GRUNDSUNDA.
(Ångermanland.)
Grundasund nämnes redan i början af 1300-talet såsom eget pastorat, som dock
torde ha räknats till de svagare Ångermanlandsgällen att döma af dess jämförelsevis
ringa bidrag till den s.k. sexårsgärden 1314 och till ärkebiskop Olofs palliiafgift 1316,
i båda fallen 1/2 mark (DS, 3 n. 1946 och 2043). Socknen omfattade vid denna tid
förmodligen en del af det under samma århundrade utbrutna Arnäs och dessutom hela
Nordmalings socken. Enligt ett af ärkebiskop Jakob Ulfsson utfärdadt bref skola
år 1480 3 mantal i Avan, Rönnholm och Öre i kyrkorättsligt afseende blifvit återförda
från Nordmaling till Grundsunda. (Hülphers, Ångermanl. s. 259, not.)
Sägnen förmäler, att i socknen funnos 7 bönder, då den första kyrkan byggdes,
samt att hon började uppföras vid Kyrkeviken på Ultråsunds område, där man den
25 aug. 1854 några hundra famnar från stranden anträffade ruiner af en byggnad,
20 alnar i längd och 11 alnar i bredd med 2 alnar tjocka och 1 à 1½ aln höga gråstensmurar, delvis öfvertäckta af jord och öfvervuxna med skog och mossa.)¹ Huruvida

_________
¹ Se tidn. Dilettanten f. 1854: n. 37. Jfr Sidenblad, Antiqv. tidskr. Bd 2, s. 211.
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denna kyrkobyggnad någonsin fullbordats och kom till användning, är icke kändt.
Den nuvarande kyrkan förlades emellertid till vänstra stranden af Prästsjön, som
då antagligen stod i öppen förbindelse med Utåsviken och var segelbar upp mot Könsa.
Dessa och flera andra grunda farleder i orten torde ha gifvit upphof till sockens namn.
Då ärkebiskopen i Upsala Andreas Laurentii (Björnram) 24 juli 1585 visiterade här,
klagade de fattige män i Grundsund öfver »den stora skada, som deras kyrkia då på
våren lidit, i det att taket af stormväder blef på en sida alltigenom borttagit, thet
the ock nu hafver med stor omkostnad förnyat och upprättat; item förbättrat sin
messekalk och mer än til 20 dal. therpå kostat, för hvilket de stå i stor gäld»; hvarför
ärkebiskopen tillsade dem 12 t:r af kyrktionden till hjälp. Kyrkan, som år 1881 undergick en genomgripande reparation för en kostnad af 8000 kr., finnes afbildad hos
Cornell, Norrlands kyrkliga konst och N. Hamberg, Bidrag till Grundsunda kyrkas
o. förs. krönika, 1912. Tvenne fiskarekapell finnas i socknen, Skeppsmalm och
Skagen, där i hvardera gudstjänst hållas en gång om året. De omnämnas i P. Söderlinds uppsats Nordångermanländska fisklägen (i Från ådalar och fjäll 1920).

KYRKOHERDAR.
1. Dominus Magnus [1447] in Grundasundom blef detta år intagen
som broder i Helga lekamens-gillet i Stockholm på samma gång som
dominus Johannes Olai i Nora.
2. Jonas Petri [1541-72], khde i Grundsunda, arrenderade den
gamla kyrkjorden, som vid reformationen indrogs till kronan, näml. i
Ödhen 2½ sel. och i Könsa 4 sel. År 1553 utgaf han 3 mk i en hjälpgärd
för K. Maj:ts behof. Tillika med länsman Peder Pedersson bevittnade
han 1571 socknens hjälpskattelängd för Älfsborgs lösen. Hans lösegendom, värderad till 253 mk 6 öre, utgjorde i silfver 3 lod ½ qvintin,
penningar 50 mk, tenn 2½ mk, koppar 6½ pund, kor 4, ungnöt 5, får
35, getter 10, svin 9, hästar 2 för 25 mk och han skattade den föreskrifna
tiondedelen med 25 mk 3 öre för det fosterländska ändamålet.
En son Oloff Jonsson pliktade vid sommartinget 30/7 1560 för lönskaläge.

3. Nicolaus Jonæ (1573-80) har ss. representant för stiftets
prästerskap 11 juni 1574 på riksdagen i Sthm underskrifvit »Några puncter
ahnhörendes the ceremonier vdi Messen hållas och brukas skole», hvilka
utgjorde första inledningen till Kon. Johan III:s liturgiska omstöpningsplaner. Genom kon. Johans några dagar därefter utfärdade bref af 19
juni erhöll herr Nils i Grundsunda 5 pund årl. förläningsspanmål. Det
var väl belöningen. Slutligen khde i Sollefteå.
4. Petrus Nicolai (1581-1604) i Grundsunda, hade varit kapellan i
Själevad, innan han hitkom (T.). Enligt kon. Johans bref 25 jan. 1582
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uppbar han liksom företrädaren 5 pd spannmål i vederlag. Underskref
Upsala mötes beslut 1593 och Söderköpings riksdagsbeslut 1595. Inför
Upsala domkapitel blef han af några sina socknebor år 1596 anklagad
för flera svåra förseelser, mutor, utan skäl förhindrade äktenskap, försummade socknebud och våldsamheter, men efter ransakning af prosten
förklarades han 12 maj s. å. frigjord från alla anklagelsepunkterna. Under
hans tid hölls här 24 juli 1585 visitation af ärkebiskop Andreas Laur.
Björnram. Khden ägde här i socknen ett hemman i Utanås. Återfinnes
såsom khde i Säbrå.
5. Sigvardus (Sjul) Johannis (1605-23), troligen den Sigvard,
hvilken såsom kaplan i Nordingrå bekräftat Upsala mötes beslut 1593.
Han har ofvanstående år undertecknat kyrkotiondelängderna för Grundsunda och erlade 1613-18 för Älfsborgs lösen årl. 12 dlr. »Som khden
i Grundsunda sitter i stor landzwägh och haffuer mycken gästningh», fick
han genom kgl. br. 21 jan. 1614 behålla det gamla vederlaget 5 pund
spl. årligen. Nämnes bland de präster, till hvilka Laur. Jonæ Psalmbok dedicerades 1619. Han ägde i Godemark och Gideåbölet hemman,
som hans barn år 1642 uppbjödo på tinget. (Ådb.)
Bland flera barn återfinnas: Johannes Sigvardi Grundsundius, kapellan i
Danmarks sn vid Upsala; Matthias Sigvardi, stud. 1636, kräfde sin arfspart i
Godemark vid Grundsunda ting 1646. (Åd.)

6. Laurentius Petri Buss (1624-38), sannolikt den Laurentius
Petri Angermannus, som något af åren 1607-08 inskrefs ss. student vid
Upsala univ. Kvitterar här första gången 1624 som pastor i Grundsunda 20 tr förläningsspanmål. På Arnäs ting 11 dec. 1629 framsteg herr
Lars och begärde ersättning af Arnäsborna för den stora gästning han
höll förlidne vinter med sändningsbud; de beviljade honom 7 t:r korn.
Under hans tid bortkom ett rågångsbref rörande gränsen mellan Nordmalings, Grundsunda och Arnäs socknar, hvilket förvarades i Grundsunda
kyrkkista. Därför beskylldes en Jacob Asvedson i Lejde i Nordmaling,
men på tinget 4 juli 1636 fäste denne lag att gå själf tolfte ed, »det han ej
afvet, hvart det är tagit vägen». Vid korsmässotiden 1638 omkom khden
Lars jämte en hop folk på sjön med allt det marknadsgods och saker, som
han hade med sig, förmodligen på återresa från Hsand, där marknad på
Korsmessoudden vid södra sundet årligen hölls.
Hans hustru Ingrid var på grund af denna olycka oförmögen att betala
kronoutlagorna och anhöll om förskoning med prästpenningarna. (KA. verif.
1638.)
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7. Jonas Johannis Hernodius (utn. 1638), kaplan i Boteå, var
utsedd till khde i Grundsunda och låg redan i underhandling med företrädarens änka om att få öfvertaga pastoratet under nådårstiden, då
khden i Boteå afled och Hernodius med åberopande af ärkebiskop Kenicii
utgifna försäkran blef khde i Boteå 1639. Se Boteå.
8. Ericus And. Wattrangius (1639-54) var fältpräst, innan han
hitkom. Blef här ägare till de hemman i Godemark och Gideåbölet, som
förr tillhört khden Sigvard n. 5. Sist khde i Torsåker.
9. Sven Olai Djupzelius (1654-78), f. 24 dec. 1600 i Sidensjö,
föräldrar: bonden Oluf Olufsson i Djupsjö och Kristin Svensdotter. Inskrefs
i Gefle skola 1615 och vid Upsala universitet i nov. 1621; prästv. af ärkebiskop Kenicius 9 maj 1629 och afreste till Gäddeholm, nu Thureholm,
nära Trosa, för att blifva huspred. hos fröken Christina Bjelke, i hvilkens
tjänst han stannade i 4 år. Utn. 26 juni 1632 till kaplan i Sidensjö och tilltr.
1633; han synes ha varit vice pastor i Anundsjö under sin svärfaders
suspension och nådårspred. efter honom 1650. Efter 21 års tjänst blef
han genom superintend. P. Steuchii försorg och med konsistorii och församlingens goda samtycke utn. till khde i Grundsunda 1654, tilltr. 1 maj
s. å. Under de 6 sista åren sjuklig, afled han fridfullt 18 mars 1678 och
begrofs 7 apr. med likpredikan af prosten i Själevad Nils Plantin (tryckt).
G. 1. 17/1 1635 m. Catharina Kuuth, dotter till khden Ol. Kuuth i Anundsjö; d. 1657;
2. 21/3 1658 m. Margaretha Teet, dotter till kronobefallningsm. i Ångermanl. Ivar Mårtensson T. och änka efter landsfiskalen Ragvald Påvelsson.
Af 8 barn i förra giftet öfverlefde 2 söner, som antogo namnet Bidenius:
Olof Bidenius, khde och prost i Luleå (d. 1679); Jonas Bidenius, komm. i Sidensjö.
Barn i senare giftet: Ivar, antog namnet Grundel, häradsskrifvare, d. i Själevad 1727, begr. 5/2, 69 år; Catharina, f. 9/10 1664, g. 1682 m. handlanden, sedan
länsman Jacob Stenklyft i Nätra; Christina, g. m. khden Hans Rhezelius i Arnäs,
omg. m. khden I. Teet i Selånger.

10. Ericus Erici Djupædius (1679-98), f. i Djuped, Styrnäs s:n
af bondeföräldrar. Inskrefs ss. stud. i Upsala vt. 1635. Han är den Ericus
Erici Angerm., som antogs till vikar. Kollega i Hsand ht 1643, såsom »tämmelig färdigh in L. latina¹). Komm. i Nätra omkr. 1653, utn. komm. i
Boteå 8 jan. 1661, dock skulle han dröja något med bosättningen, År
1679 tillträdde han Grundsunda pastorat och afled här i hög ålder juni
månad 1698 (T.). På hans ansökan och förklaring, att ingen prästman
kunde sig här i Grundsunda uppehålla på enkel tertial, benådade K. Carl XI
__________
¹ G. Bucht, Hsands skolförhållanden 1638-50. 1918, s. 9.

260

GRUNDSUNDA

pastorerna i Grundsunda genom bref 8 juni 1694 med det gamla vederlag, som dem tidigare varit förunnadt, men som blifvit reduceradt. Till
kyrkans reparation beviljade K. Maj:t i resolution 9 mars 1689 en kollekt inom stiftet. (Hda, kungl. skr.)
G. m. Barbro Blix, dotter af Jon Persson Blix i Styrnäs, arrendator af
kronofiskerierna i Ångermanl., och Anna Nilsdotter.
Barn: Erik, faderns efterträdare; Martin, græcæ linguæ lekt. i Hsand,
d. 1701: Elisabeth, g. m. komm. Jonas Moman härstädes, n. 3; Anna, g. 1682 m.
komm. i Vibyggerå P. Sahlman, omg. m. komm. Nils Ask; Barbro, g. m. handl.
i Söderhamn, sedermera gästgifv. i Lefvar Bryngel Eriksson Lewander i Nordmaling; Catharina, g. m. batal. pred. vid Västerb. reg. Nils Ullenius, sist khde
i Riala, Roslagen.

11. Mag. Eric Er. Djupædius (1699-1709), f. 1664 i Styrnäs,
företrädarens son. Inskrifven ss. student i Upsala 11 nov. 1685, promov.
fil. mag. 1694, prästv. till sin faders medhjälpare här i Grundsunda 13 sept.
1695 och efterträdde fadern i pastoratet 1699. Afled 1709 (T.).
G. våren 1698 m. Margareta Phragmenia, f. 1682, dotter af prosten i VästerLöfsta, Upl., Gabr. Phragmenius; omg. med efterträdaren khden P. Ström.
I 1:sta giftet 9 barn, af hvilka några efter far och styffar kallade sig Djupædius
Ström, andra Djupenström.
Barn: Erik Djupedius Ström, f. 1699, khde här, n:r 14; Gabriel Djupenström,
f. 1700, ombudsman vid sjötullen i Sthm; Petrus Djupenström, f. 1701, rådman
och handelsm. i Hsand, d. 5/8 1774; Catharina Djupedia, f. 1702, g. m. löjtnant
Peldan; d. 25/3 1776 på Peurala gård, Ilmola s:n i Finland; Anna, f. 1703, d. ung;
Margareta, f. 1704, g. 1734 m. tullinspektör Petr. Nylander; Vernich, f. 1705,
d. som barn; Jonas Djupedius Ström, f. 1706, komm. i Piteå; Magnus, f. 1707,
khde i Torp.
Tr.: De phosphoris, præs. A. Drossander. Sthm 1691. - De insulis natantibus
præs. H. Vallerius, ib. 1694.

12. Petrus Ström (1710-28), sist khde i Nora. Elfva år, sedan
han lämnat Grundsunda, fick han genom Hsands konsistorium, antydan,
att till Grundsunda kyrka återställa en gammal kyrkobok öfver vigde,
födde och döde under åren 1682-1700, samt den, han sedan ifrån den
tiden fört till sitt afträde ifrån pastoratet. (Hdpr. 21/3 1739.) Hvilket
svar han afgaf, är ej kändt. Se vidare Nora.
13. Petrus Joh. Kalling (1728-30), f. på Alnön, son af bonden
Johan Persson i Stafsäter; inskrefs 21 okt. 1698 i Upsala studentmatrikel
under namnet Petrus Athmarius Medelpadius, men i Medelp.-Jämtl. nationens album kallar han sig Kalling. Prästv. 1703 till adj. i Torp, men
begaf sig inom kort söderut och tjänstgjorde såsom huspredikant vid
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åtskilliga grefliga hof samt blef e. o. pred. vid Kgl. Artilleriet i Sthm 1720.
Afl. past. ex. i Hsand 19 juli 1726, då han visade »ett utmärkt prof af sin
fasta och välgrundade lärdom och äfven aflade i Nora förs. en berömlig
profpredikan». Oaktadt motstånd af Grundsunda socknebor, som önskade
företrädarens styfson Erik till pastor, blef Kalling af domkapitlet utn.
till beställningen och genom Kgl. Maj:ts utslag därå bibehållen med nyutfärdad fullmakt 21 aug. 1728. I febr. följande år förklarade han emellertid, att eftersom han ej kunnat få lega något tjänstfolk och ej förmådde
häfda och bruka prästbordet, som var förfallet liksom äfven prästgården
bofällig, nödgades han afsäga sig dess bruk och begärde att få resa till
Sthm. Konsist. uppmanade honom att därifrån hämta hustrun, som ej
medföljt honom hit, och försörja henne, på det ej allenast hans svåger i
Sthm, snörmakaren Ekman, må slippa vidare sig däröfver besvära, utan
ock hvarjehanda förargelse därigenom afböjes och förebyggas. Men redan
7 augusti uppsäger Kalling pastoratet och lämnar det till Konsistorii
disposition och besättande med annan khde till 1 nästkommande maj.
Detta steg ansåg domkapitlet mäkta sällsamt, men gaf honom en månads
ytterligare betänketid. Han återvände till Sthm, inköpte sig och sin
hustru till fribröd på Danviks hospital, men fann sig ej heller där, utgick
slutligen i kriget såsom regem. pastor år 1741 samt lär ha aflidit under
fälttåget i Finland 1743. Var gift.
14. Mag. Erik Er. Djupedius Ström (1730-32), f. 1699, son till
khden här n. 11. Stud. 8 okt. 1715, promov. fil. mag. 1726, prästv. till
adj. åt styffadern khden Ström härstädes s. å., adj. åt biskop Wallin i
Säbrå 1728, utn. kollega i 3 kl. vid Hsands skola efter G. Sundius 5 mars
1729 och efter Kallings afsägelse khde i Grundsunda 19 dec. s. å., med tillträde maj 1730. Efter att ha knappt två år varit pastor, afled han 25 apr.
1732. »Han var en stilla och behaglig man.» (T.)
G. 1728 m. Hedvig Sophia Sternell, dotter af assessorn i Svea hofrätt Magnus
Sternell och Magdalena Plantin, khdedotter från Umeå.
Endast en dotter: Margareta Magdalena Djupenström, f. i Hsand 26/1 1730,
d. ogift i Sthm 5/11 1785.
Tr.: De Saliis, præs. F. Törner, Upps. 1720. - De sapientia veterum pastorum,
præs. Isr. Nesselius, ib. 1725.

15. Petrus Christoph. Sebrelius (1734-46), bondson från Lägdom, Säbrå sn; stud. i Upsala 8 sept. 1690; prästv. i Hsand 13 sept. 1695 till
adj. i Boteå; adj. i Ragunda 1702, adj. i Torsåker 1704-06; tilltr. komm.
i Umeå stad 1710. Hans långa tjänstetid där var förknippad med många
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faror under ryssarnes upprepade härjningar; så klagar han 1722, att »han
5 gånger med hustru och barn är af fienden afklädder, hans hus och hem
med dess tillbehör 3 gånger afbrändt, så att han är bragt i stort armod
och sitt elände ej tillfyllest beklaga kan». Omsider utn. till khde i Grundsunda 21 febr. 1733, tilltr. 1734. Den syneförrättning, som nu skedde på
Grundsunda prästbord efter Kallings och Djupædius-Ströms förvaltning,
visade betydande bristfälligheter, men som inga tillgångar funnos efter
antecessorerna, och man ej visste hvar Kalling vistades, skulle khden
Sebrelius taga prästens hus i mangården och ladugården i afräkning.¹
Ehuru han var kommen nog till ålders vid hitkomsten, styrde han församlingen berömligen (T.) Afled 18 maj 1746.
G. m. Johanna Frisendahl, dotter till länsman Håkan Frisk i Ragunda
och syster till khden i Gudmundrå Elof Fr.
Barn: Christopher, f. 1/2 1702 i Ragunda, d. i Torsåker 20/3 1706; Margareta,
f. i Torsåker 30/11 1704, g. i Umeå 1727 m. Mårten Westling; Håkan och Christopher,
ff. 25/11 1706, strax döda; Christina, f. 1708, g. m. faderns efterträdare; Petrus,
scholaris i Umeå 1724-25, synes blifvit strandfiskare.

16. Jöns Nilsson Granbaum (1748-49), f. 1703 i Selånger, var
bondson från Granlo och yngre broder till lektorn Nils Gr. i Hsand. Bägge
bröderna inskrefvos samtidigt som studenter i Upsala 28 okt. 1721. Efter
åtskilliga konditioner blef Jöns prästv. i Hsand 19 dec. 1731 till adj. i
Umeå stadsförsamling, följde därefter svärfadern ss. adj. till Grundsunda,
utn. till komm. här 2 dec. 1738, tilltr. 1739, afl. past. ex. 12 aug. 1747,
khde här 31 okt. s. å., tilltr. maj 1748, men afled redan 12 maj 1749.
G. m. Christina Sebrelia, företrädarens dotter, d. ss. änka i Hsand 28/8 1790,
82 år 24 v.
Af barnen kommo inga i andliga ståndet; en dotter g. m. en svarfvare i
Hsand (T.).

17. Mag. Erik Widgren (1752-66), regementspastor vid Västerb.
reg., utn. 13 febr. 1751 till khde här; sist prost och khde i Nätra.
18. Hans Jonæ Tunæus (1766-78), f. 19 juni 1704, son till konrektorn i Hsand, sedan khden i Anundsjö Jonas T., intogs i Hsands skola
1713, i gymnasium 1719 och blef stud. 21 dec. 1721, prästv. 6 febr. 1734
till nådårspred. i Högsjö; socknepred. i Boteå 1735, där han bodde i Öfverlännäs, utn. komm. i Anundsjö 1 okt. 1740, tilltr. 1741, utn. khde i Grund_________
¹ Genom särskildt tillmötesgående har i handskrift en af fil. kand. Bertil Hasselberg utarbetad skildring »Ur Grundsunda sockenkrönika», varit mig tillgänglig, hvarur
denna upplysning hämtats.
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sunda 30 apr. 1766, tilltr. omedelbart. Såsom komm. i Anundsjö skulle
han vid kon. Adolf Fredriks genomresa å prästerskapets vägnar hålla tal
för konungen, då denne passerade Själevad 3 aug. 1752, men uppehållet
var för kort, endast en underdånig lyckönskan hann han frambära vid H.
Maj:ts vagn. Tunæus var en arbetsam man och nedlade otrolig möda
på författandet af Hsands stifts krönika, på hvilket område han ej hade
några föregångare och sålunda befann sig på obruten mark med alla de
svårigheter, därmed voro förbundna. Det är därför desto mer förvånansvärdt, att ej talrikare oriktigheter härvid insmugit sig. Han synes emellertid haft välvillig hjälp af det samtida prästerskapet med insända uppgifter och rönte äfven en förtjänt uppmuntran, då det vid prästmötet i
Hsand år 1775 församlade prästerskapet fann billigt vara, »alldenstund
khden Tunæus i Grundsunda på sin prästekrönikas författande öfver
detta stift nedlagt mycken möda och kostnad jemte välmening, det bemelte
khde måtte med någon anständig discretion eller vedergällning för detta
arbete hugnas», hvarför en insamling igångsattes. Att arbetet här och
hvar förråder författarens egen fördomsfullhet må ingen förundra sig öfver.
På slutet synes Tunæus saknat tillräcklig kraft att sköta sin församling,
enär konsistoriales vid uppsättande af förslaget efter honom uttalade en
fordran på efterträdaren, att han borde äga krafter och skicklighet att
förbättra det förfall, hvari församlingen under afl. khdens sista ålderdom
kunde hafva råkat. Han höll dock ut på sin post till det sista: han innebrändes vid en eldsvåda 4 febr. 1778 i Gåmarks by, dit han rest att hålla
husförhör.
G. 1735 m. Christina Nordlind, f. 19/12, 1705, dotter till borgaren Olof N. i
Hedemora.
Af 8 barn lefde 4 döttrar under mindre lyckliga villkor. Barbara Christina,
f. 24/7 1736 på Nänsjö, Gudmundrå; Brita Elisabeth, f. 17/7 1739, sinnessvag, d. i
Hsand 8/1 1794; Anna Catharina, f. 24/12 1741, gift, d. 28/8 1798 i Grundsunda;
Olaus, f. 23/4 1744, d. 19/8 s. å. begr. i Anundsjö kyrkas kor uti sin sal. farfaders
graf; Maria Margareta, f. 26/7 1745, g. m. strandfiskaren Jacob Sundström på
Berg i Grundsunda; d. 25/5 1817; Lovisa Ulrica, f. 29/1 1748, d. 16/9 1752.
Tr.: Bröllopsverser, då handelsman i Uleå J. A. Frosterus och Marg. Gammal
vigdes i Sthm 20/10 1728 (undert.: Hans J. Tunæus och Olaus Tunæus). - »Det tal,
herr H. Tunæus ämnat hålla 3 aug. 1752 till. kon. Adolf Fredrik», är aftryckt i Lärda
Tidningar 1752, n. 100. (Z. Topelius har i sin roman Fältskärns berättelser, 4:de cykeln,
med stor effekt gjort sig till godo detta Tunæi välmenta, men mer än tillbörligt svassande tal.)

19. Aestan Harlin (1779-86), sist khde i Nätra. Synes ha på ett
utmärkt sätt häfdat Grundsunda prästbord. Kyrkans äldsta bevarade
ministerialböcker äro från hans tid. (B. Hasselberg.) Se Nätra.
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20. Lars Er. Backlund (1786-1812), f. 13 jan. 1725, bondson
ifrån Backe by i Indalsliden. Stud. ht. 1745; prästv. nov. 1749 till adj.
hos khden Staaff i Skön, utn. till sockenpräst i Hässjö 18 aug. 1756. Hade
mycken oförtjänt otur i befordringsväg, och först efter 30 års tjänst i Hässjö
fick han fullmakt ss. khde i Grundsunda 3 juli 1786 och hitflyttade genast
(Hdpr. 19/7 1786). Predikant vid prästmötet i Hsand i juni 1791, då det
nya synodal- och gymnasiihuset invigdes. Under hans tid rådde särdeles
godt förhållande mellan församling och prästerskap härstädes. Han afled
12 april 1812 ss. senior bland stiftets prästerskap, öfver 87 år gammal.
Meddelade upplysningar och bidrag till Tunæi herdaminne. Han vitsordades vid flera tillfällen mycket väl af domkapitlet (se J. A. Hammargren,
Bidr. t. Ljustorps pastorats kyrkliga historia).
G. 23/11 1758 m. Beata Carling, f. 1731, dotter af löjtnant Daniel C. vid Jämtl.
reg., d. 10/4 1808.
Barnen, födda i Hässjö: Anna Margareta, f. 23/11 1759, g. 12/10 1780 m. löjtn.
Joh. Jac. Ridderstad i hans 2:dra gifte, d. i Grundsunda prästg. 21/2 1797; Catharina Magdalena, f. 25/2 1763, g. 16/12 1790 m. gästg. Anders Öberg i Önska; d. 23/10
1809; Daniel, f. 28/8 1766, d. 28/11 s. å.; Brita Christina, f. 8/7 1770, g. 24/9 1795 m.
assessor Eskil Svedberg i Dombäck; d. därst. 28/1 1820.

21. Johan Augustin Hellman (1813-18), 5 jan. 1770; fadern
komm. i Högsjö, sedan khden i Resele P. Hellman. Stud. vt 1790, prästv.
24 juni 1796 till adj. i Resele, nådårspred. därst. 1805, utn. komm. i Grundsunda 16 okt. s. å., tilltr. 1806, past. ex. 1812, predikant vid prästmötet
s. å. i Hsand. Utn. khde här 1812, tilltr. 1813. Berömmes ss. en utmärkt
skicklig violinspelare. Afled 4 juli 1818.
G. 1) 25/9 1803 m. Greta Brita Stridsberg, dotter af khden i Boteå Lars J. S.;
bröllopet illustrerades genom det bekanta kvädet Optåg ve bröllope i Bothe.
Pastorskan afled af lungsot 8/7 1812;
2) 3/2 1814 på Dombäck m. Brita Magdalena Ridderstad, f. 20/1 1790, dotter
till löjtn. Joh. Jac. R. i hans senare gifte med Anna Margareta Backlund. Hon
afled i Brunflo prästg. 18/9 1846.
Barn i förra giftet: Lars Isak, f. 30/4 1804 i Resele, khde i Ö. Kalix; Inga
Margareta, f. 28/8 1805, g. m. khde And. Häggmark i Gideå; Pehr, f. 17/12 1806,
d. 13/6 1807; Michael August, f. 3/5 1808, d. 13/6 s. å.; Elisabeth Maria, f. 7/11 1809,
d. 31/3 1810; Carolina Johanna, f. 27/11 1811, d. 20/3 1812;
i senare giftet: Jacob August, f. 4/11 1814, länsman i Brunflo, senare bankkamrer i Sundsvall, d. 28/3 1872; Petronella, f. 6/7 1817, d. 19/10 1818.
Tr.: Predikan, hållen i Hsands kyrka 3:e prestmötesdagen d. 5 febr. 1812 och på
begäran till trycket lemnad. Hsand 1812.

22. Olof Lindfors (1822-38) sist khde i Löfånger.
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23. Anders Sidner (1839-52), f. 13 jan. 1788 i Sidensjö; föräldrar: Jacob Eriksson, bonde i Rössjö by, och Stina Andersdotter, som afled
hos sin son i Björna 2/5 1826. Stud. ht. 1808, prästv. 31 jan. 1811 och vice
kollega vid Umeå triv.-skola, past. adj. i Själevad 23 jan. 1813; efter att där
tidtals uppehållit pastoralvården, tjänstgjorde han ss. vice pastor fr. maj
1817-maj 1824; past. ex. 1822; vald khde i Björna 1823, tilltr. 1 maj 1824;
honor. prost 1837; befullm. khde i Grundsunda febr. 1839, tilltr. s. å.;
opponent vid prästm. 1839; stiftsfullmäktig vid riksdagarne 1840-41
och 1844. Prosten Sidner var en betydande man. Själf mycket musikalisk och begåfvad med stark sångröst, tog han bland annat till sitt mål,
däri understödd af socknens första skollärare Erik Nordberg, att gifva församlingens kyrkosång en högre lyftning.. Prosten sammankallade ungdomen i sockenstugan, pröfvade deras röster, öfvade dem själf i tonträffning, fördelade dem i stämmor, skaffade monokorder åt de mindre försigkomna att själfva inlära sina stämmor, och inom kort tid ljöd Grundsunda kyrka vid gudstjänsten af fulltonig, högtidlig fyrstämmig psalmsång som aldrig förr. Ja, hela socknen blef ett sjungande samhälle: på
vägar och stigar, hvart man kom, fick man höra två-, tre- och fyrstämmig
sång; till och med från byggnadsställningarne, säger en Grundsundabo,
kunde timmermännen under arbetet hvar på sin knut sköta sin respektive
stämma. Ännu länge efter Sidners tid fortlefde denna sångens blomstring i Grundsunda.¹ Kyrkoherdarnes inkomster blefvo genom prostens åtgärd ökade, i det han begärde utbekomma tionde af strömmingsoch laxfisket, som vid Grundsunda stränder och öar äfven bedrefs af
fiskare från andra orter, och härå erhöll han kungl. behdes resolution af
den 31 jan. 1843. - Under den »väckelse», som vid denna tid genomgick
de ångermanländska socknarne, blef han anklagad för falsk lära, men anklagelsen blef kraftigt tillbakavisad. Man undrade, att Sidner icke sökte
sig något mera inbringande pastorat, men han svarade: »Nej, Grundsunda
är en visserligen liten, men god grubba, och här skall jag alltid stanna.²»
Till sitt yttre var han kraftig, storväxt och uppträdde med myndighet.
Professor J. A. Josephson, som i början af 1840-talet såsom student och
god vän till sonen gästade Grundsunda prästgård, omtalar honom med
största beundran och vördnad: »Han har kämpat i nöd, i tvifvel, i underbara
öden, i sjukdom, i bekymmer, men si han har bestått profven. Han hafver
hjelpen funnit, han har lärt mycket af Herran, som skapat i honom ett rent
hjerta, och han har derföre så mycket varmt, så mycket rörande och så
_________
¹ N. Hamberg, Sångarprästen (i Från ådalar och fjäll 1913).
² B. Hasselberg, anf. arb.
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mycket lärorikt att meddela, och allt detta i ett ädelt barnasinnes enfald.
Jag har ej sett någon äldre pröfvad man bibehålla så mycket af oskuld
och just den oskuld, som är vår barn- och ungdomskrona.» Prosten Sidner var en af faddrarne vid den dopakt, då Josephson öfvergick till kristendomen.¹ Han afled 10 mars 1852. Led. af Samf. pro fide et Christianismo.
G. 1) i Nätra prästg. 1/5 1814 m. Margareta Charlotta Edin på Nyland,
f. 1787, d. 23/2 1845.
2) i Grundsunda 1/5 1846 m. Johanna Andreetta Östman. f. 8/1 1827, som erhållit sin uppfostran af prosten Sidner och betraktades ss. fosterdotter och var
yngre än sin styfson; d. i Torshälla.
Son i första giftet: Anders, f. i Själevad 18/5 1818, fil. mag., konsistorienotarie i Hsand, ledam. af Kgl. Musikal. Akad. och kraftig befordrare af musiklifvet i stiftstaden, d. 5/5 1869.

24. Erik Gustaf Julin (1854-63), sist khde i Anundsjö.
25. Olof Brundell (1863-71), f. 2 nov. 1814 i Stigsjö s:n, son af
bonden Olof Olofsson i Brunne och Marta Larsdotter; stud. vt. 1839;
prästv. 24 jan. 1841 till adj. i Säbrå; past. adj. i Stigsjö 24 mars s. å;
skötte tillika skollärarebefattningen och bodde i fädernehemmet, till dess
skolhuset blef färdigt 1846; tjänstgjorde dels ss. v. pastor dels ss. pastorsadj.
i Gudmundrå 1852-53 och i Hammerdal 1853-57; utn. komm. i Njurunda
5 maj 1856, tilltr. 1 maj 57; disp. för past. ex. ht. 1859, men afl. ej examen
förrän 1861; erhöll fullmalet ss. khde i Grundsunda 23 febr. 1863 och tilltr.
1 maj s. å. Under de separatistiska striderna i Hammerdal lyckades »han
genom sin vislighet och takt temperera de hetsiga sinnena och det var i
sanning ingen lätt sak», säger minnestalaren vid Hsands prästmöte 1871.
Khden Brundell afled 17 jan. 1871. »Ett stilla och allvarligt prästhus.»
G. 24/8 1848 i Hsand m. Catharina Ulr. Norberg, f. 16 jan. 1824 i Högsjö,
dotter af kronolänsman Isak Norberg i Mörtsal och Inga Marg. Geting; d. 30/11
1921 i Uppsala nära 98 år.
Barn: Catharina, f. 25/11 1850, lärarinna i Wisingska flickskolan i Hsand
i 11 år, sedan i 25 föreståndarinna för flickskolan i Sundsvall, efter 1908 bosatt
i Upsala tills. m. modern; Emanuel, f. 15/11 1853, d. 10/2 1868.

26. Johan Olof Huss (1872-80), sist khde i Nätra.
27. Johan Alexius Rydén (1881-84), sist khde i Ramsele-Edsele.
28. Frithiof Laurentz Edvall (1884-96), f. 1 mars 1829 i Ovi_________
¹ P. Ödman, Ur en svensk tonsättares lif, s. 15.
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kens prästg., son af fältprosten och khden Lars Edvall. Intogs i Frösö skola
ht. 1838; stud. vt. 1852; slog sig först på landtbruk, men återtog studierna
och afl. kameralex. vt. 1861, var sakförare och kommissionär i Sthm flera år,
tjänstg. ss. extra i Statist. byrån och postverket; telegrafassistent vid Sthms
Centralstation 1863-74. Undergick, efter erhållen dispens från teol. examina
inför Akad. fakultet, prästex. i Hsand 8 maj 1874, prästv. i Upsala 31 i
samma mån.; förordn. att biträda prästerskapet i Nordmaling; utn. komm.
i Nora-Skog 30 juni 1875, tilltr. 15 juli s. å.; past.ex. 1883; befullm. khde
i Grundsunda 17 mars 1884, tilltr. 1 maj s. å. Flera gånger förordn. till
kontr. prost. Han var en redbar, godmodig man i goda ekonomiska omständigheter. Det andliga nit, som antogs ligga under hans öfvergång till
det prästerliga kallet, motvägdes af en viss maklighet och benägenhet för
lugn vällefnad hos honom. De årliga sommarpredikningarna vid fiskarkapellen upphörde under hans tid, men återupptogos under hans efterträdare. Khden Edvall afled 12 dec. 1896.
G. 16/6 1854 m. Brita Dillner, f. 29/9 1830 i Östnår, Hackås sn, dotter af
hemmansägaren Per Kjelson D. och Kristina Andersdotter; d. 29/12 1896. Barnlösa.

29. Carl Jonas Erik Hasselberg (1898- ), f. 16 maj 1856
i Östersund; föräldrar: häradshöfdingen i Jämtl. n. domsaga Joh. Gunno H.
och Charlotte Kinman. Efter afl. mogenh. ex. i Östersund 1875, stud.
i Upsala ht. s. å.; prästv. i Hsand 22 dec. 1882 till past. adj. i Hammerdal,
v. past. i Ström 2 jan. 1884 under khdens frånvaro vid riksdagen, hvarefter
han återgick till adjunkturen i Hammerdal; ånyo v. past. i Ström 29 dec.
s. å. samt från 8 apr. 1885 tillika t. f. komm. i Alanäs; v. past. i Ramsele
23 dec. s. å., utn. till komm. i Oviken-Myssjö 26 nov. 1886, tilltr. maj 1888,
utn. khde i Grundsunda 14 aug. 1897, tilltr. 1 maj 1898, har tillika längre
och kortare tider uppehållit komministraturen i pastoratet. Höll vid
1911 års prästmöte i Hsand det officiella minnestalet öfver framlidne
biskop Martin Johansson. T. f. kontr. prost 1 maj-1 sept. 1916 och
5 okt. 1916-30 par. 1918; ordin. kontr. prost i Ångermanlands nordöstra
kontrakt fr. 1 maj 1918 (benämndt Örnsköldsviks fr. 1 maj 1921). Præses
vid prästmötet i Hsand 1-3 juli 1919. På förslag af Teologiska fakulteten vid Upsala Univ. kreerad till teol. doktor och därtill promov. 31 maj
1921. Hedersledamot af Norrlands i Upsala studerande nation 1922.
Erhöll vid Sv. Turistföreningens 25-årsjubileum 27 febr. 1910 föreningens
medalj i silfver, L. N. O. 1918.
G. 16/6 1892 m. Olga Ingeborg Elvira Arbman, f. 9/2 1858 i Köping, dotter
af apotekaren och rådmannen Gottfrid Arbman och Ingeborg Ulrika Dillner.
Barn: Naima Ingeborg Charlotta, f. 2/4 1893 i Myssjö, exam. småskollär:na
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i Husby-Långhundra , Sthms län; Fanny Helena Maria, f. 31/7 1894, fil. stud.,
g. 26/12 1920 m. docenten vid Upsala univ. fil. dr Henrik Samuel Nyberg; Johan
Gudmar, f. 8/8 1896 , fil. lic. i Lund 1922, ex. lärare i Kristianstad; Carl Bertil,
f. 25/11 1897, fil. kand.; Gunno Birger Emanuel, f. 17/5 1900 i Grundsunda, exam.
folkskollärare; Ernst Gottfrid Valdemar, f. 23/5 1903, d. å Örnsköldsviks lasarett
22/11 1911.
Tr.: Kateketiskt schema för konfirmationsundervisningen. Östersund 1896,
ny uppl. ib. 1909. - Åtta predikningar öfver aftonsångstexter, ib. 1898. - Jämtland
och Härjedalen, utg. af Sv. Turistföreningen (Sv. T. resehandböcker X.) Sthm 1904,
uppl. 2-4 1909-16. - Kyrka och stat i deras inbördes förhållande. Föredrag vid
Västernorrlands prästkonferens i Sundsvall 15 juli 1909, ib. 1909. - Minnestal öfver
framlidne biskop Martin Johansson. (I: Handlingar rörande prästmötet i Hsand
1911.) - Valda dikter af Peter Rosegger öfversatta. Sthm 1915. - Norrländskt fromhetslif på 1700-talet. Synodalafhandling 1,2. Örnsköldsv. 1919. - Bibliografiska anteckningar rörande Jämtland och Härjedalen. Källförteckning, ib. 1920. - Minnesord i
Gideå kyrka vid prosten . . . J. E. Björkquists grafsättning den 3 apr. 1921, ib. 1921.
- Skriftetal. (I saml. Nukyrkliga kasualtal 1. Sthm 1920). - Gammalseparatister
(i Hågkomster och livsintryck) Upps. 1921. - Harpotoner. Psalmer och andl. sånger
öfversatta. Örnsköldsv. 1923. - I Sv. Turistfören. årsskrift: Från Östersund till Röros
genom sydvestra Jämtland och Herjedalen. 1889: En rundresa i Norra Jämtland, 1892;
En sommarutflykt i Bergslagen s. å.; Helagsfjället, 1895; Från Jämtlands fjällvärld,
1899; Från nordöstra Ångermanland, 1911. - I Från ådalar och fjäll: Biskop Martin
Johansson, 1912; Koburgshus, några hist. och topogr. anteckningar, 1913; Några ord
om uppkomsten af Stugu socken, 1919. En jämtländsk mystiker och hans läroåskådning, 1921; Johan Christoffer Ruuth, 1922. - I Jämten, Föreningen Jämtslöjds årsbok:
Alkemister och grubblare i Jämtland på 1600-talet. Östers. 1921. - Dessutom psalmer
och psalmöfversättningar, religiösa betraktelser, artiklar och recensioner. .

KOMMINISTRAR.
1. Herr Nils [1571], kapelan i Grundsunda, skattade nämnda år
till Älfsborgs lösen 6 mark 6½ öre för sin lösegendom, som bestod af silfver 1 lod 1 kvintin penningar 2½ mk, koppar 5 mk, kor 4, får 10, getter 3,
svin 2, sammanlagdt i värde 68 mk 1 öre; är sannolikt den Nils Jonæ, som
blef khde här 1573.
2. Petrus Jonæ Sidenius (1675-86), äfven Bidenius benämnd,
bondson från Sidensjö; stud. i Upsala 19 nov. 1670, komm. adj. och därefter ordin. komm. i Grundsunda, sökte och erhöll 1686 någon huspredikantsyssla i Stockholm, men afled ej långt därefter. Vid Sidensjö ting i mars
1675 kräfde han sina medarfvingar på en fordran efter sin sal. moder.
(Ådb.)
G. m. Maria Mört, dotter af landtmätaren Christopher Mört i Sthm.
En dotter Helena, g. m. khden Ol. Arctædius i Nordmaling.
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3. Jonas Bened. Moman (1686-1703), bondson från Mo, Själevad. Med betyg fr. Hsands gymn. stud. 27 aug. 1681; kapellan i Grundsunda 1686, var närvarande vid prästmötena 1694 och 1696. I sept. 1697
utfärdade superintendenten Micrander ett upprop att understödja komm.
Moman, »som i Juli månad genom en häftig vådeld bortmist både hus
och lösören, undantagne kreaturen, som ute på marken voro». Han afled
om hösten 1703. Ägde jord i Utås och Lakamark. (B. Hasselberg.)
G. m. Elisabeth Djupedia, dotter af khden härstädes n. 10.
Barn: 2 söner, en vågskrifvare i Gefle; en bonde i Grundsunda; dottern
Barbro, g. m. norrlandsfararen, borgaren Jonas Blom i Strängnäs.

4. Jonas Wessler (1705-17), komm. i Arnäs, n. 6.
5. Jonas Isaksson Beckman (1717-21), var finne. Sockenadj.
i Lappo pastorat i Österbotten 1710, måste han vid ryssarnes infall begifva
sig på flykten till Sverige och fick här anställning ss. kapellan. Khden
Pehr Ström anmäler i Hsands konsistorium 17 okt. 1721, att sacellanien
i Grundsunda är förmedelst hr J. Beckmans hemresande till dess lägenhet
i Österbotten ledig vorden och församlingen nu utan kapellan, emedan
bemte Beckman den 17 Trinitatis valedicerade. Han tillträdde kapellanssysslan i Lappo 1722 och afled 1735. (Strandberg, Åbo stifts herdaminne.)
G. m. Anna Bäck, dotter af kapellan Gust. B. i Lappo och Catharina
Alfthan; omg. m. khden i N. Karleby Michael Jesenhusen.
En dotter Catharina, g. m. khden i Lappo mag. Isac Lithovius.

6. Johan Liman (1722-36), f. i Hsand; stud. i Åbo 1709, synes
därifrån hafva afrest på våren 1711 och, som det upgafs, tagit värfning
(Lagus, Åbo stud.-matr.); prästv. 1715, uppehöll komm. i Ström 1 maj18 aug. 1715, men slarfvade med betalningen för sitt kvarter.; adj. hos
prosten Renhorn i Brunflo 1718-21 och utn. 25 okt. 1721 till kaplan
i Grundsunda, tilltr. 1722. Han besvärar sig öfver sina ringa inkomster
och klagar, att khden (P. Ström) vill förkorta den del, som han af honom
hafva bör, och ej godtgöra det besvär, han med hela församlingens upvaktning haft 1722 under pastorns bortovaro på södra orterna. Khden andrager vidlyftigt om Limans otidiga förhållande. Konsist. ser hälst, att
de förlikas, men anmanar pastorn att å sin sida ha noga inseende på sin
komminister och icke tillåta honom göra någon förargelse i församlingen
(Hdpr. 14/10 1723). Senare ljuda anklagelser mot Liman för fylleri, men
han undanskyllde sig med rossjukdom, och att tillvitelserna härrörde från
pastor Kallings hemliga hat och stämplingar. Tillika hade han mot
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konsist. uttryckliga förbud rest till Sthm. Allt detta renderade honom
ett års suspension fr. mars 1731, men han fick efter dess förlopp intyg,
att han förhåller sig nykter, stilla och beskedligen. Afled 18 juni 1736.
G. 28/11 1721 i Brunflo m. Justina Christina Forssman, köpmansdotter fr.
Umeå och änka efter komm. J. Byström i Hammerdal; 3:dje gången g. m. länsman i Grundsunda Matthias Nessler, kort före sin död sinnesrubbad, »fast hon
förut varit en klok och berömlig hushållerska». (T.) I sitt äktenskap med
Liman hade hon flera döttrar och en son Sven, scholaris i Umeå 1736-37.

7. Jöns Granbaum (1739-48), se khde n. 16.
8. Aeskil Bistedt (1748-65), sist komm. i Nätra.
9. Nicolaus Ödberg (1765-80), f. 1713 i Sundsvall, där fadern
var borgare; stud. i Upsala 3 okt. 1735, prästv. 21 nov. 1742 till adj. i Tuna.
Blef 1752 efter nära tio års adj. tjänst suspenderad på grund af ämbetsfel
och dryckenskap, men återfick ämbetet efter ett förhör in articulis fidei
och intyg, att han fört. ett sedligt, nyktert och saktmodigt lefverne under
mellantiden, hvarunder han större delen vistats i Sundsvall. (Hdpr. 18/12
1754.) V. komm. i Grundsunda dec. 1764, tjänstgj. som adj. i Hsand,
då han 20 maj 1765 erhöll fullm. såsom kapellan. Han afled 12 dec. 1780.
G. 29/2 1756 m. Brigitta Skog, dotter till en borgare i Hsand.
En son Nicolaus Petrus, f. i Hsand 4/11 1757, begr. 22/1 1758 där.

10. Erik Isr. Melander (1782-96), f 23/10 1730 i Hsand, föräldrar:
handelsman Israel Melander och Sara Moman. Stud. ht. 1755, for i all tysthet om sommaren 1759 till Greifswald för att bli magister »magis nomine
quam re», som det spefullt nog heter i Ångermanl. nationsmatrikel. Den
vid Greifswalds universitet förvärfvade graden stod ej högt i kurs vid denna
tid. Fil. mag. därst. 1760; prästv. 31 maj 1767 på kallelse af komm. i Häggdånger Petr Sundvall och var nöjd att såsom adj. samma station mottaga.
Utn. komm. i Grundsunda 10 okt. 1781. Respondens vid prästmötet i
Hsand febr. 1786. Afled 4 aug. 1796 af andtäppa.
G. m. Maria Tjernberg, f. 1732, d. 9/7 1805, äktenskapet barnlöst.

11. Anders Billmark (1798-1805), sist komm. i Nätra.
12. Johan Augustin Hellman (1806-13), se khde n. 21.
13. Nils Sillrén (1814-21), se komm. i Nordmaling.
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14. Anders Häggmark (1822-32), sist khde i Gideå.
15. Jonas Granberg (1832-41), se komm. i Nordmaling.
16. Johan Berglund (1842-45), se komm. i Arnäs.
17. Jonas Emanuel Dynæsius (1845-49), se komm. i Själevad.
18. Pehr Sundvall (1849-54) sist komm. i Boteå-Öfverlännäs.
19. Dokt. Jakob Albert Englund (1854-60), sist khde i Neder-Luleå.
20. Dokt. Nils Theodor Feltström (1860-64), sist khde i
Hammerdal.
21. Pehr Alfred Nikolaus Sundelin (1866-70), sist khde
i Nora.
22. Jonas Genberg (1871-75), sist khde i Lit.
23. Nils Magnus Lalander (1875-76), sist komm.i Torp.
24. Johan Alexius Rydén (1877-81), här khde n. 27, sist
i Ramsele.
25. Nils Johan Kihlgren (1881-98), khde i Ytter-Hogdal.
26. Nils Hamberg (1898-1914), f. 4 apr. 1863 i Hammerdal,
son af hemmansägaren Jöns Nilsson och Ingeborg Olofsdotter. Efter studier i Östersund stud. i Upsala ht. 1889 och efter där afl. teol. examina
prästv. 31 maj 1894, past. adj. i Hammerdal och Gudmundrå, utn.
komm. i Grundsunda 4 juni 1898, tilltr. genast. Begärde härifrån afsked
1914. Blef senare utn. till khde i Stugun och Borgvattnet, hvilken tjänst
han tillträdde 1918.
G. 19/12 1901 m. Emy Torborg Matilda Decker, f. i Storsjö 17/2 1879, dotter
till inspektor Adolf Fredrik Decker och Matilda Georgina Desideria Freidenfelt.
Barn: Jöns Olof Fredrik, f. i Grundsunda 25/9 1902, d. 9/6 1903; Sven Erik,
f. 16/5 1904; Ingeborg Matilda, f. 23/3 1906; Nils Åke och Karin Helena, f. 8/1 1909;
Per Martin, f. 14/7 1912.
Tr.: Den kristna tros- och sedeläran schematiskt framställd. Örnsköldsv. 1907.
- Bidrag till Grundsunda kyrkas och församlings krönika, ib. 1912. - Sångarprästen
(i Från ådalar och fjäll 1913, s. 29).

