STIGSJÖ
med VIKSJÖ.
(Ångermanland.)
Stigsjö utgjorde ursprungligen annex till Säbrå pastorat, som på 1500-talet äfven
omfattade Häggdångers annex och Härnö kapellförsamling. De båda annexprästborden afstodos år 1589 som vederlag åt de bönder, hvilkas hemman exproprierats till
stadsjord vid Hsands grundläggning, och khden i Säbrå hölls skadeslös medels ett årligt anslag af tiondespannmål. (Se Säbrå.) Hela pastoratet låg som prebende under
superintendenterna och biskoparna i Hsand från 1648 till år 1808, då de båda annexen
Stigsjö och Häggdånger genom kgl. bref 26 febr. s. å. gjordes till prebendepastorat,
det förra åt äldre, det senare åt yngre teologie lektorn vid Hsands gymnasium, och
biskopen med bibehållande af Säbrå och Hsands stad i ersättning fick Nora till prebende.
Inom Stigsjö socken hade år 1751 vid det intill Viksjön belägna Västanå bruk
uppbyggts ett för bruksfolket afsedt kapell, som efter tillåtelse af brukspatron Dan.
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Krapp och enligt medgifvande af Hsands konsist. 15 mars 1758 äfven fick begagnas
af Viksjöborna. Men 1 maj 1769 anhöllo Viksjö, Nordanå och Aldersjö byamän att
få bygga kapell och egen predikant där underhålla; de hade visserligen erhållit frihet
att bevista gudstjänsten i Västanå, men funno det mindre tillbörligt, då brukskapellet
befanns så bofälligt, att det lutade omkull¹. Äfvenså framhölls, att de utan bruksägarens hjälp anlagt boställe för kapellprästen med 3 tunnland åkerjord och äfven ville
förse honom med ängesland samt mans- och ladugårdsbyggnad. Härtill biföll konsist.
12 maj 1769. Kyrkogård skulle ock invigas. Kapellet, uppfördt i Viksjö på den
s. k. Gamlegårdsmon, var färdigt till invigning 19 juni 1771. Under den följande tiden
skötte brukspredikanten båda kapellen till år 1792, då Västanå bruksägare patron Johan Rothoff och Viksjö kapellbor hos konsist. anhöllo om stadfästelse af den öfverenskommelse de träffat att nyttja en gemensam kyrka för framtiden och att till den
utdömda kapellkyrkans plats flytta och i dess ställe uppsätta den dåvarande brukskyrkan, som till alla delar var i godt stånd, hvarigenom tvistigheterna skulle försvinna;
bruks- och kapellpredikantens boställe, hvarmed han var försedd, låge ock bekvämhet
i förhållande till den gemensamma kyrkan. Denna anordning gillades af konsist.
21 nov. 1792. Från 1695 bodde Säbrå pastorats enda komminister i Stigsjö.
Vid löneregleringen 21 nov. 1868 förflyttades den först i Stigsjö bosatta komministern till Viksjö, i samband hvarmed kapellpredikantbefattningen därstädes indrogs
och Viksjö intog ställning ss. annexförsamling till Stigsjö, som år 1871 frigjordes
från att vara prebende.
Stigsjö kyrka utgaf 1531 i klockeskatten 5 mark 2 öre i tiondepenningar och afstod en klocka om 1 skeppund. Denna kyrka var af trä och förbrändes i grunden,
träffad af »torelden» år 1559. Till återuppbyggandet efterläts samma och följande
år 4 pund korn (KA), och tydligen blef då en stenkyrka uppförd; väl omtalas, att
vid en sockenstämma i maj 1684 »blef kiörkiobygnaden ock bewiliat att företagas,
emädan det wärket war nu af H:s M:t sielf bewiliadt», men detta afsåg endast en förlängning af kyrkan på östra gafveln. Denna kyrka uppförd på Brunnesjöns södra
strand saknade torn och mätte inom murarna 34¾ aln. i längd och 15½ aln. i bredd.
Hon blef emellertid med tiden för trång och bristfälligheterna i öfrigt gjorde, att man
På 1770-talet rådslog om uppförandet af en ny kyrka. Den i anledning häraf tillsatta synenämnden förordade tillika, att den nya kyrkan borde förläggas till Brunne
by på norra sidan af Brunnesjön. Men förslaget förkastades, och på den gamla kyrkplatsen uppfördes den nuvarande tornprydda tegelkyrkan under byggmästaren Per
Hagmanssons ledning 1785 och invigdes 15 sönd. efter Tref. 1786. Hon restaurerades
1916. Altaranordningen med kopplade kolonner vid sidorna är stilfull.
Af kyrkans äldre inventarier märkes dess nattvardskalk af silfver, som under
foten i en spiralformig slinga bär den lågtyska inskriften: Deffe . kelk . de . horet .
to . der . viffdjer . vickerie . in . sunte . peters . kerke . to . des . hilge . rrures . altar .
(Denna kalk tillhör fiskarenas kapell i S. Peters kyrka vid helga korsets altare.)
Kalken synes blifvit delvis omgjord, enär i bottnens kant är inristade: »Tilöckt och
Förärrat af L. P. S. i Boda och L. P. S. i Nygården 1791 d. 22 december».
Viksjö från Västanå bruk förflyttade och år 1792 ombyggda kyrka var uppförd
i åttkantig form, genomgick 1924-25 en genomgripande yttre och inre restaurering,
men nedbrann till grunden 8 febr. 1926.

_________
¹ Detta skröpliga kapell ersattes hösten 1771 på brukets bekostnad med ett nytt, uppfördt på en mindre sankt ställe.
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[Litt.: Aflidne lektorn i Sundsvall S. A. Hjeltström, f. i Stigsjö s:n, har i »Norrland»,
småskrifter utg. af Norrländska studenters folkbildningsförening n:o 8, i utdrag utgifvit:
Kiörkiobok i Stigsjö 1684, samt i manuskript efterlämnar en samling anteckningar om
sin födelsesocken. De förvaras nu i Landsmålsarkivet på Upsala Univ. bibl. och ha
blifvit genomgångna och delvis tillgodogjorda.]
Prästerskapet i Stigsjö före 1808, se Säbrå.

PREBENDE-PASTORER.
1. Dokt. Carl Stridsberg (1809-19), kongl. bibliotekarie, förordn. till hist. och moral. lektor i Hsand 8 juni 1796, tilltr. 1798; efter
specimina utn. till andre teol. lektor 24 mars 1800, primarie teol. lektor
1805; såsom äldre teol. lektor erhöll han Stigsjö pastorat till prebende 1809,
præpos. honor. s. å. Han afled 9 juni 1819. Se vidare Hsands lektorer.
2. Dokt. Nils Magnus Berlin (1822-53), gymn. adj. 1805 vid
Hsands gymnasium, lektor i teor. och prakt. filosofi 1812¹, khde i Häggdångers prebendepastorat 1813; teol. dokt. 1818, khde i Stigsjö prebende
1822, erhöll afsked från lektoratet 1843, men fick på domkap. begäran kvarstå som medlem af Hsands konsist., och genom nådigt bref 31 juli 1843 medgafs honom att till sin död behålla Stigsjö prebende. D. 1853. Se lektorer.
3. Dokt. Johan Norrman (1854), e. o. prof. i Lund, utn. till
andre teologie lektor i Hsand 16 febr. 1820; teol. dokt. 1830, khde i Häggdångers preb. pastorat febr. 1832, tilltr. 1834, utn. till khde i Stigsjö och
Viksjö 1854, men afled redan 10 aug. 1854. Se vidare lektorer.
4. Dokt. Carl Johan Östling (1859-71), græcæ linguæ lektor
vid Hsands gymn. 1 dec. 1858, utn. khde i Stigsjö och Viksjö preb. pastorat
20 apr. 1859; kontr. prost i Södra Ångermanland 23 aug. 1871, erhöll på
begäran afsked från khdebefattningen i Stigsjö s. d. med åtnjutande af
lön i den för lektorerna bestämda högsta lönegraden enl. kgl. bref 9 juni
s. å. Teol. dokt. 1877, v. præses i Hsands konsist. LNO. Erhöll afsked
från lektoratet med pension 14 dec. 1887. Se vidare lektorer.
KYRKOHERDAR.
5. Matthias Gustaf Leufvenius (1872-90), f. 25 nov. 1828 i
Ockelbo förs., Gestrikl., son af bruksinspekt. Olof Leufvenius och Gustafva
_________
¹ Var aldrig ordinarie teologie lektor, men hade som gymn. adj. förestått befattningen.
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Lindqvist. Stud. i Upsala ht. 1850, ingick i Norrlands nation, aflade med.
filos. ex. maj 1854, men afbröt sina medicinska studier för lomhördhet.
Efter afl. teol. examina erhöll han infödingsrätt inom Hsands stift aug.
1857 och prästv. i Sthm 21 sept. s. å. samt förordn. till v. komm. i Oviken
under komm. L. E. Festins sjukdom, men redan i okt. s. å. blef han past.
adj. i Refsund. Utnämndes till ordin. bruks- och kapellpred. i Viksjö
1 mars 1858; past. ex. maj 1867; khde i Skorpeds nya pastorat 20 jan. 1868,
tilltr. 1 maj 1869. Erhöll fullmakt å Stigsjö past. 26 aug. 1872, tilltr.
1 sept. s. å. Afled 9 aug. 1890.
G. 1) 7/7 1862 m. Lydia Maria Tiselius, f. i Hällesjö 30/3 1838, dotter till
inspekt. på Ljungå bruk Gustaf Adolf Tiselius och Maria Helena Staaf; d. i Stigsjö prästg. 26/6 1875;
2) 31/10 1878 m. Johanna (Hanna) Lindblom, f. 27/12 1855 i Hsand, dotter
till handl. Anders Lindblom; d. 29/3 1913.
Barn i förra giftet: Lydia Maria, f. 23/4 1863 i Viksjö, g. 11/11 1895 m. Per
Gavelius, folkskollärare i Graninge, änka 1911; Mårten Gustaf, f. 12/4 1865, d.
i Stigsjö 28/12 1880; Gertrud Katarina, f. 12/4 1867, tv., g. 6/4 1893 m. komm. Göran
Fröst i Dal; Julius Johannes, f. 12/4 1867 tv., möbelsnickare i Umeå, sångare med
mycken musikalisk begåfning, d. 19/1 1913; Karl Imanuel, f. 1/11 1868, handl. i
Guldsmedshyttan, Västmanl.; Per August, f. 1/5 1874 i Stigsjö; Anna Charlotta
Fredrika, f. 18/6 1875, d. 27/ s. å.; - i senare giftet: Anders Wilhelm, f. 9/8 1879,
kontorschef i Hsand; Mårten Gustaf, f. 26/6 1887, d. 5/3 1891.

6. Nils Bergman (1893-1909), f. 6 okt. 1844 i Bjertrå, son af
hemmansägaren Jonas Jonsson och Anna Margareta Olofsdotter. Med
afg.-ex. fr. Hsands lärov. 30 maj 1870 stud. i Upsala ht. s. å., v. kollega
i Sundsvall vt. 1872; efter att ha erhållit dispens från. prakt. teol. ex.,
prästv. i Hsand 15 mars 1874 och förordn. till v. past. och nådårspred. i
Frostviken. Befullm. komm. i Torsåker-Dal 10 nov. 1874, tilltr. 1 maj
1875, innehade åtskilliga förordnanden att tillika bestrida pastoralvården
i Torsåker och komministerbefattningen i Ytterlännäs; utn. khde i Stigsjö 30 maj 1891, tilltr. 1 maj. 1893. Afled 4 okt. 1909 å Hsands lasarett
efter operation för kräfta.
G. i Sthm 6/7 1877 m. Vendla Stiernberg, f. 26/8 1841, dotter af komm. Gustaf
Oskar Stjernberg i Ytterlännäs och Brita Christina Starrin.
Barn: Jonas Gustaf, f. 6/7 1878, d. i Dals prästg. 11/7 1883; Anna Irene, f.
8/11 1879, d. 15/4 1885 i Dal; Ruben Nicolaus, f. 28/10 1881 i Dal, stud. i Upsala 1906.
gymnastikdirektör, bosatt i Lübeck; Ruth Elin, f. 5/10 1884, g. 15/9 1907 m.
handl. Erik Emanuel Wessblad i Brunne, Stigsjö.

7. Ernst Daniel Sakarias Rudin (1911- ), f. 9 sept. 1864 i
Bromma församling, Sthms län. Föräldrar: teol. professoren vid Upsala
univ. dokt. Erik Georg Valdemar Napoleon Rudin och Julie Marie Luise
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Maule. Efter aflagd mogenhetsex. vid Upsala allm. lärov. vt. 1882 inskr.
s. å. vid universitetet (Östgöta nation); fil. kand. 29 jan. 1887; inskr. i
teol. fakulteten 9 febr., aflade under åren 1891 och 1892 de teol. examina
och folkskollärareex., prästv. 24 maj 1892 i Upsala för tjänstgöring i
Hsands stift samt förordn. till past. adj. i Hammerdal, där han ock innehade ett par kortare förordnanden som v. pastor; v. past. i Häggdånger
fr. 1 juni 1894; utn. brukspred. i Huskvarna i Växjö Stift 25 maj 1898,
tilltr. 1 juli s. å.; t. f. komm. i Hakarp 17 maj 1905. Aflade musiklärareex.
i Sthm 11 dec. 1908 och organist- och kyrkosångareex. 27 maj 1909. Utn.
khde i Stigsjö 23 apr. 1910, tilltr. 1911. Han har såväl under sin Huskvarnatid som efter återkomsten till stiftet ägnat intresseradt arbete åt
kyrkosångssaken och ss. vice ordförande i Hsands stiftskrets af sällsk.
Kyrkosångens vänner ledt liturg.-kyrkomusikaliska kurser för organister
och präster, en i Hsand år 1909, den andra i Örnsköldsvik 1924. Innehade statens resestipendium 1905 och idkade under 3 mån. i Tyskland
och Österrike studier i liturgik och kyrkomusik.
G. 1) 7/7 1894 m. Agnes Amalia Abelin, f. i Karlskrona 24/8 1867, dotter till
landssekreteraren i Blekinge län Harald Viktor Abelin och Anne Sophie Leijonflycht; d. 16/12 1907, begr. i Upsala;
2) 6/8 1908 m. Margareta Elisabeth Lodin, f. i Hsand 1/11 1868, dotter till
sjökapten Erik Johan Lodin och Elisabet Brundin.
Dotter i förra giftet: Agnes Lydia Elisabet, f. i Häggdånger 18/3 1895.
Tr.: Justinianus Ernst von Welz, en den evangeliska missionens förelöpare i det
17:e århundradet (i Meddel. fr. studentmissionsfören. i Ups. B. 3 1890-91, s. 105). En skandinavisk mission (i julkal. »Vintersol» Sthlm 1893). - Några blad ur musikens
historia från äldsta tider fram genom medeltiden (i Läsning för hemmet B. 19 1897). –
Ett maningsord och ett afskedsord. Två predikningar i kärleksfull hågkomst af Häggdångers församling, Ups. 1898. - Ett sjungande Herrans folk (i Julkal. Febe 1900),
omtr. Jönk. 1901, Sthlm 1904. - Kort hjelpreda vid konfirmationsundervisningen och
vid katekesundervisningen i allmänhet. Jönk. 1903. - Folket i förskingringen, några
blad ur Judarnes historia efter Kristus jämte en blick på Israelsmissionen. Tre föredrag.
Sthm 1906, ny uppl. 1925. - Från en liturgisk-musikalisk studieresa 1905, utdrag och
referat (i tidskr. Kult och konst 1906, s. 60). - Något om rörelsen »loss» från Rom i
Österrike (i Kyrklig tidskr. 1907), äfven separat. - Om orgelns användning vid gudstjänsten, Sthlm 1908. - Något om de »rytmiska koralerna», ib. 1909. - Om kyrkosången (i Växiö stifts hembygdskalender, årg. 1, Jönk. 1909.) - Messiashoppet hos folket
i förskingringen, Sthm 1918. - Waldemar Rudin, levnadsteckning af sonen, Upps. 1922.
- I Från ådalar och fjäll: Om kyrkosång nu och fordom, 1912; I psalmboksfrågan,
1913; Sången i hemmet, 1920, samt 3 sånger. - Utg. 7 sånger för en röst med piano,
Abr. Lundqvists förlag, Sthm; 1 sång för en röst med piano, Breitkopf u. Härtel, Lpz.;
ett par hymner i Hymnarium för sv. kyrkan (blandad kör) samt Barcarole för violin
eller violoncell m. piano, Stlm 1926. Ett något större verk: Vid Lutherfirning, för
soli, kör och orkester (uppfördt 1924, otryckt). Dessutom några predikningar och föredrag samt bidrag på vers i tidningar och kalendrar.
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KOMMINISTRAR I STIGSJÖ.
(Fortsättning af komministerserien i Säbrå.)
1. Mag. Olof Tunvall (1784-1829), f. 30 apr. 1747, son till
kollegan i Sundsvalls skola Sven Tunvall och Barbara Hellberg. Blef
tidigt som barn upptagen i biskop O. Kiörnings hus, såsom varande en
släkting på mödernet. Stud. i Upsala 11 mars 1768, fil. kand. maj 1772, fil.
mag. 17 juni 1773. Prästv. på biskop Körnings kallelse 13 febr. 1774 till
adj. i Säbrå, tillika hospitalssyssloman i Hsand s. å.; utn. komm. i SäbråStigsjö 28 aug. 1782, tilltr. 1784, predikant vid prästmötet i Hsand 1806,
filos. jubelmagister vid promotionen i Upsala 12 juni 1824. Då Stigsjö
blef prebendepastorat, behöll han sin tjänst som församlingens komminister. Efter att i 45 år troget verkat härstädes, afled han 7 juni 1829,
öfver 82 år gammal. Han ifrade bl. a. mot allmogens inrotade fördom mot
hästkött och synes härutinnan vunnit någon framgång. Då han bjöd på sådant, fann man det ej så oäfvet. Kort före sin död ålade han en af sina
ämbetsbroder, att om något skulle sägas vid hans graf, så vore det, att
han under djup känsla af synder och brister i sitt kall och i sin enskilda
vandel, ville efter de honom förlänte naturens och nådens gåfvor skiljas
hädan i likhet, dock utan jämförelse, med mannen, som tecknat 2 Tim.
4:6-8. Han bodde på den s. k. Tunvallsbacken i en byggnad, som komm.
Sellin uppfört. År 1794 ägde han ett hemman i Smöråker. Stigsjö nya
kyrka uppfördes under hans tid. Ogift.
Tr.: Versio Suecana selectorum ex Paulinis epistolis locorum, præs. J. Floderus,
Ups. 1771. - De influxu precum in providentiam divinam, præs. P. N. Christiernin, ib.
1773. - Prof af ett werksamt deltagande uti likars nöd. (Inr. Tidn. 1802 n. 15.)

2. Pehr Nordstrand (1831-53), past. adj. i Stigsjö nov. 1818
och nådårspräst efter khden lektor Stridsbergs död 1819-22, då han blef
past. adj. åt eftertr. lektor N. M. Berlin; utn. komm. i Stigsjö, tilltr. 1 maj
1831, v. pastor 1835; tilltr. 1 maj 1853 som khde i Ragunda.
3. Richard Theodor Lundqvist (1853-65), f. 26 mars 1814 i
Sthm, son af hvitglasblåsaren Pehr Gustaf Lundqvist vid Skönviks glasbruk och Christina Catharina Norberg. Stud. i Upsala ht. 1835, prästv.
17 dec. 1837 till komm. adj. i Alnön, past. adj. i Refsund mars 1838, curam
past. gerens därst. juli 1844 (se Refsund III, s. 162). Past. ex. 20 dec. 1848.
Utn. till komm. i Stigsjö 26 jan. 1852, hitflyttade 1853, tillika folkskollärare
till maj 1859. Bodde under tiden i Brunne skolhus och afled i Viksjö
20 jan. 1865. Var rätt god predikant och mycket omtyckt af församlingen.
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G. 21/10 1838 i Refsund m. Sofia Katarina Tideman, f. i Rödön 9/9 1810,
dotter af majoren Herman Tideman och Anna Olsson; d. i Upsala 21/4 1879.
Barn: Katarina Theodora Antoinette, f. i Refsund 25/2 1839, g. 1857 m.
landtbrukaren Carl Gustaf Nydahl i Nygården, änka 1903, d. 6/12 1909; Gustaf
Herman, f. 3/8 1840, sjökapten, ansedd och oförfärad befälhafvare; på sin resa
med skeppet Pallas mellan Mauritius och N. York gick han öfverbord och drunknade 10/4 1883; Hulda Maria, f. 6/11 1842, d. 22/3 1855 i Stigsjö; Carolina Vilhelmina,
f. 10/12 1846, g. 10/7 1866 m. landtbrukaren Erik Nydahl i Hamre, brorson till
svågern; Richard, f. 29/12 1848, komm. i Linsell; Emma Ulrika, f. 29/8 1850, g. 12/8
1881 m. torparen Jonas Gerdin i Brunne, d. 14/2 1897; Vendla Augusta, f. i Stigsjö
28/8 1854, hade modeaffär i Hsand, g. 23/10 1880 m. skeppshandl. Walfrid Edv.
Widestedt, d. i Sthm 19/12 1902.
Viksjö prästbord blef säte för de följande komministrarna.

4. Alexander Emanuel Bill (1869-89), se khdar i Säbrå.
5. Gustaf Herman Nydahl (1890-98), past. adj. i Stigsjö 13
juni 1888, v. komm. i Viksjö 23 maj 1889, ordin. komm. i Stigsjö-Viksjö
18 jan. 1890, tilltr. 1 maj s. å.; tillträdde ss. komm. i Öfverlännäs 1 maj
1898; sist khde i Hällesjö, se där vidare.
6. August Edvard Carlbom (1898-1909), khde i Fjällsjö.
BRUKS- OCH KAPELLPREDIKANTER I VÄSTANÅ OCH VIKSJÖ.
(Fortsättning från Säbråserien.)
1. Nils Olof Flodstedt (1804-18), hit förordnad 23 maj 1804.
Sist komm. i Högsjö, se Gudmundrå komm. n. 16.
2. Simon Petrus Norman (1818-21), förordnades 25 mars 1818
att tillsvidare vara bruks- och kapellpredikant i Viksjö förs., erhöll förordn.
21 mars 1821 ss. past. adj. i Nordingrå. Sist komm. i Säbrå.
3. Pehr Nydahl (1821-38), f. 20 dec. 1786 i Stigsjö, son af bonden
Lars Persson i Nygården; stud. i Upsala vt. 1808, prästv. 31 jan. 1811 till
komm. adj. i Stigsjö, d:o i Bjertrå några månader s. å., past. adj. i Gudmundrå 20 mars 1813, curam gerens pastoris därst. febr. 1819-maj 1820,
v. pastor i Säbrå till 1 okt. s. å. och tillika predikant vid länshäktet, v.
kollega i apologistskolan i Hsand till maj 1821, därefter v. bruks- o. kapellpredikant i Viksjö, erhöll 14 Sept. 1823 ordin. fullmakt på denna tjänst.
Död 14 sept. 1838.
G. 1822 m. Marg. Charlotta Decker, f. i Torp 12/11 1780, d. i Ultrå 6/10 1858.
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4. Pehr Salomon Wasenius (1841), f. 28 juli 1791 i Torp, där
fadern P. Wasenius var prost och khde. Stud. i Upsala 1810, prästv.
17 juni 1821 till komm. adj. i Attmar, adj. i Selånger 1822, utn. brukspred. i Lögdö febr. 1823. Vid valet till bruks- och kapellpred. i Viksjö
26 maj 1839 erhöll han alla afgifna röster och tillträdde här i maj 1841,
men afled redan 13 dec. s. å. af blodstörtning. Hans medicinska insikter
gjorde honom synnerligen anlitad som läkare.
G. 26/2 1824 m. Margareta Charlotta Örberg, f. i Lögdö 20/9 1797, dotter af
komm. i Tuna-Attmar Joh. H. Örberg. Hon erhöll 1842 1 extra nådår, flyttade
med sin måg Söderberg till Timrå och afled i Hafverö prästgård 6/7 1877.
Barn: Anna Charlotta, f. 15/5 1825, d. 23/2 1826: Charlotta Petronella, f. 24/9
1827, g. 27/6 1848 m. landtbruk. Jonas Åberg i Viksjö, d. 27/7 1856; Johanna Margareta, f. 15/9 1829, g. 30/11 1847 m. khden i Hafverö H. P. Söderberg.

5. Johan Thelberg (1841-46), vakanspred. här dec. 1841-juli
1846. Sist khde i Tuna.
6. Erik Ulrik Carleson (1846-57), f. 15 apr. 1805 i Torp, son
till komm. o. v. pastorn i Borgsjö Erik Carleson. Stud. i Upsala 1826,
tjänstgj. som kollega i Sundsvalls skola vt. och ht. 1828, prästv. 18 juni
s. å. till faderns adj. i Borgsjö, aflade past. ex. 1839, erhöll tjänstledighet
för sjuklighet 4 okt. 1843, v. pred. vid Stugun och Borgvattnet okt. 1844,
utn. kapellpred. i Viksjö 1845, tilltr. 1846. Känd såsom en af olyckor,
sjuklighet och fattigdom särskildt pröfvad man. Han hade sett sin fader
innebrännas och sin äldsta son omkomma genom drunkning, och då han
efter långa års sträfvanden som adjunkt ändtligen erhållit en torftig
kapellpredikantsyssla till lefvebröd, träffades han af en halssjukdom, som
förbjöd allt predikande, hvarföre han måste anlita medhjälpare, till hvars
aflöning den lilla kapellanslönen knappast förslog, än mindre att därjämte
föda och uppfostra en stor barnskara. Nöd och fattigdom stodo för ögonen
och kunde blott genom en vädjan till allmänhetens barmhärtighet för en
tid afvärjas. Äfven den kungliga familjen deltog härvid med sina bidrag.
De influtna medlen användes bl. a. till inköp af ett hemman i Byn.
Det var ock då som författaren Onkel Adam (d:r C. A. Wetterbergh)
skref sin novell »Kapellpresten, skizz ur verkligheten» (1849) till förmån för
Carleson och hans familj. Han begärde emellertid 1857 afsked från sin
tjänst med bibehållande af prästämbetet. Under åren 1858-64 verkade
han med stor framgång som sekreterare i Västernorrlands läns hushållningssällskap. Han afled i Nyhem nära Sundsvall 4 febr. 1872 och ligger
begrafven i Selångers kyrkogård. Hans bild är återgifven i Hj. Hedens arbete Västernorrl. läns hushålln.-sällskap 1805-1904, del 2, 1915.
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G. 12/12 1829 m. Anna Lovisa Bill, f. i Sundsvall /8 1809, d. i Stigsjö 6/2 1860.
Barn: Erik Imanuel Alexander, f. 21/9 1830 i Borgsjö, landtmäterielev,
omkom genom drunkning i Selångersån 27/7 1847; Lovisa Ulrika Charlotta, f.
15/9 1832, g. m. inspektoren Joh. Wassberg i Stugun, d. 17/12 1889 i Rude, Tuna;
Hertha Carolina, f. 29/8 1834, g. m. torparen Israel Viklund å Geresta invid Hsand,
d. där 2/2 1890; Lydia Anna Maria, f. 14/2 1837, g. 1) m. förvaltaren Olof Grafström,
2) m. dennes broder bokhållaren Carl Grafström, d. i Sundsvall 4/4 1908; Carl Ludvig,
f. 14/3 1840, grosshandl. i Hsand, Brittisk v. konsul, d. 20/2 1890; Emfrid Elisabet
Amalia, f. 27/4 1841, g. m. komm. i Stöde Johan Fredrik Bergström, d. i Torsåker
19/9 1898; Selma Margareta, f. 16/12 1843 i Selånger, d. i Sköle, Tuna 8/2 1898; Julia
Katarina, f. 12/6 1845, i Stugun, d. i Finnsta, Skön 19/10 1902; Nanny Albertina
Augusta, f. 6/12 1847 i Viksjö, småskollärarinna i Skön, d. i Hsand 4/8 1890; Richard
Emanuel, f. 16/6 1850, bankrevisor i Sthm, d. därst. 10/3 1924.

7. Matthias Gustaf Leufvenius (1858-69), erhöll fullmakt som
ordin. bruks- och kapellpred. i Wiksjö 1858, tilltr. s. å. Sist khde i Stigsjö, se ofvan.

