ANUNDSJÖ.
(N. Ångermanland.)
Socknen, som i en hjälpskattelängd af år 1543 nämnes Anesiö, är i förhållande
till församlingarna kring Ångermanälfven en yngre bygd. I ett bref, utfärdadt vid
Själevads ting år 1443, medgifver lagmansdomhafvanden Hans Diækn, att Jon Kætilsson och Gulle i Gubboby få besitta »ena nya tækt och et nyth byalagh the thakath
haffde vidh Aghnasio», hvarvid nämnden vittnade, att denna »tekt var ængom til
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meen eller bogh, och lagh owen for alle bygdh oc owan alla gambla rastaskogh». Styffe¹
förmodade, att härmed afsågs Anundsjö kyrkby. Huru härmed än må vara, torde
socknen först under 1400-talets sista årtionden afsöndrats från Själevad.
I dess aflägsnaste delar ströfvade ännu på 1700-talet lappar. För dessa uppfördes år 1648 i Åsele en kyrka och utnämndes särskild präst. Dock dröjde det ännu
närmare 50 år, innan Åsele för alltid skildes från Anundsjö. Under tiden 1652-99
voro Anundsjö pastorats komministrar där boende.
Från prästbordet i Anundsjö afsöndrades genom Kgl. bref 16 dec. 1819 en odlingslägenhet Burestrand till komministerboställe. Då norra stambanan byggdes,
anlades Anundsjö järnvägsstation på khdeboställets ägor. För att möjliggöra stationssamhällets utvidgning medgaf K. Maj:t med riksdagens bifall år 1898, att ett angränsande område skulle få afsöndras och fördeladt i byggnadstomter försäljas eller
utarrenderas; de häraf influtna medlen skulle förvaltas af kyrkorådet i Anundsjö
församling samt räntan tillfalla boställsinnehafvaren.
Anundsjö kyrka, härstammande från medeltiden, af sten utan torn med fristående klockstapel, har vackert öppet läge. Finnes afbildad hos Cornell, Norrlands kyrkliga konst, s. 57, 59. Dess äldre inventarier, däribland ett altarskåp, äro deponerade
i Hsands kulturhistoriska museum.

KYRKOHERDAR.
1. Hr Lars i Anesiöö, lefver år 1551, men är död 1552, då hans änka
omtalas ha till Ångermanlandsfogden H. Fordell utgifvit 20 mark i böter
för att hon anlitat en lagförd spåkvinna.
2. Hr Benct i Anundsjö [1553] utgaf s. å., i likhet med öfriga
präster i Ångermanland, 3 mark till en hjälpgärd för K. Maj:ts behof.
Den benämnes vanligen Salabergshjälpen såsom afsedd att återställa
driften vid Sala grufva, som genom ett inträffadt ras hotade att afstanna.
(KA. Norrl. handl. 1553 n. 4.)
3. Nicolaus Olai [1566-1624] har under dessa år med namn och
sigill bevittnat socknens tiondelängder. På allmänna tinget i Bjertrå
29 okt. 1568 undertecknade han Ångermanländska prästerskapets trohetsed till Kon. Johan III. Tillsammans med länsman Nils Olsson i
Fanbyn upprättade han år 1571 socknens taxeringslängd för Älfsborgs
lösen, en af de tyngsta utlagor svenska folket fått vidkännas. Hans
egen lösegendom utgjorde då i silfver 92½ lod, penningar 9 mark, tenn 9½
mark, koppar 15 pund, kor 5, ungnöt 7, får 9, getter 9, svin 7, hästar
à 35 mark, tillsammans värderadt till 557 mark 4 öre, hvaraf han som alla
_________
¹ Skandinavien under unionstiden, uppl. 3, s. 394, not 1. Orig.brefvet tillhörde en
bonde i Anundsjö, då C. G. Nordin tog afskr. däraf (UB. E 169). Sannolikare afses en mindre
sjö Agnsjön, väster om nuv. Kubbe by. Trakten kring Anundsjön var nog redan då uppodlad.
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andra i skatt utgaf 1/10 med 55 mk 6 öre. Han har bekräftat Upsala mötes
beslut 1593 samt såsom herredagsman underskrifvit Söderköpings riksdagsbeslut 1595. Blef på tinget år 1612 pliktfälld, emedan han gifvit sin
socknebo Christopher i Kubbe »obeqvämligh ordh och thet illa bestå
kunde för vittnesmål». (RA. Ådb.)
En son Nicolaus Nicolai upptages af Tunæus som adj. och v. pastor.

4. Hr Zacharias [1628], från Öns by, i Arnäs socken, uppföres som
khde här i detta års boskaps- och mantalslängder för Anundsjö. Hans
hushåll utgjorde 8 personer. Död förmodligen ej långt därefter.
Sonen Lars Zachariæson uppträdde vid tinget i Arnäs 20 nov. 1635 och
åkärade sin salig faders brorsbarn, näml. Israel och Christiern Esaiæsöner i Ön
om sin salig faders arfslott i gården i förn:de Ön. Summan belöpte sig till 4 daler
s.m., som de lofvade betala senast till julhelgen. (RA, Ådb.)

5. Olof Petri Kuuth (1630-50), f. i Skellefteå, son af höfvitsmannen Per Olofsson i Bergsbyn och Margareta Kenicia (d. 1610), syster
till ärkebiskop Petrus Kenicius. Han hade gått i Gefle skola, då han
inskrefs i Upsala studentmatrikel 10 dec. 1606 och sattes genast i retoriska
och logiska klassen. År 1614 var han predikant vid kapten Erik Johanssons kompani, en fännika Westerbottens' soldater, och for om sommaren
till »Narviske åminne». Under åren 1616-20 synes han hafva varit kapellan i Bygdeå, var 1626-29 regementspräst vid J. Duvals regemente samt
kom till Anundsjö år 1630 såsom khde, enär han bevittnat detta års boskapslängd för socknen. År 1644 anmälde prosten i Själevad honom hos
Upsala domkapitel för horsbrott, och församlingen begärde att blifva
honom kvitt. Konsistoriet befallde, att noggrann undersökning om hans
lefverne skulle anställas, och ransakningens resultat blef synnerligen
graverande. Den 5 febr. 1645 var Kuuth i förhör inför domkapitlet,
därvid han visserligen erkände, att han fört ohöfviskt skämt med sina
pigor, men förklarade, att hans afundsmän fört ransakningen. Konsistoriet
trodde det ej: »Alla säga, att han en lättfärdig man af ungdomen varit
hafver. I bekännen själf hafva talat lättfärdigt med dem dock med skämt;
Står thett väl an en redelig prästman tentera sine pigors pudicitia.» Kuuth
drog till hofs för att göra sig fri, och hofrätten förklarade, att ny ransakning skulle anställas. Allt detta drog ut långt inpå följande år, och
domkapitlet såg sig nödsakadt hos hofrätten begära, att saken måtte
påskyndas »på det församlingen i Anundsjö, som i 2 år utan pastore varit
hafver, icke må alldeles förderfvat blifva». Ärkebiskopen, slutligen otålig
öfver dröjsmålet och tydligen viss om Kuuths fällande, utnämnde mot
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öfriga konsistoriales yrkande om uppskof, den af församlingen vocerade
kaplanen i Vibyggerå Samuel Erici Gestrinius, som 1 maj 1646 fick tillträda Anundsjö pastorat och mottaga prästbordet med inventariesäden,
boskap, hästar och åkerredskap. Men efter en resa ned till Sthm den 19
juli s. å. återkom Kuuth med K. Maj:ts besked, att han skulle tillsvidare
sin lägenhet besitta och njuta ny rannsakning, då Gestrinius s. d. »måste
gå som sparf från ax», såsom denne i ett ynkligt bref 4 aug. 1646 till ärkebiskop och domkapitel skrifver och klagar. Den af själfva riksfiskalen
anställda undersökningen ledde ej heller till Kuuths fällande, då Hofrätten enl. bref 14 juni 1647 till Upsala domkapitel ställde saken under
Guds dom. »Kuuth skall, ehuru utrustad med någorlunda gåfvor, varit
en underlig man och merendels haft några gycklerier i sina predikningar
samt deruti anfört otjenliga historier utan ringaste uppbyggelse», såsom
Tunæus angifver. Han ägde ett hemman i Bredbyn och afled år 1650.
(Udpr. 1644-46. Svea hofrätts pr. 12/6, 17/6 1646, 14/6 1647).
G. m. Anna Nilsdotter Trast, förmodligen khdens i Bygdeå Nils Petri Turdinus' dotter, erhöll af K. Maj:t i maj 1652 frihet uppå hemmanet i Bredbyn.
(KA.)
Af barnen kända: Könich, länsman i Anundsjö, sedan lappfogde i södra
lappmarken; Anna, g. m. efterträdaren Ol. Anzenius; Karin, g. m. komm. i
Sidensjö, sedan khden i Grundsunda Sven Djupzelius, d. 1657; Magdalena Kuuth
på Bredbyn, d. 20/11 1696, måste ock varit en dotter.

6. Olof ZachariæAnzenius (1652-1700), f. 1616 här i socken och
Norrmesunda by af bondeföräldrar inskrefs i maj 1632 ss. stud. i Upsala,
där han ännu år 1641 vistades. År 1646 är han komm. i Anundsjö, erhöll
kungl. fullmakt 13 jan. 1648 ss. förste predikant i Åsele, med en kronolön
af »36 tr spanmål och 40 daler, jämte tionde och annat af åhörarne ss andre
lappräster tillbör», dessutom fick han exspektance och förtröstning på
Anundsjö pastorat, så snart därvarande pastor afginge. Han synes i
Åsele haft besväret med kyrkans uppbyggande och särdeles vinnlagt
sig om lapparnas undervisning, »varandes hans åhörare lapparne igenom
hans anlagda flit, nit och ifver uti predikande och lärande icke mindre
om deras christendoms stycken underrättade än många bönder på andra
orter, för hvilken orsak skull fordom superintend. mag. P. Steuchius
uppå deras enhälliga åstundan och begäran att få behålla denne deras
nitälskande själasörjare, har honom dertill firmerat». Han fick nämligen
vid sitt tillträde till Anundsjö 1654 behålla Åsele ss. annex, mot att kaplanen skulle bli där bosatt, och denna anordning stadfästades äfven af kon.
Carl XI i bref af den 21 okt. 1686 för framtiden med villkor, att Anundsjö
pastor om kaplanens underhåll själf skulle försorg draga »utan någon
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vår eller statens gravation». Vid Anzenii död blef emellertid Åsele eget
pastorat. Herredagsman vid riksdagen 1655. På Anundsjö ting i aug.
1672 klagade khden Anzenius och Galasjö-männen, att byamännen i
Skureå i Sidensjö med uppsåt gått till deras fäbodar och bränt dem upp.
Skureåmännen sade, att dessa fäbodar stått på deras skog, men de förra
framviste en tingsrättsrannsakning af 1662, att de af urminnes fäbodarne
där haft och dem oklandrat njuta och behålla böra. Skureåmännen
skulle ersätta skadan och böta 40 mk. Den ärevördige khden Anzenius,
hvilken, ss. det heter, i församlingen ej blott utdelat spisning för själen
utan ock under hårda missväxtår för kroppen, afsomnade i all som största
stillhet d. 8 juli 1700, 84 år och några månader gammal. (N. Törnell,
Eccles. handlingar, 1, Sthm 1803, s. 47, Ådb. Kb.)
G. 1) m. Anna Kuuth, företrädarens dotter;
2) m. Dorothea Austrædia, dotter al khden i Torsåker Chr. Austrædius;
3) m. Margareta Plantin. f. 1627, dotter af prosten i Umeå. Olof Njurenius
och änka efter khden i Skellefteå P. Linnerius; d. i Anundsjö 12/5 1701. (Kb.)
Barn: Zacharias, fältpräst vid Västerbottens reg., d. 1675; Margareta, f. 1650,
g. m. rådman Olof Joensson Lundh i Hsand, omg. 14/5 1724 m. handelsman
Nils Höjer, d. i Hsand och begr. 29/4 1735; Christopher, prost och khde i Piteå;
Lars, faderns biträde och efterträdare; Olof, d. 1665 som ung.¹

7. Lars Anzenius (1700-07), f. 1652, företrädarens son. Kom
från Hsands gymn. och inskrefs stud. i Upsala 5 okt. 1672, prästv. 1676
till adj. hos fadern, kallas 1688 in loco patris pastor designatus och fick
stadfästelse på Anundsjö pastorat af kon. Carl XI vid hans resa genom
Norrland 1694. Var närvarande vid prästmötet i Hsand i febr. 1696.
Natten emot 29 apr. 1707 afsomnade församlingens välförtjänta och nitälskande khde hr Laurentius Anzenius (Kb.).
G. m. Magdalena Linneria, hans styfmoders dotter.
Barn: Petrus, f. 1686, pastor i Åsele, d. 1711; Olof, f. 2/7 1688, råd- och handelsman i Hsand, flyttade sedan till Anundsjö, d. 14/11 1762, därst.; Margareta,
f. 14/3 1690, g. m. lektorn i Hsand Erngisl Bohm, omg. 1736 m. gästgifvaren i
Bredbyn Håkan Olofsson.

8. Jonas Er. Tunæus (1708-18), f. i sept. 1661, son af nämndeman
Eric Isaksson och Ingrid Jonsdotter i Tunom, Sköns s:n. Stud. 10 nov.
1682, kollega i Hsands skolas 2. kl. 1690 och prästv. s. å. i Selångers kyrka.
Konrektor i Hsand 1692. Hsands konsist. rekommenderade hos K. Maj:t
17 maj 1707 till Anundsjö pastorat konrektorn Jonas Tunæus, »som i 17
års tid tjent med berömlig flit och vaksamhet, förer ett allvarsamt och
_________
¹ Vid hans död test. fadern en dopfunt till kyrkan.
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nyktert lefverne, äger, predikogåfvor samt vid anstäld examen visat vackra
prof af sin erudition»; hvarpå konungen utfärdade fullmakt dat. Wonsow
21 jan. 1708 med tilltr. maj s. å. Under krigsåren började församlingarna
häruppe öfversvämmas af finska flyktingar och under den sista tiden
hade han en finsk präst till sin medhjälpare. »Sedan han allenast i 10 års
tid under svåraste krigstider och oåren hade med heder och beröm förestått församlingen och där dragits med några års svår stenpassion, afsomnade han medelst en stilla död 15 okt. 1718 och begrofs i kyrkans kor
11 nov. s. å.» (Kb.).
G. 1) i mars 1692 m. lektor Clemens Rudins änka Anna Asp, dotter af
rådman Jöns Asp i Hsand, och hade med henne en dotter, som jämte modern
dog 1697.
2) 1700 m. Barbara Wattrang, dotter af khden Hans Wattrang i Torsåker; omgift med bokhållaren Hans Wallman.
Barn: Johannes, f. 8/6 1703 i Hammar, d. späd; Hans, f. 19/6 1704, khde i
Grundsunda; Olof, f. 15/5 1708, i Anundsjö, skolmästare och kaplan i Kristinestad 1730, kaplan i Vörå 1740, d. 1770; Ericus, f. 16/4 1710, begr. 26/6 s. å.; Catharina, f. 2/6 1711, g. m. handlanden från Uleåborg Johan Salander; Carl, f. 10/4 1714,
i handelslära i Sthm, slog sig till contrefejande, ritande och målande, blef sist
inspektor på en herregård i Östergötland, var ock god mekanikus, stor skytt
m. m.; Ingrid, f. 28/5 1717, begr. 2/7 s. å.

9. Elias Salin (1720-51), f. 23 aug. 1672 i Salsåker, Nordingrå
s:n, son af länsman Johan El. Salin och Magdalena Christiansdotter Trast,
kaplansdotter från Bygdeå; inskrefs i Hsands skola 1682, stud. i Upsala
10 okt. 1692. Under åren 1693-99 uppehöll han sig med information
hos handelsman Harmens i Sthm, kamreraren Tranhjelm, öfverinspektoren
Schlyter och prosten Mich. Ström i Nordingrå; prästv. 25 mars 1700 af
superint. Micrander till kaplan i Stigsjö s. å. efter sin svärfar, som ännu
lefde; erhöll kgl. fullm. å Anundsjö pastorat 15 maj 1719, tilltr. 1720.
Han begär i apr. 1724 slippa partes respondentis vid instundande prästmöte, enär han är behäftad med en svår hufvudvärk, som honom öfver
12 år plågat, och han dessutom två gånger tillförne haft så partes concionandi som opponendi. Konsistorium höll skäligt att befria honom. (Hdpr
29/4 1724.) Anundsjö kyrka undergick under hans tid en större reparation, hvarvid nya bänkar, altarskrank och läktare insattes. Han och hans
maka, med hvilken han firade guldbröllop 5 aug. 1750, tecknas såsom ett
vördadt par, lefvande utan prakt och prål efter den gamla svenska allvarsamheten och med varmt deltagande för alla fattiga och nödlidande.
Han afled 25 jan. 1751 och begrofs i kyrkans kor. Kvarlåtenskapen uppgående till 30,000 dr kmt tillföll sonen Daniels enda dotter.
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G. 5/8 1700 m. Catharina Elzedia, f. 3/2 1681 i Stigsjö, dotter af kaplanen
därst. Dan Elzedius och Anna Lang; d. 5/2 1753.
Af 9 barn kända: Johan, f. 29/12 1702 i Stigsjö, v. häradshöfding, blef under
ett besök i hemmet sinnessvag 1740, d. i Anundsjö 13/6 1753; Daniel, f. 21/12 1703,
komm. i Arnäs, d. 1749; Greta.

10. Nils Zach. Bidenius (1752-80), f. 30 apr. 1702 fr. Kallsta, i
Nora socken, son af bonden Zacharias Nilsson och Anna Bidenia samt
dotterson till komm. N. Bidenius i Själevad. Scolaris i Hsand 1713, gymnasist 1720, stud. i Upsala 9 nov. 1723, prästv. i Hsand 16 mars 1729
och missiverad till past. adj. hos khden Er. Noræus i Lit, utn. komm. i
Offerdal-Alsen 9 juli 1735, tilltr. 1736; blef efter 16 års kapellanstjänst
khde i Anundsjö 1752, hon. prost 1777. Han lät här i Anundsjö år 1760
upptaga och uppodla ett hemman om 1/3 mantal på allmänningen åt
gränsen mot Sidensjö och erhöll därå frälsefrihet; det benämndes efter
hustruns släktnamn Bureborg (Hülphers). I Offerdals kyrkobok erhåller
han omdömet att ha varit »en god ordningsman och pathetisk predikant».
En ny klockstapel uppbyggdes och ett fönster upptogs på kyrkans norra
mur under hans tid. Afled 17 maj 1780.
G. 1736 m. Margareta Burman, f. 26/5 1707, dotter af prosten A. L. Burman
i Offerdal och änka 1733 efter regementspastorn vid Jämtl. reg. Johan Drake.
Barn: Abraham, f. 14/12 1737, d. 15/11 1743 i Alsen, »ett älskvärdt barn, som
med sin tunga lofvat Gud och städse imiterat predikantens ämbetssysslor»;
Anna Margareta, f. 17/2 1739, g. juli 1765 m. kronoexped. befallningsm. Joh.
Christian Westman; Zacharias, f. 18/11 1740, s. m. adj. emeritus, sist i Resele,
lefde ännu 1807; Elisabeth Christina, f. 14/2 1745, g. 9/8 70 m. kapten Joh. Jac.
Ridderstad, d. 25/12 1777 på Maland, Skön; Maria Magdalena, 12/12 1746, g.
9/8 1769 m. komm. i Junsele Nils Flodstedt, d. 1820.

11. Daniel Edin (1781-83), f. 6 okt. 1725 i Åsele, son af pärlfiskeriinspektoren Per Edin och Catharina Ekeblad. I likhet med andra
lappmarkssöner åtnjöt han statsunderstöd under sitt vistande i Hsands
skola. (Eckles. kommissionens handl.); stud. i Upsala vt. 1748, reste
1757 till Greifswalds universitet, där han s. å. erhöll fil. mag. graden;
prästv. i juni 1758 till adj. åt pastor Wallinder i Åsele, v. pastor därst.
1763, skolmästare i Åsele 1767 samt khde i Anundsjö 7 apr. 1781, tilltr.
i maj s. å. Afled efter 2 års verksamhet härstädes 27 juni 1783.
G. 29/7 1759 i Resele m. Margareta Sellin, dotter af khden E. Sellin i Resele;
d. 7/8 1807 i Sidensjö 76 år gammal.
Av 5 barn kända: Catharina Margreta, f. 1760, g. m. prosten o. khden
Anders Lundström i Nätra; Per Erik, f. 13/3 1762, ekonomieombudsman, tillika
länsman i Åsele 1790, d. 16/7 1804; Maria Christina, f. 21/5 1763 i Resele, g. 1790
m. komm. härst. Ol. Sidenmark; en dotter g. m. handl. Tjernström, Umeå.
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12. Mag. Nils Berlin (utn. 1785), f. 16 juli 1732 i Nora, föräldrar:
hofkamreraren Henrik Berlin i Nordvik och Anna Catharina Hellström.
Stud. ht. 1751, efter grundliga filosofiska studier och aflagda examensprof
promov. fil. mag. 20 juni 1758, prästex. 19 juli 1760 till past. adj. i Häggdånger, förestod pastorsbefattningen i Nora 1761, högmässopred. och v.
past. i Hsand 1762, kollega i Hsands skola i prima 1771 och secunda 1774,
v. rektor 1776 under rektor Dan. Walangers sjukdom och konrektor
1780, utnämn. Till khde i Anundsjö 1785 men afled i Hsand före tillträdet
10 sept. 1785. Hade ett skarpt filosofiskt huvud.
G. 1765 m. Brita Unæus, f. 24/2 1743, dotter af lektor Jacob Unæus och
Catharina Locknea; d. 23/11 1825 i Hsand.
Barn: Henrik Jacob, f. 17/4 1766, khde i Resele, d. 1828; Olof, f. 4/2 1768,
student 1785, d. 19/7 1791; Nils Magnus, f. 5/10 1771, teol. d:r. lektor i Hsand,
och khde i Stigsjö, d. 1853; Carin, f. 1/10 1775, ogift, d. hos brorsonen i Nordmalings prästgård 29/1 1869.¹
Tr.: Modestum examen harmoniæ inter mentem et corpus præstabilitæ illustris
Leibnitii, præs. N. Wallerius, Ups. 1753. - De morali hominis perfectione, præs. J. Ihre,
ib. 1758.

13. Mag. Eric Sellin (1788-1819), f. 5 mars 1732 i Håsjö, son
af därv. komm., sedan khden i Resele Eric Sellin och Margareta Oldberg.
Inskrefs 1742 i Hsands skola och afreste med hedrande betyg 1753 till
Upsala; prästv. 29 juni 1758 till nådårspred. efter komm. Dahlström i
Resele och Liden; past. adj. och nådårspred. i Gudmundrå 1759-63;
biträdde khden i Sollefteå under åren 1763-67, därefter nådårspred. i
Resele efter sin fader; utn. komm. i Ramsele-Helgum 1767, tilltr. 1768.
Vid den i Lund 29 juni 1768 firade jubelfästen blef han promov. till filos.
hedersmagister. Sedan han i 9 år bestridt komministersysslan, blef han
af församlingen i Ramsele vald till khde samt tillträdde maj 1776. Här
kvarstannade han till 1788, då han mottog khdebefattningen i Anundsjö,
därtill utnämnd 10 sept. 1786. Predikant vid 1786 års prästmöte och
vice præses år 1799, hedrad med prosttiteln 7 febr. 1799. Han ägde en
god hälsa, som han genom kroppsrörelse och måttlighet ända in i senaste
ålderdomen underhåll. Efter 61 år i Guds församlings tjänst och endast
8 dagars sängliggande insomnade han stilla i döden 2 sept. 1819 i en ålder
af 87 ½ år, vida omkring aktad och saknad såsom en församlingens fromme
patriark och ss. senior ibland stiftets prästerskap. Han jordfästes 17
_________
¹ Mamsell Berlin ägde sällsynt begåfning både på hufvudets och hjärtats vägnar; hon
talte till och med latin. Hennes förhållande till Hernösands-kretsarne och biskop Franzén
skildras af Lotten Dahlgren i Norrländska släktprofiler 1, 2, Sthm 1911.
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oktober i Anundsjö kyrka af sin i åren närmaste ämbetsbroder, mag.
And. Nenzén i Själevad; likpredikan hölls af prosten i Nätra J. Nordén,
och folk från när och fjärran hedrade hans begrafning.
En eldsvåda härjade Anundsjö prästgård 1813, hvarvid en del af kyrkoböckerna äfven förstördes, men inom 5 veckor stod genom församlingsbornas nit en ny prästgård färdig.
G. 8/4 1768 m. Elisabeth (Lisa) Thelaus, f. 13/10 1743 i Själevad, dotter af
prosten Joh. Sam. Thelaus i Boteå. Hon alled före sin man 12/2 1813.
Af 11 barn: Anna Margareta, f. 23/6 1769, d. 25/7 1770; Erik Johan, f. 27/12
1770, d. i Helgum; Johan Samuel, f. 1771, faderns efterträdare, som upptog
moderns namn Thelaus, se nedan.; Sara Catharina, f. 17/8 1774, d. 30/8 s. å.; Erik
Olof Sellin, f. 1776, som sist äfven blef khde här; Anders Daniel, f. 6/6 1780, kommissionslantmätare i Västerb. län, d. 28/12 1851 i Nordmaling.

14. Mag. Johan Samuel Thelaus (1820-48), f. 17 dec. 1771 i
Helgum, son af företrädaren prosten Er. Sellin. Stud. i Upsala 1791.
Ägnade sig åt studier för fil. graden, men afbröt dem och aflade prästexamen
samt prästvigdes 3 juli 1797 till kom. adj. i. Helgum. Afreste följande år
till Finland för att fullborda sin grad vid Åbo universitet; där promov.
fil. mag., dock först 15 juni 1802; past. adj. i Nätra s. å., tjänstgjorde därst.
som nådårspred. efter både pastor och komm.; utn. komm. i Härnösand
1814, v. past. s. å., afl. past. ex. 1816, khde i Anundsjö maj 1820, honor.
prost okt. 1825. Död 6 aug. 1848 såsom stiftets senior (76 år 7 m. 19 d.).
G. 1) 21/8 1804 i Anundsjö m. Anna Sophia Lindström, änka efter stadskirurgen i Hsand Lars Medén; d. i Nätra dec. 1812.
2) m. Anna Brita Holmbergsson, dotter af postdirektör Ol. Holmbergsson
i Hsand; d. 17/2 1876 i Anundsjö, 80 år 11 d. g.
Barn: Erik, f. 17/7 1805, stud. 1827, till sjös, nämnes styrman 1836; Maria
Christina, f. 28/9 1807, g. 4/9 1841 m. hattmakaren Joh. Jac. Hellmansson i Hsand,
d. 25/2 1846; Elisabeth Barbara, f. 15/8 1808, g. m. khden Er. Gust. Julin i Anundsjö, se nedan; Sophia Johanna, f. 7/11 1809 i Nätra, g. 1835 m. L. J. Hellman,
khde i Ö. Calix; Margareta Andreette, f. 22/3 1811; Magdalena Catharina, f. 21/11
1812 i Skricke; Anna Carolina, f. 7/9 1822 i Anundsjö, g. m. bondesonen Ol.
Selling i Seltjern; Helena Catharina, f. 3/1 1826, d. 23/6 1853, ogift; Olof Samuel,
f. 14/9 1832, folkskolelärare.
Tr.: De usu rationis sano et erroneo præs. P. N. Christiernin, Ups. 1794. De persuasione. præs. H. G. Porthan Aboæ 1801.

15. Erik Olof Sellin (1849-54), f. 21 jan. 1776, företrädarens bror.
Stud. 1796 i Upsala, men öfvergick såsom brodern til Åbo universitet,
där han aflade fil. kand. ex. 1801, prästv. 20 dec. s. å. till adj. hos sin far
i Anundsjö samt förordn. att förestå pastoralvården 4 dec. 1816, utn.
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komminister härst. 31 jan. 1818, tilltr. 1 maj 1819; past. ex. 17 dec. 1822,
utn. till khde i Bygdeå 27 juli 1836, tilltr. 2 maj 1837, men ditflyttade redan
i mars s. å.; honor. prost jan. 1843. Efter sin broders död sökte han sig
hit tillbaka och utn. till khde i Anundsjö 1848 med tillträde i maj 1850,
men öfvertog tjänsten genom uppgjordt ackord 1849. Han prisas för
sin godhet inom de två församlingar, han verkade, var t. o. m. kanske
alltför god och undfallande, och syntes nedtryckt af sina barns olycka.
Afled 16 apr. 1854 såsom stiftets senior vid något mer än 78 år. Således
inträffade, att far och två bröder inom samma församling vid sin död
efter hvarandra voro äldst bland stiftets präster.
G. m. Inga Maria Hellman, f. 15/5 1776 i Högsjö, dotter af khden P. Hellman i Resele; länge svag till hälsan, afled hon i Bygdeå prästgård 5/12 1838.
Barn (alla födda i Anundsjö): Inga Lisa, f. 18/11 1803, d. 26/1 1807; Eric Petter, f. 13/4 1805, prost och khde i Torsåker; Johan Olof, f. 6/9 1806, apotekare i
Wemdalen, d. 29/10 1869 i Sveg; Lisa Augusta, f. 17/1 1808, d. 21/3 1809 i mässling;
Inga Andreetta, f. 29/6 1809, d. efter mångårigt lidande 7/4 1869 å Anundsjö prästbord & Hemmet; Carolina Maria, f. 3/6 1811, hade fallandesot, d. 27/9 1855;
Clara Johanna, f. 19/9 1813, g. m. hemmansägaren i Anundsjö Ol. Wallin, d. 15/3
1892; Carl Michael, f. 21/2 1815, stud. 1835, svagsint, d. 18/6 1885 hos sin syster
Clara; Erica Elisabeth, f. 28/4 1817, d. 19/11 1882 i Anundsjö; Samuel August, f.
19/7 1820, handelsbokhållare, d. i Bygdeå prästg. 19/10 1842.
Tr.: Diss. vitam & merita M. Isaaci Rothovii, episc. quondam Aboens., expositura. P. 4, præs. Jac. Tengström, Aboæ 1799. - De natura acidorum examinans, præs.
J. Gadolin, ib. 1801.

16. Johan Sörlin (1857-61), f. 10 jan. 1794, torparson från Klöfsjö
by, Bergs pastorat i Jämtland; stud. 17 febr. 1817, prästv. i Hsand 13
dec. 1818 till adj. i Rätan, past. adj. i Tuna 1824-37, bestred pastoralvården därst. 1833-36, v. pastor i Ragunda 1837-1840 och sedan past.
adj., utn. extra komm. i Torsåker-Dal tillträdde maj 1841, khde i Anundsjö
11 dec. 1854, tilltr. 1 maj 1857. En flärdfri, försakande och kristligt sinnad
man. Afled 15 okt. 1861.
G. m. Erika Högström, f. 4/11 1804, d. i Bredbyn härstädes 19/1 1876, barnlös.

17. Erik Gustaf Julin (1863-82) f. 16 jan, 1801 i Sthm, fadern
trädgårdsmästaren Anders Julin i Mo, modern Magdalena Holmberg fr.
Finland. Stud. vt. 1825, absolverade seminariet ht. s. å., prästv. i Hsand
17 dec. 1826 till adj. i Anundsjö och skötte här pastoralvården hos svärfadern 1837-43; utn. komm. i Umeå stad 1 dec 1841, tilltr. maj 43,
tillika predikant vid Umeå lasarett och fängelse; past. ex. 22 juni 1844,
erhöll fullmakt på Hede pastorat 9 maj 1847, tilltr. i juli s. å.; khde i
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Grundsunda 7 febr. 1853, tilltr. 1 maj 1854. Så sökte han sig tillbaka
till den församling, åt hvilken han ägnat sina första prästerliga verksamhet
och där han var fäst med vän- och frändskapsband. Den tur, som han
ständigt haft i befordringsväg, svek ej heller nu. Han utnämndes till
khde i Anundsjö 7 juli 1862, tilltr. maj 1863. Ännu i sena ålderdomen
och såsom t.f. kontraktsprost skötte han med nit sina sysslor och åtnjöt
stort förtroende hos församlingen, »som ansåg sig i honom hafva det säkraste stöd mot allt maktmissbruk från öfriga vederbörande». Höll goda
predikningar och hade groft målföre. Han afled 22 okt. 1882 i den höga
åldern af 81 ½ år.
G. i Anundsjö 4/9 1830 m. Elisabeth Barbara Thelaus, dotter af khden här
J. S. Thelaus och hans första fru. d. 13/8 1889 i Hsand.
Barn: Anna Sofia, f. 20/9 1831, g. m. prosten i Torsåker E. P. Sellin; d. 1882
i Anundsjö; Johan, f. 1/12 1833, adj. vid Hsands folkskolelärareseminarium,¹
d. 30/1 1909; Emilia Charlotta, f. 25/11 1835, g. m. hemmansägaren L. Näsström i
Anundsjö d. 1919; Elisabeth Carolina, f. 18/5 1838, d. 30/11 1912; Maria Catharina,
f. 1/2 1841, hos brodern i Hsand, d. 28/1 1895; Erik, f. 26/2 1843, stud. 1863, d. 3/4 1901;
Harald, f. i Umeå 23/3 1845, stud. 1866, utn. postmästare i Ragunda, d. i Grenna
4/9 1897; Ottilia, f. ib. 8/2 1847, d. 6/2 1907.

18. Johan Gustaf Dixelius (1884-1917), f. 30 juni 1850 i
Enköping; föräldrar: jord- och gårdsägaren Lars Gustaf Dixelius och Anna
Lovisa Eriksson. Efter att ha genomgått Upsala läroverk och ss. privatist
aflagt mogenhetsex. i Nya Elementarsk. i Sthm 18 maj 1870, stud. i Ups.
vt. 1871. Efter erhållen infödingsrätt i Hsands stift prästv. i Upsala
29 maj 1875 till v. komm. i N. Kalix, utn. till ordinarie komm. därst.
14 aug. 1876, tilltr. genast; komm. i Hsand 26 apr. 1880, tilltr. 1 maj
1881, tillika v. pastor därst., fick på begäran därifrån afsked 1 juni 1884,
sedan han 7 jan. 1884 erhållit fullmakt ss. khde i Anundsjö, uppehöll
befattningen på förordnande till 1 maj 1885, då tjänsten tillträddes.
Kontraktsprost i Ångermanlands nordvästra kontrakt 19 mars 1891.
Ledamot af Västernorrlands landsting åren 1893-96. LVO 1904. »Värderad och känd i hela stiftet och omtyckt af sin församling.»
G. 15/11 1877 m. Euphrosyne Agatha Rosenius, f. i Bygdeå 3/12 1854, dotter
till kgl. hofpred., khden i Ö. Kalix E. A. R. och Karolina Edelstam.
Barn: Ester Anna Karolina, f. 12/10 1878, g. 1/6 1899 m. jägmästaren Sven
Joh. Cederberg, Haparanda; Hildur Emma Euphrosyne, f. 14/10 1879, författarinna,
g. 15/11 1902 m. med. lic. e. provinsialläk. John Brettner, Arvika (skild); Anna
Tekla Maria, f. 7/12 1881, g. 6/10 1918 m. komm. Sigge Eugén Swensson, Anundsjö; Berta Lydia Lovisa, f. 26/12 1883; Ingrid Teresia Augusta, f. 1/5 1886, g. 24/7

__________
¹ Vald till khde här efter fadern, men af finkänslighet afsade han sig prästämbetet
före utnämningen.
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1915 m. bankkamrer Gust. Olsson, Malmberget; Ludwig Gunnar Johannes, f.
19/11 1889, stadsnotarie i Hsand; Lars Bertil Johannes, f. 1/10 1892, komm. i Holm.
Tr.: Predikan på Michaelidagen (i Predikn. af prester inom Hsands stift, 2, 1884).
Tal vid Klas Svanbergs jordfästning vid Neder Kalix kyrka d. 22 sept. 1880. Luleå
1880, 4:0. Predikan vid prosten A. Lundströms jordfästning i Arnäs kyrka d. 20 febr.
1906 (i Till kontraktsprosten Anton Lundströms minne).

KOMMINISTRAR.¹
1. Nicolaus [1593], kapellan i Anundsjö, bekräftade Upsala mötes beslut.
2. °Ericus Anundi, f. i Ångermanland, uppföres här af Tunæus
utan tid. Han återfinnes såsom kapellan i Nora åren 1613-18.
3. °Samuel Johannis, f. i Medelpad, upptas såsom kapellan af
Tunæus utan årtal, men återfinnes ej i tillgängliga handlingar.
4. Hr Hans [1628-29], kapellan i Anundsjö, uppförd i nämnda
årens boskaps- och mantalslängd; hans hushåll bestod af 3 personer, en
ko och en get. (KA. Norrl. handl. 1629-12).
5. Olaus Zachariæ Anzenius (1646-48), se khdar i Anundsjö.
6. Olaus Stephani Gran (1655-57), se khdar i Lycksele.
7. Petrus Junzelius (1657-86), f. i Lillgård i Junsele s:n; stud.
i Upsala 16 febr. 1643, kapellan i Anundsjö 1657. Angifves såsom »någorlunda predikant», men begifven på starka drycker, som ock framgår af 1665
års visitation, då kontr. prosten L. Agrelius förmanade honom vidare afstå
»medh sina excesser, eller ville hvarken församling eller pastor af honom
veta» etc. Denna förmaning synes han lagt på sinnet, då han fick här
kvarblifva. På tinget i Åsele 2 jan. 1678 begärde han att med lappskjuts
få sin lönespanmål hit upp till Åsele; det lofvade lappallmogen godvilligen.
I Sviksjöån fanns en stor klyftad sten, som man ror invid, när man far
mellan Sör-Åsele och Lomsjön, kallad herr Pers' sten, emedan komm.
Junzelius under sitt fiske brukat ligga därå om nätterna. Afled 1686.
G. 1) m. Malin Olofsdotter (Ådb. 25/8 1666; RA.);
2) m. Catharina Christofersdotter, bonddotter från Westersels by, begrofs
i Anundsjö kyrka 28/2 1709, 78 år g.
Några barn blefvo bönder (T.).

__________
¹ Komministrarne
Solberg inrättad.

5-10 bodde i Åsele. I senaste tid är en ny komministratur i
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8. Nicolaus Jonæ Spolander (1687-92), se Bygdeå, komministrar.
9. Olof Bremming (1692-93), var komm. i Njurunda, då han
hitkom, men återflyttade dit, emedan hans hustru vantrifdes i Lappmarken. Se: Undersåker, komministrar.
10. Daniel Edin (1693-1701), den siste Anundsjökomministern
med station i Åsele. Se khdar i Åsele.
11. Olof Arctædius (1701-16), se khdar i Nordmaling.
12. Petrus Alanus (1716-22), f. i Åbo, son af domkyrkosysslomannen, Samuel Alanus, sedan khde i Nykarleby. Stud. i Åbo 1704, uppbar
därst. Stipendium 1708-1710, då han prästvigdes och afgick ss. adj.
till Nykarleby; utn. komm. därst. 1712 gm konservation. Vid ryssarnas
infall i Finland ej långt därefter flyktade han undan till Sverige. Det
är bekant, att de norrländska församlingarna rent af öfversvämmades af
finska flyktingar och att särskilda penningemedel anslogos till deras
hjälp och underhåll. År 1715 vistades han i Löfångers s:n. Den 16 maj
1716 inkom till Hsands konsist. komministern i Ny Karleby herr Pär
Alanus, beklagande sitt fattiga tillstånd, som nu varit på flykten i 3 års
tid, begärde därför hjälp af flyktingsmedlen för sig, sin hustru, tvenne
barn och en piga. Han erhöll 15 daler k:mt. Dessutom blef honom efterlåtet att uti herr Olof Arctædii ställe uppvakta gudstjänsten i Anundsjö
till konsistorii vidare anordnande. Han blef ytterligare af Anundsjöborna
9 febr. 1718 kallad att framgent vara deras kapellan, häri understödd
af khde Tunæi förord, som berömde honom för hans vackra förhållande i
lärdom och lefverne. Ehuru han visserligen icke blef formligen utnämnd
till ordinarie, fick han behålla denna tjänst, till dess han, efter fredsslutet,
på våren 1722 återvände till Finland och återtog sin befattning i Nykarleby, där han afled år 1751. Här i Anundsjö hade han sitt hem i Bredbyn,
där han var sina talrika betryckta landsmän till mycken tröst och hjälp
i landsflykten.
G. m. Anna Margareta Enholm, änka efter komm. Gustaf Snabb i Nykarleby, med henne hade han 2 söner och 2 döttrar, »hvilka, förutom ena sonen,
som blef präst, ej blefvo särdeles lyckliga» (T.).
Barn: Samuel, f. 1715, döpt 15/11 i Löfånger; Petrus, f. 14/9 1718 i Anundsjö.

13. Sven Nic. Gravelius (1722-39), f. 1686, bondson från Ökne
by, Stöde s:n. Stud. i Upsala 5 nov. 1715, prästex. i Hsand 4 dec. 1717
och prästv. jan. 1718 till adj. i Skön hos prosten D. Touscher; efter 4 års
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tjänst därst. utn. 14 okt. 1721 till komm. i Anundsjö, tilltr. maj 22. Vid
prästmötet i Hsand i febr. 1737 utsågs han till predikant vid nästkommande
möte, men afled dessförinnan 7 maj 1739 efter en vacker dödsberedelse.
G. 1) m. Brita Bure, f. 1692, skeppardotter fr. Hsand, d. 22/2 1724;
2) m. Christina Högberg, f. 1696, dotter af kaplanen i Sidensjö J. Högberg,
d. 5/7 1738;
3) i Arnäs 10/1 1739 m. Ingeborg Stecksenia, f. 1679, khdedotter från Burträsk, änka efter komm. J. Wessler i Arnäs, d. i Anundsjö 5/10 1762.
Barn: i 1:sta giftet: Nicolaus, f. 25/6 1722, högbåtsman; Stina, f. 25/1 1724,
d. s. å.; i 2:dra giftet: Johannes, f. 19/11 1726, d. 28/7 1727; Sveno, f. 4/1 1728, d. 21/3
s. å.; Petrus, f. 15/1 1729 och Johannes, f. 4/5 1730, väfvaregesäller.

14. Hans Jonæ Tunæus (1741-66), se kyrkoherdar i Grundsunda.
15. Salomon Grundahl (1766-74), se komministrar i Offerdal.
16. Nils Westermark (1774-77), f. 1721, bondson från Nätra.
Stud vt. 1746, prästv. i mars 1757 på kallelse af prosten Tollsten i Nätra,
hvilkens adjunkt han en lång tid var; sedan adj. i Själevad, där han bodde
i Wåge by, slutligen utn. till komm. i Anundsjö 28 april 1773, tilltr. 1 maj
1774. Bodde här i Österfanbyn och afled redan 17 juni 1777. Han var
i lifstiden en öm och älskad själasörjare. (Hdpr. 23/12 1778.)
G. m. Armica Maria Planting von Bergloo, f. 5/7 1748, dotter till kaptenen
vid jämtlands regem. Joh. Planting v. Bergloo och Ulrika Cronstedt. Hon
anhöll om nådår och socknen hemställde om någon hjälp åt henne, ty ehuru
af adel hade hon inga anförvandter, som kunde lämna henne bistånd. Omg.
med efterträdaren.

17. Olof Sidenmark (1779-1817), f. 15 apr. 1738 i Åsby, Sidensjö
s:n, af bonden Olof Olofsson och Anna Gabrielsdotter; efter vanliga studier
i Hsand inskrefs han ht. 1759 vid Upsala universitet, prästv. 23 okt. 1763
till adj. hos khden J. Lidin i Sidensjö; past. adj. hos prost. J. Lochnæus
i Själevad 1774, komm. i Anundsjö 17 okt. 1778, tilltr. 79; afl. past. ex
19 febr. 1784, predikant vid prästmötet i Hsand 1791 öfver Rom. 8, v. 14.
Han afled 23 mars 1817, närmare 79 år efter att varit 54 år i kyrkans
och 38 år i församlingens tjänst.
G. 1) 1779 med komm. Westermarks änka Armica Maria Planting von Bergloo, d. 10/11 1788 i sitt 41 år;
2) 1790 m. Maria Christina Edin, dotter till khden här, n:r 10. Dan. Edin.
Barn: (i förra g.): Anna Maria, f. 1788, g. m. khden i Mo Jonas Klockhoff,
d. 18/12 1821; (i senare g.): Erik Olof, komm. här, sedan i Själevad; Greta Lisa,
g. 6/10 1822 m. komm. i Grundsunda Anders Häggmark.
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18. Erik Olof Sellin (1819-37), var den förste komm., som bodde
på Burestrand; se ofvan kyrkoherdar i Anundsjö 15.
19. Erik Olof Sidenmark (1837-45), se komministrar i Själevad.
20. Pehr Allberg (1846-57), f. 28 apr. 1795 i Indal, där fadern
Per Andersson var torpare, stud. okt. 1822, absolverade seminar. ht 1823,
anställd en del af vt. 1824 vid Sundsvalls apologistskola, prästv. 20 juni
1824 till adj. hos komm. Abr. Tidén i Boteå-Öfverlännäs, v. komm. därst.
1826, past. adj. i Boteå 1829; utn. till kapellpred. i Föllinge-Frostviken
7 maj 1845, men före tillträdet utn. komminister i Anundsjö apr. 1846
och tillträdde i maj s. å. Han afled 1 maj 1857 å Anundsjö komm. boställe,
62 år 3 dagar gammal.
G. 6/9 1825 m. Johanna Abigael Braun, postmästaredotter fr. Sundsvall;
lefde ännu 1869.
Barn: Sigrid Sofia, f. 8/1 1830 i Undrom, g. 15/7 1859 m. folkskoleläraren
Olof Samuel Thelaus i Hede (Kb.); Jonas Carl, f. 27/2 1841 i Sundby.

21. Johan Olof Huss (1859-72), utn. komm. 14 dec. 1857, tilltr.
59. Uppehöll pastoralvården här efter khden Sörlins död 1861-63.
Se kyrkoherdar i Nätra.
22. Gustaf Edvard Öhstedt (1873-75), komm. i Anundsjö 7 jan.
1873. Se kyrkoherdar i Nysätra.
23. Carl Gustaf Sædén, (1876-1884), se komministrar i Bygdeå.
24. Nils Petrus Edlund (1885-92), utn. 8 dec. 1884, tilltr. 1 maj
1885. Se kyrkoherdar i Ådals Liden.
25. Johan Olof Sellin (1893-98), utn. 4 apr. 1891, se kyrkoherdar i Mo.
26. Sven Fredrik Westerdahl (1898-1900), f. 27 juni 1842 i
Odensvi, Kalmar län, son af hemmansägaren Sven Svensson och Sara Maria
Öhrn, genomgick Vimmerby lägre lärov., elev vid missionsskolan i Sthm läsåret 1857-58, studerade vid Augustana Synodens lärov. i Paxton ht. 1867;
prästv. 27 juni 1875, tjänstg. ss. präst på åtskilliga platser i staterna
Illinois, Iowa, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanien, Maine och New York
1875-91; biträdde efter återkomsten till Sverige pastor i Atlingbo på
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Gotland nov. 1891-apr. 92; erhöll 12 maj 1892 nådigt tillstånd att inträda
i svenska kyrkan, undergick inför Hsands Domkapitel förhör och aflade
svensk prestex.; förord. 2 sept. 1892 att tjänstgöra i stiftets finsktalande
förs:ar, past. adj. i Karl Gustaf 1892-93, v. kapellpred. i Tärendö 1893,
v. past. i Pajala 1893-94, v. kapellpred. i Korpilombolo 1894, kontr.
adjunkt i Västerbottens 4:de kontr. fr. 1 juli 1895, erhöll rätt att söka och
innehafva komm. och kapellpredikants befattningar i svensktalande lappmarksförsamlingar 31 dec. 1895, hvilken rätt ytterligare utsträcktes 15
apr. 1898. Utn. komm. i Anundsjö 26 nov. s. å., tilltr. genast. Afled
7 apr. 1900.
G. 1) 8/5 1871 m. Anna Lovisa Johnson, f. 12/8 1846, dotter af landtbrukaren
Joh. Johnson, d. 1/11 1881.
2) 22/10 1882 m. Mathilda Teresia Björkman, f. 19/11 1844, dotter af handlanden Samuel B. och Anna Catharina Sjöbäck, d. 18/9 1885.
3) 15/7 1887 m. Ida Carolina Björkman, f. 23/1 1843, syster till andra hustrun.
Barn (i första g.): Sven David, f. 15/6 1875; Ester Elisabeth, f. 27/10 1880;
(i andra giftet): Fredrik Samuel, f. 23/8 1883.
Tr.: En predikan å 14. sönd. eft. Tref. (i den af Augustana Synodens prästm
utg. predikosamlingen »Korsets predikan», Rock Island). - Teser öfver missionen.
Chicago 1888.

27. Per Axel Wenner (1901-09), f. 31 maj 1863 i Vendel, Upsala
ärkestift, son af rättaren Petrus Andersson W. och Carolina Stål. Efter
studier vid Augustana College och teol. seminariet artium baccalaureus
vt. 1888, prästv. i Moline, Ill., för Augustanasynoden 16 juni 1889 till
pastor i Buffalo, Minn., pastor i Litchfield, Minn. 1893-99, kyrklig statistiker i Minnesotakonferensen 1895-98, stud. i Upsala ht. 1899, enl.
nådigt medgifvande inträdt i Svenska kyrkan och Hsands stift 18 nov.
s. å., komm. i Anundsjö 16 febr. 1901, tilltr. s. å., afl. disp. prof 22 apr.
1903, erhöll 8 apr. 1904 rätt att tillgodoräkna sig föregående tjänstgöring
inom Augustanasynoden med afdrag af 4 år, erhöll afsked från komministraturen i Anundsjö från 1 maj 1909, och öfvergick till tjänstgöring i
Sthm, pastorsadj. i Johannes 1908, kateket 1909, tjänstf. döfstumspräst i
1:sta döfstumsdistriktet 1911-13, var missionsstyrelsens ombud för Hsands
stift 1907-08, komm. i S:t Johannis.
28. Sigge Eugén Swensson (1909-18), f. i Torslunda i Göteborgs
stift 20 dec. 1880. Föräldrar: Amandus S., folkskolelärare, och Eva Sofia
Wessberg. Efter studier vid Göteborgs västra och latinlärov. stud. vid
Göteborgs högskola ht 1899, stud. i Upsala vt. 1901, prästv. 7 juni 1904,
komminister i Anundsjö 4 dec. 1909, tilltr. genast. Öfvergick till tjänstg.
i Sthm 1918, past. adj. i Katarina.
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G. 1) 10/8 1909 m. Agda Hedrén, f. i Dala-Husby 21/6 1886, dotter till folkskoll. Joh. Axel H. i Långshyttan och Anna Maria Lovisa Östergren, d. 3/8 1917;
2) 6/10 1918 m. Anna Tekla Maria Dixelius, dotter af kontr. prosten J. G.
Dixelius i Anundsjö, se ofvan.
Barn: Ina, f. i Anundsjö 24/8 1911, d. 12/9 s. å.; Gerd, f. 24/8 1911, tvilling;
Sture, f. 9/9 1913; Lars Johan, f. 15/3 1920.

