en förberedelse inför gymnasiestudier i Härnösand som han sedan 
bedrev till våren 1805. Under Härnösandstiden umgicks han i flera förnäma familjer i staden, 
bl a hos doktor, sedermera biskop Nordin. Han förtjänade sitt uppehälle bl a som informator. 
En av hans elever var Anders Abraham Grafström från Sundsvall som senare kom att bli 
Linders “närmaste förman“ i sin egenskap av kyrkoherde i Umeå landsförsamling. 
 
Linders fortsatta studier fram till studentexamen bedrevs i Uppsala år 1806, då han också 
avlade juniors- och pedagogiexamen. De två närmaste åren därefter tillbringade han i Luleå 
som informator hos doktor Nordmark. Där träffade han mamsell Susanna Charlotta 
Eurenius, dotter till prosten Eurenius i Umeå. Tycke uppstod och innan Linder åter avreste till 
Uppsala hade de båda unga lovat varandra trohet. 
 
I Uppsala skrev han in sig i det då nyss inrättade seminariet för prästerlig bildning, där 
Samuel Ödman var direktor. Vid midsommartid undergick han prästexamen i Stockholm och 
prästvigdes i Finska kyrkan tillsammans med bl a Johan Bexelius som senare blev 
komminister i Lövånger. 
 
Under vistelsen i Uppsala inträffade en episod som fick viktiga följder och “som hörer till 
mina skönaste ungdomsminnen“. Vid ett besök hos sin moster i Sala lärde han känna 
mamsell Fredrica Christina Fant. Han berättar själv om mötet. “Det fanns även något - jag vet 
ej hvad och huru- hos oss bägge, som redan under de första dagarna af vår bekantskap, så 
närmade oss till hvarandra, att deraf ett eget förhållande uppkom, som jag skulle hafva rätt 
svårt att beskrifva“. Något omtumlad återvände han till Uppsala där han i ett brev till sin 
moster, doktorinnan Ahl försökte förklara sina känslor för Fredrica samtidigt som han sade 
sig vara fast besluten att hålla fast vid Charlotta. Hans dilemma framgår av yttrandet “O att 
Charlotta och Fanny (Fredrica) varit förenade till ett och samma väsende“. 
 
Johan Anders Linder fick sin första prästtjänst som adjunkt hos pastor Mellin i Skellefteå. 
Resan till Skellefteå företog han tillsammans med Bexelius genom en landsdel som var 
ockuperad av ryssarna. Bl a gjorde han vid passerandet av Sävar följande iakttagelser. “På 
ömse sidor om vägen såg man händer och tår titta upp över jordytan ifrån de under affairens 
och retraitens brådska begrafne Ryssar“. 
Adjunkturen i Skellefteå blev ej så behaglig eftersom fältfeber grasserade där. Linders mor 
som under kriget flytt till sin broder i Lycksele hade blivit sinnesrubbad av påfrestningarna 
och avled kort efter återkomsten till Skellefteå vid jultid år 1809. 
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Efter ett kortare vikariat som komminister i Umeå där han också fick tillfälle att umgås med 
sin fästmö, tillträdde Linder tjänsten som den förste kapellpredikanten i Norsjö i april 1811. 
Förutom de vanliga ämbetsgöromålen som ensam präst i en glest bebodd landsort tillkom 
även en viktig befattning med den nya församlingens ekonomi och grundläggning. 
 
Den 20 november 1811 gifte han sig med Charlotta Eurenius i Umeå. Livet i Norsjö var enligt 
Linder lugnt och föga omväxlande. Fritiden ägnades åt hantverk, fiske och jakt samt 
planeringen för en ny prästgård. Familjens första barn, en dotter Fredrica Albertina, föddes 
den 23 oktober 1812. Strax därpå reste Linder till Skellefteå för att upphandla vinterförrådet. 
Barnmorskan som åtföljde honom på resan försäkrade att allt stod väl till med mor och barn. 
Men dessvärre nåddes han i Skellefteå av dödsbud - hustrun hade hastigt avlidit av 
blodstörtning. Vid återkomsten till Norsjö tog Linder själv hand om sitt barns dagliga skötsel. 
Flickan insjuknade dock och avled vid jultid 1812. Den tid som följde var svår för Linder. Han 
kände sig ensam, var sömnlös och tidvis oförmögen till arbete. 
 
Han fann dock ganska snart att det inte var eller skulle “blifva godt att vara allena“. Vid 
tanken på ett val av sällskap var det naturligtvis alltid Fredrica som visade sig “i förgrunden 
af den tafla som det vaknande hoppet målade“. I brev till henne framförde han sitt frieri. 
Hon skrev den 10 september 1813 för första gången till honom “Albert jag älskar Dig“. De 
återförenades i Uppsala i april 1814 där de också vigdes av ärkebiskopen en månad senare. 
Efter en tid i Uppsala och Stockholm fylld av festligheter och visiter reste de nygifta till Sala 
för att ta farväl av Fredricas släkt och vänner innan den långa resan till Norsjö anträddes. 
Fredricas intryck och upplevelser under färden finns utförligt beskrivna i hennes Dagbok 
öfver min resa från födelsebygden till Westerbotten och Norsjö år 1814. Den 7 juli anlände 
de till prästgården i Stennäs, där de kom att vara bosatta i nio lyckliga år “osedda af verlden 
voro de allt för hvarandra“. I Norsjö fanns inga ståndspersoner att umgås med men 
prästfamiljen stod i ett trevligt och patriarkaliskt förhållande till folket som var hyggligt, 
ofördärvat och välvilligt. 
 
Den 2 juli 1816 föddes det första barnet, sonen Albert och två år senare fick Fredrica 
ytterligare en son Theodor. Hon önskade sig en dotter när hon väntade barn för tredje 
gången, men det blev återigen en son. Den 14 maj 1820 föddes  “en sorgens son“ som fick 
namnet Herlog. 
 
1822 företog Linder och hans hustru en resa till hennes födelsebygd, vilket Fredrica Linder 
uppskattade mycket. Strax därpå befordrades Linder till komminister i Umeå 
landsförsamling. Därmed uppfylldes deras önskan att med sönerna komma närmare en 
lärdomsskola och  “bebo ett ställe där man vid behof, kunde finna Läkare-biträde“. 
 
Flyttningen till Umeå företogs med häst och släde i april månad 1823. Kreaturen kom efter 
när det blivit sommar. Familjens första dotter Fredrica Göthilda föddes kort efter ankomsten 
till Umeå. Modern var länge sjuk av sviterna efter förlossningen. 
 
Livet i Umeå tedde sig mycket annorlunda mot den lugna men arbetsfyllda tiden i Norsjö. 
Linder beskriver detta på följande sätt. “Ifrån att hafva i 9 år varit skilda ifrån sällskaps lifvet, 
hade vi nu kommit ut i stora verlden, och blifvit hastigt indragna i sällskaps kretsen. 
Bjudningar och festiviteter och visiter korsade hvarandra, och vi voro detta och de följande 
åren, medan Mamma orkade vara med, ofta ute och hade äfven ej så långt emellan, 
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främmande“. Vid de stora festligheterna anlitades fru Linder att författa dikter och hennes 
make att arrangera musik. 
 
Den 8 maj 1826 föddes ytterligare en dotter, Sophia Johanna. Även efter denna förlossning 
blev Fredrica sjuk, fick bröstböld och blev liggande en månad. 
Fredrica Linders hälsa var vacklande. Hon plågades allt oftare av en smärta under bröstet 
som alltid åtföljdes av en ofrivillig oro. Hon försökte därför med olika kurer, bl a drack hon 
brunn vid flera tillfällen. 
 
1829 blev Linder av konsistorium utsedd till vice pastor. Kyrkoherde Hambraeus hade börjat 
tröttna på pastoralvården, men han hyste dock vissa tvivel beträffande Linders lämplighet 
för sysslan p g a dennes befattning vid sällskapsteatern och hans fallenhet för “hvarjehanda 
annat i skön konst, architectur osv“. 
 
Sedan Linder övertagit pastoralvården ökade ämbetsgöromålen ansenligt, så upptogs t ex 
tre vintermånader av husförhör. Dessutom började nu missväxtåren inträda och fattig- och 
undsättningsvård gjorde anspråk på hans tid och verksamhet. 
Fredrica berättar i brev till en av sina vänner, Jeanette Leijel “här i Ume är nu en stor nöd 
ibland allmogen. Linder, som har pastoral- och fattigvården, har ej ro snart sagdt natt eller 
dag för uslingar, och när de varit in till honom komma de ofta till mig - ack tjogtals dageligen 
med mera och mindre anspråk“. 
 
1830 erhöll Linder ett uppdrag av Kungl Hushållningssällskapet att bilda en nykterhets- och 
måttlighetsförening. Den agerade bl a för ett upphörande av den förut praktiskt taget 
överallt rådande seden att varje tid på dagen bjuda brännvin åt alla in- och utgående. 
 
I mars månad 1833 dog församlingens kyrkoherde, doctor Olof Hambraeus 83 år gammal.  
“Han slocknade såsom veken i en Lampa, då oljan är förtärd kl 12 på dagen“. Linder 
förrättade likpredikan vid begravningen och var även testamentsexekutor. 
 
De två äldsta sönerna konfirmerades och utrustades för skolgång i Härnösand, där de  
fick “godt quarter och njöto mycken godhet“ hos Linders ungdomsvänner där, även bland 
lektorerna såsom professorerna Grafström och Norrman. Hos Grafström fick de bese 
gravyrer och ritningar och fick uppmuntran att vid lediga stunder idka skön konst istället för 
andra tidsfördriv. 
 
Under denna tid hade Linder åtskilliga medborgerliga uppdrag och förtroenden som förde 
honom i beröring med affärer, konkurser och domstolar. Sorgligt nog försämrades hans syn, 
som han själv trodde genom nattvak. 
Vid den visitation som biskop Franzén företog i församlingen år 1834 fick Linder lovord för 
att han skötte sitt ämbete med nit och omsorg. Professor Grafström utnämndes till 
kyrkoherde i Umeå landsförsamling, vilket gladde Linder då han stått i ett nära och 
vänskapligt förhållande till denne aktade man. Familjerna kom att umgås flitigt, bl a firade 
man under många år julafton tillsammans i prostgården. 
 
En svår förlust drabbade familjen på sensommaren 1837. Yngste sonen Herlog sjutton år 
gammal drunknade under en simtur i havet utanför Obbola. “Mamma bar förlusten af den 
älskade Sonen med mycken resignation, ehuru det utan tvifvel tärde på hennes svaga lifs-
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tråd“.  Albert och Theodor som nu lämnat gymnasiet i Härnösand hade fått tillstånd att 
viaticera i några socknar - vilket innebar att de vandrade omkring för att uppbära understöd 
för sina fortsatta studier samtidigt som de predikade. 
 
Båda sönerna begav sig sedan till Uppsala för att där avlägga studentexamen. Theodor fick i 
sin examen högsta betyg i latin och grekiska och blev därefter anställd hos kapten von 
Ehrenheim i Munga som informator. Sommaren 1839 reste Linder tillsammans med hustrun 
och dottern Sophia med båt till Stockholm där de under ett par dagars tid besökte goda 
vänner för att sedan fara vidare med ångfartyget Västmanland till Västerås där de möttes av 
sonen Theodor. Resan gick sedan vidare via Munga till Fredrica Linders födelsebygd där hon 
fick återse många av sina barndoms- och ungdomsvänner. 
 
Efter hemkomsten från den långa resan försämrades Fredricas hälsa allt mer. Hon 
besvärades svårt av hosta, andtäppa och bensvullnad men var lugn och glad till humöret. 
Den 4 januari 1840 avled hon lugnt och stilla i närvaro av sin man. 
 
Tiden närmast efter dödsfallet ägnade Linder åt att ordna och genomläsa hustruns 
efterlämnade papper och korrespondens, vilket skänkte honom tröst i den svåra sorgen. 
Pastoralvården och husförhörsresorna gav honom dessutom jämn sysselsättning och rörelse.  
 
Linder var angelägen om att få tag på en god husföreståndare i sitt hem. Sofi Burman från 
Kalix anställdes och blev till stor belåtenhet. Tycke hade uppstått mellan henne och sonen 
Albert och de trolovade sig innan han avreste till Stockholm för att avlägga lantmätarauscul- 
tant- examen. Albert utbildade sig dessutom till officer och utnämndes till löjtnant vid jultid 
1841. Fadern hyste dock stor oro över det sätt på vilket han skötte sina penningaffärer. Vid 
denna tid lämnade också dottern Fredrica hemmet och fick pension hos friherrinnan 
Rudbeck i Sala. 
 
Den 5 juli 1842 gifte sig Linder på nytt, denna gång med Carolina Ulrika Bexelius, född Dyhr. 
Hon var änka efter Linders studiekamrat från Uppsala komminister Johan Bexelius från 
Lövånger och hade med sig fyra söner från det äktenskapet. 
 
Theodor Linder bedrev studier i grekiska och hebreiska i Uppsala medan Albert arbetade i 
Skellefteå under kommissionslantmätare Viderstedt och Sophia inackorderades i Uppsala.  
 
Linder själv företog under denna tid en omfattande ombyggnad av sin mangårdsbyggnad, 
där han byggde på en övervåning “Det af andra för en omöjlighet ansedda förslaget, att 
verkställa påbyggnaden, utan att rifva taket förut, lyckades till alla delar fullkomligt“. 
Familjen utökades med dottern Lydia Carolina, född den 8 juli 1845. 
 
Året därpå gifte sig Albert med Sofi Burman. De nygifta bosatte sig på Linders gård i Bagg- 
böle där så småningom fem barn föddes, sönerna Johan Eric, Albert, Nils Hadar Ossian och 
Theodor samt dottern Alma Sofia. Albert blev avvittringslantmätare och senare kapten och 
kompanichef vid Livkompaniet. Han avled i Baggböle vid 61 års ålder den 1 januari 1878. 
 
Dottern Fredrica trolovade sig med pastorsadjunkten Georg Palmqvist, som blev utnämnd till 
stadspredikant i Östersund. De vigdes av Linder i augusti 1847 och fick sin första dotter året 
därpå. Ytterligare två barn föddes i familjen innan Georg Palmqvist avled hösten 1852 efter 
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en gångbar smittosam sjukdom. Fredrica flyttade då med sina barn till faderns gård i 
Baggböle där hon öppnade en skola för sågverkets barn. Gården i Baggböle brann ned i april 
1858 och gjorde Fredrica och hennes familj hemlös. Strapatserna i samband med branden 
och en provisorisk bostad därefter gjorde att hon insjuknade i lungsot och avled den 6 maj 
1859.  
 
Systern Sophia tog då hand om Fredricas barn och efterträdde henne som lärare i skolan, en 
befattning som hon hade under ett par års tid innan hon åkte till Stockholm där hon köpte 
en symaskin och lärde sig sy så att hon sedan försörjde sig med sömnad åt privata hus och 
livkompaniet. Sophia avled ogift i Stockholm år 1871. 
 
Theodor var flitigt engagerad i nationslivet i Uppsala och disputerade där 1850 i närvaro av  
bl a prins Gustaf, vilket avlöpte lyckligt. Han utnämndes till docent i grekiska och blev 
examinator i studentexamen. Dessutom var han nationens bibliotekarie och fick i uppdrag 
att ordna domkapitlets arkiv. Tyvärr råkade han ut för en olyckshändelse ; överansträngd av 
studier fick han ett svindelanfall när han passerade över en stenlagd gård och slog i 
bakhuvudet så svårt att han senare avled, den 20 maj 1854. “Den sonen som bar namnet af 
att vara en skänk af Gud var nu af honom återtagen“. 
 
Linder ägnade på äldre dagar mycken tid åt att utföra ritningar till ett flertal privata och 
officiella byggnader, bl a brukspatron Häggströms i Dalkarlså och Umeå stads kyrkas 
tillbyggnad, ombyggnad av huvudtrappan i landshövdingeresidenset och tillbyggnad av 
telegrafbyrån samt Umeå sockens skolhus. Han ombesörjde även orneringen av Corps de 
Logi vid Baggböle sågverk efter den ritning han själv gjort, något som commerserådet 
Dickson uttryckte sin synnerliga belåtenhet med. Holmsunds kyrka med inredning ritades av 
honom förutom att han också stod för bildhuggeriet och emblemen. Vid invigningen 1863 
fick han många bevis på hur uppskattat hans arbete var. Styvsonen Isak var kapellpredikant i 
församlingen. Inkomsterna från arkitekturarbetena gav Linder medel att bekosta egna 
byggnader och möblemang. 
 
Linder följde noga den politiska utvecklingen i Europa och kommenterade olika storpolitiska 
händelser i sina minnesanteckningar. Bl a upprördes han av händelserna under 
revolutionsåret 1848. “ Med politik har jag aldrig laggt mitt hufvud i blöt, men har dock ej 
kunnat aldeles med tystnad förbigå alla detta årets tilldragelser. Reform var derunder, äfven 
här dagens lösen. Reformer kunna ock vara i flera afseenden både nödvändiga och nyttiga, 
när de kunna tillvägabringas utan omstörtning af allt förut bestämde. Mindst är detta af 
nöden i Sverige, der man förut eger lagbunden frihet. Jag hörer ej till dem som tro att 
Sverige skulle blifva lyckligare med Reformsällskapernas republikanska Styrelseformer, och 
hoppas att ej upplefva den tid då den råa massan skall inträda i lagstiftningen“. 
 
1850 hade Linder låtit övertala sig att bli ordförande i fattigvårdsstyrelsen, vilket kom att bli 
en mycket betungande syssla särskilt under nödåren på 60-talet. Han säger i sina minnen 
från år 1867 “Att beskrifva allt det elände som under loppet af detta olycksår rådde i landet 
skulle fylla en hel volym och ändå inte blifva fullständigt. En ej ringa del af befolkningen var 
hardt när att svälta ihjel innan öppet vatten gjorde tillförsel af lifsmedel möjlig“. 
Förutom det direkta ansvaret för fattigvården i socknen var han under de perioder då 
kyrkoherde Grafström vistades vid riksdagarna i Stockholm förordnad att handha 
pastoralvården och kontraktsprostgöromålen. Trots att både syn och hörsel var försvagade 
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såg han ändå optimistiskt på sin situation “jag saknade gudskelof ej helsa och 
arbetsförmåga“. Vid en festlighet då han firade sin 50-årsdag som präst fick han också 
mottaga många gåvor som bevis på uppskattning för sina insatser från församlingsborna. 
 
Tiden räckte även till för litterär verksamhet. Han hade åtagit sig att författa en beskrivning 
över Ume socken och stad samt Degerfors. En av honom författad lappmarksbeskrivning 
“Om swenska Lappmarken och dess Inwånare“ publicerades i Läsning för Folket 1849-1854. 
Stor uppskattning väckte också hans ordrika uppteckningar av allmogespråket i Västerbotten 
som tillsändes prosten Rietz i Tygelsjö för att ingå i dennes verk över svenska allmogens olika 
munarter. Han lät också år 1869 trycka sin andra hustrus Fredrica Fants poem med titeln 
Känslans stunder. 

 
Sonen i det tredje äktenskapet, Herlog Robert blev lantmätare och dottern Lydia Carolina 
gifte sig med handlanden August Holmgren i Holmvik. 
 
Johan Anders Linder avled den 1 januari 1877, 93 år gammal och jordfästes tillsammans med 
hustrun Carolina Ulrika som hade avlidit nio dagar tidigare. 
Hans liv sammanfattas på följande sätt i Norrlandspostens runa. “Det var en serie av 
förluster och ersättning, skuggor och dagrar, något ovanligare än dem, som falla inom ramen 
av de flesta människors öden. Men de lämnade rika ämnen till tröst och hugsvalelse, och nog 
synes man kunna bära en så vacker utskiftning av sitt livs öden, som behagen för ynglingen, 
snillet för mannen och godheten förenad med husligheten för gubben.“ 
 
Arkivalierna härrör från olika medlemmar av familjen och har därför ordnats i tolv olika arkiv 
av varierande omfång. Den största samlingen hänför sig till Johan Anders Linder och hans 
andra hustru Fredrica. I vissa fall har det varit svårt att bestämma proveniensen, vilket också 
har angivits i förteckningen. 
Den totala omfattningen är c:a två hyllmeter förutom de i de olika arkiven ingående 
ritningarna och teckningarna. 
Arkivalierna har gått i arv till olika medlemmar i familjen innan de 1956 donerades till 
Vetenskapliga biblioteket i Umeå av gymnastikdirektör Elisabeth Linder (sonsondotter till 
Johan Anders Linder). Stadsbiblioteket ansvarade för samlingen till 1980 då den överfördes 
till universitetsbiblioteket för att ingå i dess handskriftssamling, som numera handhas av 
Forskningsarkivet. 
Familjearkivet har under en tid också förvarats i Västerbottens museum, där det varit 
föremål för en omfattande genomgång som underlag för ett temanummer av Västerbotten 
(1977:4), betitlat Prästen som var kulturarbetare: om komminister J A Linder (1783-1877) 
tecknaren, arkitekten, musikern, dialektsamlaren och dagboksförfattaren. Red: Per-Uno 
Ågren. 
 
Handlingarna i de olika arkiven har i mån av förekomst ordnats i följande huvudavdelningar: 
Personliga handlingar, Manuskript och egna verk, Korrespondens, Handlingar rörande 
arkivbildarens verksamhet och Övrigt. 
 
Stora delar av den omfattande korrespondensen finns även i avskrift utförd av Nordiska 
museets skrivcentral i Hoting (Linder Avskrifter av korrespondens vol 1-8 i Forskningsarkivets 
låneexpedition). 
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De första tio delarna av Linders levnadsbeskrivning, Minnen, finns i en avskrift utförd av 
Betty Persson. Originalet förvaras i Folkrörelsearkivet och en kopia finns i Forskningsarkivet. 
 
Handlingar med proveniens från olika medlemmar av släkten Alenius har ej medtagits bland 
de Linderska familjearkiven utan bildar egna arkiv. 
 
Korrespondensen mellan J A Linder och Johan Ernst Rietz har ej kunnat påträffas vid 
förteckningsarbetet. Den finns dock i kopieform hos Dialekt- ortnamns- och 
folkminnesarkivet i Umeå. 
 
 
Umeå i Forskningsarkivet den 11 november 1996 
 
Ingegerd Stenström 
arkivarie 
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HANDSKRIFT 40A 
KOMMINISTER JOHAN ANDERS LINDERS ARKIV (1783 – 1877) 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING:  
 
1. PERSONLIGA HANDLINGAR 
 
Levnadsbeskrivning 
 
Handlingar från studietiden 
 
Övriga handlingar 
 
2. MANUSKRIPT OCH EGNA VERK 
 
Vetenskapliga verk 
 
Litterära verk 
 
Musikaliska verk 
 
Ritningar 
 
Teckningar 
 
3. KORRESPONDENS 
 
Familjebrev inbunden serie 
 
Övriga brev inbunden serie 
 
Brev ordnade alfabetiskt efter brevskrivare 
 
4. HANDLINGAR RÖRANDE JOHAN ANDERS LINDERS VERKSAMHET 
 
Handlingar från tiden som kapellpredikant i Norsjö 1811 - 1822 
 
Handlingar från tiden som komminister/vice pastor i Umeå landsförsamling 1822 - 1877 
 
Övrig verksamhet 
 
5. ÖVRIGT 
 
Herdaminnen m m 
 
Handlingar av delvis okänd och blandad proveniens 
 
Tryck 
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1. PERSONLIGA HANDLINGAR 
 
LEVNADSBESKRIVNING 
MINNEN I - XI, inbundna volymer. Enligt förord påbörjad 1841 
 
I Minnen från barna- och ungdomsåren 1783 - 1813  40A:1 
 
II Levnadsteckning över Fredrica Christina Linder 1787 - 1840  40A:2 
 
III 1814 - 1817  40A:3 
 
IV 1818 - 1822  40A:4 
 
V 1823 - 1828  40A:5 
 
VI 1829 - 1833  40A:6 
 
VII 1834 - 1837  40A:7 
 
VIII 1838 - 1839  40A:8 
 
IX 1840 - 1856  40A:9 
  
X 1857 - 1866  40A:10 
 
XI 1867 - 1870  40A:11 
 
 
HANDLINGAR FRÅN STUDIETIDEN  40A:12 
 
Förteckning över elever vid Härnösands gymnasium 1801, u å  
Karikatyr över promoverade magistrar i Uppsala 1806 14/6 
Resepass till Luleå för prästmannen J A Linder  1809 8/7 (Kopia) 
Almanackor 1801, 1803 (2 ex)  
 
 
ÖVRIGA HANDLINGAR 
 
Förteckning över J A Linders dokument, u å  
Lyckönskan på kyrkoherde Nils Sundelins och mademoiselle 
Anette B. Nordlunds bröllopsdag 10/3 1807 
Almanackor 1811 (utan anteckningar),  
1822 med anteckningar om personliga lån, predikningar m m 
Vigselbevis 20/5 1814. Ingår i vol 40A:25 
Charader, julklappsverser och tillfällighetsdikter  
till J A Linder, u å , 1825 - 1875 spridda år 
Verser till J A Linder och hans hustru Fredrica Christina 
vid silverbröllopet 12/5 1839 
Inbjudningar till bröllop och begravningar 1840 - 1857 spridda år 
PM angående resa, u å  
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Genealogiska anteckningar, u å , bl a avs släkterna Alenius och Fant 
Testamente ang J A Linders efterlämnade handlingar, hans Minnen och korrespondens, u å 
Bouppteckning efter J. A. och Karolina Ulrika Linder, 1877 (kopia)  
 
 
2. MANUSKRIPT OCH EGNA VERK  
 
VETENSKAPLIGA VERK     40A:13 
 
J. A. Linders avskrift av J. W. Palmstruchs Svensk Botanik,  
första bandet 1817 och andra bandet 1864, avskrift samt teckningar  
(kopior, original i privat ägo) 
 
Uppgifter om förekomsten av springkällor i trakten  
omkring Norsjö kapellkyrka, 1821 
 
Manuskript till Isak Grape, lappmarkens herdaminne  
"Minne af Presterskapet i Lappmarksförsamlingarne  
inom Hernösands stift, sid 1-95 samt Register å Kyrkor 
och Församlingar i Lappmarken,  renskrivet av J A Linder 
och tryckt i Umeå 1853. 
De samlingar som legat till grund för boken förvaras numera i  
Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling. 
Enligt Isak Grapes förord har J A Linder varit en nitisk  
medhjälpare i minnesanteckningarna 
 
Manuskript (renskrivet) till Lappmarkens herdaminne  
paginerat 17 - 36,(ofullständigt) 
 
Manuskript till Beskrifning öfver Ume Socken och Stad i  
Westerbottens Län och första Fögderiet 1857 
Underlagsmaterial i form av spridda anteckningar ang Umeå stad och socken;  
näringsliv, befolkning och ekonomiska förhållanden 1851- 1855. 
Avskrift av originalmanuskriptet utförd av sonsonen Teodor Linder, Skellefteå 1937.  
 (Utg som nr 12 i Forskningsarkivets skriftserie Urkunden) 
 
Statistik över Norr- och Västerbottens lappmarker utvisande odlingens  
och folkmängdens tillväxt 1748-1848, u å  
 
Om Christendomens införande i Lappmarken, u å, jämte följebrev  
vid insändande av uppsatsen till “Läsning för folket“ 1864  
 
 

LITTERÄRA VERK 
 
Reseberättelse från Stigsjö 1809 5/8 
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MUSIKALISKA VERK  40A:14 
 
Minnen af glada och sorgliga stunder under J A Linders  
och Fredr Chr Fants lefnadsår ifrån deras första bekantskap  
och umgänge i vännernas krets och till dess döden åtskilde dem,  
tillegnade trofaste quarlefvande vännerna Hanna och Lovisa L(eijel).  
Texter: F C Linder f Fant, u å 
 
Kompositioner av J.A. Linder: Sorgmarsch, Blott några timmar  
Jordiska varelser, La belle Marie, För stillhet böjd jag lefver..., 
Alt hvilar nu ..., Nordan wildt kring Hermans koja... m fl. u å 
 
Diverse noter utan upphovsmän och av andra än J A Linder,  
även tryckta noter. 
 
Se även Forskningsarkivets avskriftssamling 86 
 
 

RITNINGAR 
 
Kyrkobyggnader bl a  Holmsund, Burträsk, Hörnefors,  40A:15  
Sävar, delvis osignerade, u å, 1861,1862 
 
Inredningsdetaljer till kyrkor 27 blad, u å  40A:16 
 
Profana byggnader, bl a landstatshuset i Umeå  40A:17  
1850-tal med skrivelser ang uppförandet av huset,  
Forssellska huset i Skellefteå 1847, hus å tomt nr 18  
i Umeå 1845, folkskolehus för gossar å tomt 114 och 115  
i Umeå 1849 - 1853, paviljong vid Baggböle herrgård  
ca 1846. Även diverse skrivelser om olika byggnadsritningar 
 
Inredningar, byggnadsdetaljer, ornament m m . 20 blad osignerade  40A:18  
 
Möbler, inredningsdetaljer. 10 blad osignerade  40A:19  
 
 

TECKNINGAR 
 
Vyer från Västerbotten. 8 blad osignerade  40A:20 
 
Vyer från Jämtland, Ångermanland och Medelpad bl a.  40A:21   
20 blad osignerade 
 
Porträtt, porträttprofiler samt skisser till sådana, till största  40A:22  
delen osignerade. Mindre format. 89 blad och två kopior 
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Skisser till porträttprofiler. Osignerade, större format.  40A:23  
247 blad varav 158 med namnuppgifter ordnade alfabetiskt 
 
Blyertsteckningar. Kopior efter äldre konstverk.  40A:24  
7 blad varav två osignerade  
 
Teckningar. Illustrationer till Fredrica Christina Linders 
Dagbok öfver min resa från födelsebygden till Westerbotten och 
Norsjö år 1814. Ingår i Fredrica Christina Linders arkiv vol 40D:3 
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3. KORRESPONDENS 
 
 
FAMILJEBREV INBUNDEN SERIE  
 
Breven finns även i avskrift utförd av Nordiska museets  
skrivcentral i Hoting (Se Linder Avskrifter av korrespondens vol 1 - 8) 
 
Brev till Johan Anders Linder från Fredrica Christina Fant  40A:25 
1809 - 1814  
Brev till Johan Anders Linder från Charlotta Eurenius 1811. 
Fem årsvis bundna volymer i arkivkartong 
 
 
Innehåller även: Brev från utomstående till  
Johan Anders Linder 1809 - 1814 
Brev till Charlotta Eurenius från Lena Ström 1812 
Eremiten. Skådespel med sång i fem Acter af Fanny F.  
Musiken af Albert L,1810,  
Vigselbevis 20/5 1814 
 
Brev till Johan Anders Linder och Fredrica Christina Linder  40A:26  
från sönerna Johan Albert och Theodor 1833 - 1839  
 
Brev till Johan Anders Linder från sonen Johan Albert 1840 - 1844.  
Tre inbundna volymer i arkivkartong 
Innehåller även: Brev till Johan Anders Linder från  
Fredrica Christina Linder 1838, 
Brev till Fredrica Christina Linder från utomstående 1838 
Brev till Johan Anders Linder från utomstående 1841   
 
Brev till Johan Anders Linder och Fredrica Christina Linder  40A:27  
från sonen Theodor 1839 
Brev till Johan Anders Linder från sonen Theodor 1840 - 1854. 
Två inbundna volymer i arkivkartong 
Innehåller även: Brev till Theodor Linder från utomstående 1847,  
brev till Johan Anders Linder från utomstående 1854   
 
Brev till Johan Anders Linder från dottern Fredrica Göthilda  40A:28  
1840 - 1853 spridda år 
Brev till Johan Anders Linder från svärsonen  
Georg Palmqvist 1846 - 1851. 
En inbunden och en häftad volym i arkivkartong 
Innehåller även: Brev till Johan Anders Linder från  
utomstående 1843  
Brev till Fredrica Christina Linder från dottern  
Fredrica Göthilda 1839  
Brev till Carolina Ulrica Dyhr-Bexelius från  
Fredrica Göthilda Linder 1847 - 1852, spridda år 
Brev till Carolina Ulrica Dyhr-Bexelius från  
Georg Palmqvist 1848-1851 (lucka 1850)  
Brev till Sophia Johanna Linder från Johan Anders Linder 1840  
Brev till Carolina Ulrica Dyhr-Bexelius från Hanna Leijel 1841 - 1842  
Dikt till Georg Palmqvist och Fredrica Göthilda Linder 15/8 1847 
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ÖVRIGA BREV INBUNDEN SERIE 
 
 
Breven finns även i avskrift utförd av Nordiska museets  
skrivcentral i Hoting (Se Linder Avskrifter av korrespondens vol 1 - 8) 
 
Brev till Johan Anders Linder från Hanna Leijel 1839 - 1851  40A:29 
 
Brev till Johan Anders Linder från Louise Leijel  
1840 - 1845, spridda år. Även dikter av Louise Leijel  
 
Brevkoncept; brev till Hanna Leijel 1840 - 1841 
 
Brevkoncept; brev till Louise Leijel 1840 - 1841. 
 
Två inbundna volymer i arkivkartong 
 
Innehåller även: Brev till Johan Anders Linder  
från sonen Theodor 1842 
Brev till Carolina Ulrica Dyhr-Bexelius från Hanna  
och Louise Leijel 1842 - 1845   
 
 
BREV ORDNADE ALFABETISKT EFTER BREVSKRIVARE 
 
Häri ingår både brev från utomstående och familjemedlemmar. 
(Brev från utomstående ingår även bland de inbundna familjebreven, vol. 40A:25 – 28) 
Brevskrivarförteckning finns (se bilaga till förteckningen). 
 
Brevkoncept  40A:30 
Brev till Margareta S Ahl 13/1 1809, till kusin Jenny Sala 
u å, Jeanette Leijel 7/8 1839, u å  
 
Brev till Johan Anders Linder 
Ah - Br  
 
Brev till Johan Anders Linder  40A:31 
Bu - K  
 
Se även Forskningsarkivets avskriftssamling 87 
 
Brev till Johan Anders Linder  40A:32 
L - M  
 
Brev till Johan Anders Linder  40A:33 
N - Ö och förnamn B - R.  
 
Brevkoncept; brev till Jenny och Hanna Leijel  
1809 - 1814, spridda år 
Ingår i Fredrica Christina Linders arkiv vol 40D:4 
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4. HANDLINGAR RÖRANDE J A LINDERS VERKSAMHET  
 
HANDLINGAR FRÅN TIDEN SOM KAPELLPREDIKANT    40A:34 
I NORSJÖ 1811-1822 
 
Almanacka 1811 (utan anteckningar),      
1822 med anteckningar om predikningar, ingår i vol 40A:1 
Domboksutdrag avs innestående lönepersedlar för den tid  
Linder innehaft prästämbetet i Norsjö 1814 23/3 
Koncept från sammanträde ang vägbrytning i Norsjö 1819 
Koncept till skrivelser till olika myndigheter 1819, u å  
 
Förbindelse ang omhändertagande av gravid kvinna och  
utackorderande av det barn som ska födas (Margareta Christina  
Björkman från Gamla Karleby) 1819 23/11 
 
Bouppteckning efter kyrkoherde Anders Alenius, Lycksele  
(Linder god man)1820 5/6 
Koncept till protokoll fört vid Hushållningssällskapets  
kommitté i Norsjö sammanträde 1822 
Koncept till artikel i Härnösands stifts tidning 1822  
i anledning av recension av skriften Upplysningar rörande  
det s k Läsaresällskapet m m 1822 

 
HANDLINGAR FRÅN TIDEN SOM KOMMINISTER  
(VICE PASTOR) I UMEÅ LANDSFÖRSAMLING 1822 - 1877 
 
Predikningar u å  
Boutredning efter kontraktsprosten Olof Hambraeus i Umeå  
(Linder boutredningsman) 1823 - 1837 spridda år 
Koncept till skrivelser till olika myndigheter och  
privatpersoner 1828, 1831 u å  
Förteckning å insamlade lasarettsmedel 1829 - 1830 
Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1830, 1831 
Protokollsutdrag avs röstning vid biskopsvalet 1830 
Anmälan om stiftande av föreningen till befordrande  
av måttlighet 1830 19/11 
Arvodesräkning avs utgivna stämningar 1831 
Brevkoncept från sammanträden i den kommitté som  
granskar räkenskaperna och styrelsen och förvaltningen  
av kurhusinrättningen 1836 - 1862 spridda år 
Räkenskaper och revisionshandlingar för kurhus och  
lasarett 1836 - 1862 spridda år 
Räkenskaper avs renskötsel m m 1838 - 1839 
KB:s utslag på J A Linders anhållan om utsättande  
av vite för de vaccinatörer som ej i behörig tid  
avlämnat sina journaler 1848 9/2 
Domboksutdrag, Umeå tingslags häradsrätt  
ang J A Linders anhållan om vite vid fredande  
av hans jordägor och därtill hörande stängsel 1854 1/4 
Tillkännagivande från direktionen för ett välgörenhetssällskap  
om fördelningen av dess medel u å 
 
ÖVRIG VERKSAMHET 
Avskrifter rörande lanthushållning och jordbruk u å 
Diverse recept på mat, drycker och färgberedning samt medel mot sjukdomar 
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5. ÖVRIGT 
 
HERDAMINNEN M M  40A:35 
Utdrag ur Tunaei prestekrönika; Series Pastorum et  
Comministrorum Umoensium, upprättat av Hans Jonsson  
Tunaeus 1771, kompletterat av Petrus Stenberg 1790 
C  N Fjellström, Försök till en Series Pastorum i Arvidsjaur 1852 
Präster i NederCalix af Olof Wiklund 
Series sacerdot Pastorum i Säfvar o Holmö Capell u å  
Series Sacerdot vid Hörnefors Bruk u å  
Herdaminne över präster i Lappmarken, skrivet på latin 
Utdrag ifrån Degerfors kyrkoböcker om här tjänstgörande  
prester och deras familjer u å 
Series pastorum, sacerdotum in Ume, Säfwar, Vännäs,  
Degerforss, Hörneforss, Holmön och Ume stad samt  
Lärare vid Ume skola och Läroverk u å   
Utdrag ur prosten Nils Grubbs anteckningar ang såväl  
hans lefnadslopp som åtskilliga i Umeå socken då  
skedda händelser. Tagna ur en Umeå kyrka  
tillhörig gammal kyrkobok u å  
Förteckning över jubelmagistrar i Uppsala 1827 
Fotografier av Johan Anders Linder (kopior) 
 
 

HANDLINGAR AV DELVIS OKÄND OCH BLANDAD PROVENIENS 
 
Tillfällighetsverser, charader och logogryfer till personer i familjen Linders 
 bekantskapskrets 1800 - 1860  
spridda år, u å  
 
Teckningar och akvareller av okänt ursprung u å 26 blad  40A:36 
 
Alfred Palmqvist, Akademistudier u å 56 blad  40A:37 
 
Ritningar till veranda, kiosk och pavillon att uppföras på  40A:38 
Säfwar Herregård af  C E Ferngren u å  
 
Poesibok tillhörig Sofi Lagus 1823 - 1831 spridda år  40A:39 
Diktsamlingar och avskrifter av dikter u å  
Tal, dikter m m vid jordfästningar 1763 - 1871 spridda år 
Inbjudningar till vigslar, soaréer, lysningstillkännagivanden  
m m 1840 - 1851 spridda år 
Hyllningsdikter m m vid bröllop, jubiléer, akademiska  
högtider, kungliga besök m m  1810 - 1868 spridda år 
Visor och dikter på danska u å  
Marko Botzaris grafvård. Prologue i 2 acter med musique  
och sång uppförd den 8 oktober 1826 å stora Rådhussalen  
i Umeå (fuktskadat tryck) 
Försonaren på Golgatha, passionsoratorium, uppfördt af 
musikvänner vid Prestmötet i Hernösand den 13 mars 1839 
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Sigilltexter u å 
Handlingar avseende kontraktsprosten Olof Hambraeus  
och hans familj 1749 - 1833 spridda år 
Avskrifter av äldre handlingar (1600-tal). 
Förteckning i volymen 
Avskrifter av domar och rättsliga överenskommelser  
1617 - 1682 spridda år 
Konung Johans bref om the norrländske nye städers  
seglatie gifwit i Upsala d 5 Marti Anno 1589.  
Avskrift och renskrift av avskriften 
Eric Ol Åhrman, Begravningsdikt över landshövding  
Gabriel Gyllengrip 1753 
Utslag och besvär u å. Ofullständiga dokument 
Diverse avskrifter och manuskript 1784, 1788, u å 
Geografisk beskrivning av socknar i Norr- och Västerbotten  
u å. Delvis fuktskadat 
 
Predikoutkast av Samuel Ödman u å  40A:40 
Predikningar, liktal u å, 1791, 1798 
Utomståendes brev 1803 - 1837 spridda år, u å  
  
 

TRYCK 
 
Hernösands  consistorii cirkulär nr 275/1817 
Cleri comitialis circulaire till herrar biskoppar och consistorierne i riket 1818 
Bihang till Norden 1860 - 1861 (spridda nr) 
Sacra Paschalia Academiae gryphicae civibus.......... 
 
Bokillustrationer, gravyrer:  40A:41 
Religiösa motiv uo, uå 4 blad 
Porträtt, sannolikt försättsblad 10 blad 
Porträtt av svenska kungar uo, uå 11 blad 
Skilda ursprung 17 blad 
Gravyrer ur Martin Moller, Sterbekunst uo, uå 7 blad 
Gravyrer ur C S Wolfius, Erlauteres Christenthum  
Christianismus Salvioni illustratus 43 blad 
Planscher, litografier, gravyrer och reproduktioner av sent datum 
15 blad 
Mönsterplanscher med möbler, nyttoföremål och monument i nygotik, 
ornament och mytologiska scener i nyklassicism 7 blad 
Skånska allmogens klädedräkter tecknade efter naturen av professor  
Otto Wallgren. Kolorerade litografier 5 blad. 
Tidningsurklipp. Huvudsakligen uppklistrade bilder ur 
Familjejournalen m fl tidskrifter 54 blad 



Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek 
(http://www.foark.umu.se) 

 

 18 

Bilaga: 
Brevskrivarregister         2009-01-16/GL 
 

J.A. Linders brev 

Volym 40A:30-33 
 

Namn Ort Datum Antal Kommentar Volym 

      

A      

Ahl, Margareta Sofia (till) Sala 1809 13/1 1  40A:30 
Ahl, Margareta Sofia  Sala 1800-1828, 

u.å. 
63  40A:30 

Ahl, Sophie Sala 1804 16-17/2 1  40A:30 
Alenius, And  u.å. 1  40A:30 
Alenius , Brita Carolina Styrnäset 1827 4/12 1  40A:30 
Alenius, Brita Maria (mor)  u.å. 4  40A:30 
Almquist, E A (biskop) Härnösand 1829 27/5 1  40A:30 
Andersson N J (Professor vid 
Kungl. Vetenskapsakade-
mien ) 

Stockholm 1862 11/8 1 Bilaga: 
Tillkännagivande af 
Centralkomitén för 
Sveriges deltagande 
uti 1862 års Industri- 
och Konst-exposition 
i London 

40A:30 

      

B      

Baeckzelius, A Härnösand 1801-1802 2  40A:30 
Bergman, Israel (biskop) Härnösand 1851, u.å. 2  40A:30 
Berlin, Henrik Jakob 
(kyrkoherde) 

Nordmaling 1855 29/11 1  40A:30 

Bodén, J   1841 1/12   40A:30 
Borgström, Anders 
(kontraktsprost) 

Nätra 1854 3  40A:30 

Boy, C J (assessor) Vasa 1838-1854, 
u.å. 

52  40A:30 

Brockman, Jeanette  1841 3/12   40A:30 
Bruzelius, Eric Uppsala 1830-1831 2  40A:30 
Brändström, P 
(expeditionschef i Kungl. 
Civildepartementet) 

Stockholm 1854 26/9 1  40A:30 

Burman, C J  Skellefteå 1857 8/12 1  40A:31 
Burman, Carin Älvsbyn 1840 1/3 1  40A:31 
Burman, O E Luleå 1807 20/1 1  40A:31 
Burman, Olof (kyrkoherde) Råneå 1808-1843, 

u.å. 
30  40A:31 

Burman, Olof Elias 
(kyrkoherde) 

Ragunda 1840-1847, 
u.å. 

23  40A:31 

Bylund, Pehr Eric 
(kyrkoherde) 

Bygdeå 1851 2  40A:31 
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C      

Carlsson, Anders Ytterrödå 1844-1848 3 Anteckningar om 
flyttfåglarnas 
ankomst och avfärd 

40A:31 

Cygnaeus, Magnus Wilhelm 
(landshövding) 

Umeå 1839,1841 2  40A:31 

      

D      

Dahlberg, S C Bjästa och 
Husum, 
Matfors 

1852, 1854 2  40A:31 

Dahlbäck,  C J (curator för 
Norrlands Nation) 

Uppsala 1854 2 I samband med 
Theodor Linders död 

40A:31 

Delldén, E O Uppsala 1838 1/11   40A:31 
      

E      

Ehren….., D G Ingbo  1844 1/10   40A:31 
Ekmark, L A (redaktör för 
Läsning för folket) 

Stockholm 1851 3 Honorar för 
Lappmarken och 
dess invånare) 

40A:31 

Engelhardt,   (sekreterare i 
Det Kongelige nordiske 
oldskrift-selskab) 

Köpenhamn 1869 1 Även brevkoncept 
från Linder till 
Engelhardt 

40A:31 

Eurenius, Petrus  Luleå, 
Östersund 

1804-1813 3  40A:31 

Eurenius, R Umeå 1802 20/10   40A:31 
Eurenius, Susanna Charlotta 
(hustru 1) 

 1800-1811, u. 
å 

16  40A:31 

      

F      

Falk, Fredrik Eka 1829 24/9 1  40A:31 
Fant, Fredrik  Sala 1854 15/9 1  40A:31 
Fant, Georg Fredrik Löfsta 1818 14/8 1  40A:31 
Fant, Georg Gustaf Järlåsa 1840, 1850 2  40A:31 
Fant, Hilda  1847 11/10 1  40A:31 
Fant, Johan Eric Uppsala 1840-1850 3  40A:31 
Fant, Sven Drottningholm 1818 30/8 1  40A:31 
Fjellner, Anders Thomasson 
(kyrkoherde) 

Sorsele 1854-1873 3  40A:31 

Fröst, ? Solna 1834 7/2 1  40A:31 
      

G      

Grafström, Anders Abraham 
(kyrkoherde) 

Umeå 1834-1861, 
u.å. 

95  40A:31 

Grape, Isak (kyrkoherde) Burträsk, Piteå 1809-1854 19  40A:31 
Grönlund, Per Olof 
(kyrkoherde) 

Vilhelmina u.å. 1  40A:31 
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H      

Hambraeus, Johan Stockholm 1836 17/5 1  40A:31 
Hambreaus, Olof 
(kyrkoherde) 

Umeå 1831, 1832 2 Testamente med 
tillägg 

40A:31 

Haeffner, …. Uppsala 1828 18/5 1  40A:31 
Holmberg, Jacob 
(kyrkoherde) 

Follingbo 1817+1841 1  40A:31 

Huss, PW Ljustorp 1844 11/11 1  40A:31 
Häggström, Olof Luleå 1810 28/9 1  40A:31 
Högström, Pehr Erik 
(komminister) 

Skellefteå 1830-1840 3  40A:31 

      

K      

Kopp, Carolina Charlotta Vänersborg 1865-1867 4  40A:31 
Kjellerstedt, A M (lagman) Avan, 

Lövånger 
1823-1844 8 Även ett odaterat 

PM 
40A:31 

Kuylenstierna, J W Haparanda 1845 23/2   40A:31 
      

L      

Leijel, Jeanette (Jenny) (till)  1839 7/8, u.å. 3  40A:32 
Leijel, Jeanette (Jenny) Uppsala 1809, april 1  40A:32 
Lind, C G  1839 1  40A:32 
Lindh, N M Örebro 1828-1836 68  40A:32 
Lindberg, E Umeå 1810 19/9 1  40A:32 
Lindberg, Georg 
(komminister) 

Härnösand 
och Skog 

1854 3  40A:32 

Linder, Albert (son) Umeå u.å. 1  40A:32 
Linder, Fredrika Christina 
(Fanny) (hustru 2) 

Norsjö, Umeå 1815-1839, 
u.å. 

11  40A:32 

Linder, Sophia Johanna 
(dotter) 

 1840-1855, 
u.å. 

49  40A:32 

Lindfors, Carin Långviks 
glasbruk 

1840 8/5 1  40A:32 

      

M      

Moritz, C R Kristianstad, 
Huseby 

1804-1805 2  40A:32 

Montgomery, G A 
(landshövding) 

Umeå 1848, 1857 2  40A:32 

Munthe, Gustaf, Lorentz 
(landshövding) 

Umeå 1859, u.å. 2  40A:32 

      

N      

Nenzén, Abraham 
(konsistorienotarie) 

Härnösand 1825-1845 3  40A:33 

Nordlander Nils 
(kyrkoherde) 

Skellefteå 1845-1854, 
u.å. 

9  40A:33 

Nordmark, M C Luleå 1809 10/1  1  40A:33 
Nordmark, Zackarias Härnösand, 

Tuna, Uppsala 
1803-1806, 
u.å. 

11 10 st skrivna på latin 40A:33 

Norrman, Johan Härnösand 1833-1853 20  40A:33 
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(teol. doktor) 
Nydahl, Isak (kyrkoherde) Vännäs 1859 6/3 1  40A:33 
Naeswall, Isr. Överluleå 1859 19/9  1  40A:33 
      
O      
Oldberg, E G Umeå 1822 1/10 1  40A:33 
Olofsdotter, Margareta Storliden 1840 29/2 1  40A:33 
      

P      

Palmqvist, Georg Östersund 1847 9/6 1  40A:33 
      

R      

Rehn, Gustaf Edvard 
(kyrkoherde) 

Älvkarleby 1828, 1854 2  40A:33 

Risberg, Johan (kyrkoherde) Nysätra 1832-1848, 
u.å. 

52  40A:33 

Rissler, Pehr (läkare) Hornsberg 1853-1863 9  40A:33 
Rosenius, Anders Sävar 1829 16/10 1  40A:33 
Rosenius, Erik Andreas Robertsfors 1859, 1861, 

u.å.  
3  40A:33 

Runsten, Jonas Bernhard 
(kyrkoherde) 

Sollefteå 1843 18/4 1  40A:33 

      
S      
Saeden, Carl Gustaf, 
(regementspastor)  

Sävar 1829 4  40A:33 

Schenson, Maria Uppsala 1844, u.å. 2  40A:33 
Schildt, Helene Skellefteå 1840 21/1 1  40A:33 
af Schildt, Georg Lars  Umeå 1826-1840, 

u.å. 
5  40A:33 

Sellin, E O Bygdeå 1842 14/12 1  40A:33 
Sidner, Anders 
(konsistorienotarie) 

Härnösand 1850-1851 3  40A:33 

Stjernberg, Pehr 
(kyrkoherde) 

Torp 1854 18/6   40A:33 

Sundelin, Nils Johan 
(kyrkoherde) 

Lycksele 1850-1862, 
u.å.- 

53 5 kopior 40A:33 

Sundvall, Carl (professor)  u.å. 1  40A:33 
Svedbom, Jonas Härnösand 1840,1843 2  40A:33 
Svenskae Lennart Magnus 
(revisor) 

Stockholm 1816 28/10 1  40A:33 

Södermark, And  u.å. 1 Skrivet på latin. 40A:33 
      

U      

Uddenberg, N P (assessor) Stockholm 1845 27/5 1  40A:33 
Unander, Ferdinand Tavle 1868 28/10 1  40A:33 
Unaeus, Johan Magnus 
(komminister) 

Lövånger 1848-1865, 
u.å.  

17  40A:33 
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V,W      

Westberg, G W 
(hovrättsnotarie) 

Stockholm 1848 21/5 1  40A:33 

Wiklund, Olof (kyrkoherde) Nederkalix 1859 2 1 kopia 40A:33 
      

Z      

Zetterström, O Uppsala 1817 10/7 1  40A:33 
      

Å      

Åhlström, Wilhelm, (rektor) Sala 1813 -1825 17  40A:33 
      

Ö      

Östling, Carl Johan (lektor) Härnösand 1853-1861 10  40A:33 
      

Förnamn, ej identifierade      

Bernhardus  1817 15/4 1  40A:33 
Ebba (kusin) Härnösand u.å. 1  40A:33 
Johan Ad?...  u.å. 1  40A:33 
Olle Stockholm 1812 20/2 1  40A:33 
Reinhold Uppsala 1804 11/5 1  40A:33 
Okänd brevskrivare  u.å. 1  40A:33 
      
      
 
 
 
 

                         
 

 

 


