TÅSJÖ.
(Ångermanland.)
Vid en visitation, som superintendenten O. Kiörning höll i Ramsele 18 aug. 1754,
framlämnades från samtliga byamän i Röström, Hoting, Löfvik samt Östra och Västra
Tåsjö, hvilka byar då hörde till Fjällsjö kapellag under Ramsele pastorat, en böneskrift
med anhållan, att de i anseende till de 7 à 8 mil långa och odrägliga vägarna till Fjällsjö kyrka måtte förunnas att bygga ett kapell vid byn Neder Tåsjön samt att hemställan måtte göras om en kollekt för detta ändamål jämte något underhåll åt en
präst. År 1759 hade saken fortskridit så långt, att K. Maj:t i bref 28 nov. beviljade
den begärda kollekten, men kapellbygget, som påbörjades 1762, tog mer än tio år i
anspråk, och kgl. förordningen om inrättande af en kapellpredikantbefattning med
lönebidrag af korntionden utkom först 6 okt. 1772. (Jfr III, s. 147.) Enligt de kungl.
resolutionerna af 1835 och 1837, som ledde till uppdelningen af Ramsele gäll, skulle
Tåsjö kapellag läggas som annex till Bodums nybildade pastorat och kapellpredikant-
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befattningen ombildas till komministratur (se Bodum). Denna indrogs, då Tåsjö
år 1902 jämlikt kgl. bref 25 Sept. 1891 afsöndrades till eget pastorat och fick sin
första khde.
Den ledande mannen vid det första kapellbygget i Tåsjö var sockenpredikanten
i Fjällsjö mag. Sven Hellström, och arbetet tog sin början sommaren 1762, men bristen
på tillgängliga medel gjorde, att den med Fjällsjö kyrka som förebild på stenfot uppförda träbyggnaden först 1767 till väggar och tak blef färdig och ej förr än 1773 kunde
tagas i bruk. År 1781 uppfördes klockstapel, hvilken refs sedan kapellet år 1818 fått
ett oproportionerligt stort torn. Församlingens tillväxt hade tidigt föranledt förslag
om uppbyggande af en rymligare kyrka, och frågan upptogs åter 1841 af den förste
kyrkoherden i Bodums pastorat N. Nordien, som 1846 fick i uppdrag att hos K. Maj:t
anhålla om alternativa ritningsförslag till ny kyrka af tegel eller trä. Sådana förelågo
i sept. 1847 utarbetade af Öfverintendentsämbetet, men ekonomiska hänsyn, stridiga
meningar om plats, material, byggnadsstil och storlek, hvilket medförde ändringsförslag och upprifvande af en gång fattade beslut, gjorde att den nya kyrkan, som
grundlades sommaren 1874 och uppfördes af trä i s. k. anglikansk stil under ledning
af byggmästaren Olof Andersson från Frösö, först 1878 stod färdig. Invigningen
förrättades 24 aug. 1879 af biskop L. Landgren.
Prästerskapet i Tåsjö före år 1902, se Ramsele och Bodum.
[Litt.: E. Modin, Det gamla Tåsjö. Örebro 1916 s. 333, med afbildningar af gamla
och nya kyrkan.]

KYRKOHERDE.
Nils Gustaf Helmer Edén (1903- ), f. 19 nov. 1863 i Skellefteå
stad, son af komm. Gustaf Edén och Magdalena (Malin) Josefina Brännström. Efter skolstudier i Luleå stud. i Upsala ht. 1883, teol. kand. 16
maj 1890, prästv. 6 juni s. å. i Hsand till past. adj. i Torsåker och Ytterlännäs, tillika präst vid järnvägsbygget Hsand-Sollefteå 1 okt. 189128 febr. 1893; v. komm. i Ullånger 1 juni 1893; utn. komm. i Fjällsjö 21 okt.
1896, tilltr. genast; förste khde i Tåsjö 8 febr. 1902, tilltr. 1903. Innehade
statens stipendium för utrikes resa 1906 och 1912.
G. 5/9 1890 m. Sara Kristina (Kerstin) Englund, f. 28/2 1868 i Hsand, dotter
af handlanden Gustaf Englund och Sara Häggquist.
Barn: Rut Kerstin, f. 13/6 1891 i Torsåker, g. m. Hjalmar Gerdin, Sthm,
tjänsteman i A. B. Heyman & Olesen; Nils Axel Gustaf, f. 29/12 1892, d. 27/7 1897;
Per Helmer, f. 23/12 1893 i Ullånger, kamrer i Smålandsbanken, Älghult; Nils Olof,
f. i Fjällsjö 21/10 1897, f. d. e. o. landskanslist; Anna Signe Maria Elisabet, f. 8/10
1899, anställd i Göteborgsbanken, Sthm; Gerda Edit, f. 8/5 1901, korrespondent i
Sv. handelsbanken, Sthm; Martin Gustaf, f. 13/7 1905 i Tåsjö, korrespondent i
rederiab. Svea, Göteborg; Karl Malte, f. 9/9 1910, studerande.
Tr.: Handledning för mina nattvardsbarn. Sthm 1900. - Jesu lif i tidsföljd.

