
FJÄLLSJÖ.
(Ångermanland.)

Fiellsiö var ända från medeltiden till år 1837 ett mycket vidsträckt annex till
Ramsele. Efter att ha gifvit upphof till såväl Tåsjö som Bodums socknar (se inledn.
till Bodum), kom det vid Ramsele pastorats delning under Bodum ss. kapell och
annex.  Först  1902  fick  Fjällsjö  genom  kgl. bref 28 nov. s. å. egen pastoraträtt,
efter det att dåvarande pastor i Bodum afginge.  Detta skedde 1908, och första khden
i det nya, till arealen betydligt minskade, pastoratet utnämndes följande år.

Att Fjällsjös historia, ehuru dess namn först påträffas under Konung Gustaf I:s
tid, bottnar i medeltiden, bevisas dels af några ringa katolska kvarlefvor bland kyrkans
inventarier, dels däraf att kyrkan år 1548 af sitt altarsilfver måste aflämna till kronan
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en liten monstrans något förgylld, »wog 2 löd. mk 1 lod», liksom Fjällsjö församling
tidigare, näml. år 1531, till den s. k. klockeskatten fick afstå »största klockan mett
jern och all tygh».¹

Om den äldsta kyrkan känner man ingenting, men om den kyrka, som fanns i
Fjällsjö på 1700-talet, vet man, att hon var af trä med platt innertak samt att klock-
stapel saknades, ty »i Fjälsjö hafver ifrån uhrminnestijder klockan suttit uti ett litet
huus mitt öfver kyrkotaket; tå klåckaren måtte stå mitt på kyrkogången och ringa».
År 1735 blef detta ändradt och en särskild klockstapel förfärdigad af bonden Lars
Abrahamson i Helgum. Följande år blefvo fönstergluggarne i Fjällsjö kyrka genom
khden S. Zellingers försorg upphuggna och nya fönster insatta (Ramsele kr. 1733-1818)
En ny kyrka af trä uppbyggdes 1817-18 och undergick en grundligare reparation 1864.

Prästerskapet i Fjällsjö före år 1909, se Ramsele och Bodum.

FÖRSTE KYRKOHERDE.

1.  August Edvard Carlbom  (1909-    ), f. i Storkyrkoförs. i
Sthm 15 aug. 1864.  Föräldrar:  Olof Edvard Carlbom, redskapsförval-
tare, och Ida Maria Augusta Lindeström. Efter studier vid Sthms real-
lärov. stud. i Upsala vt. 1885, prästv. 6 jan. 1892 i Hsand; tjänstgjorde
som ämbetsbiträde åt khden i Långsele och åt khden i Ragunda, v. pastor
i Långsele; v. komm. i Linsell; past. adj. i Offerdal; v. pastor i Bodum,
v. komm. i Fjällsjö; erhöll fullmakt som komm. i Viksjö 20 aug. 1896,
tilltr. 1 maj 1898, pastorsadj. i Ragunda fr. 1 nov. 1896; khde i Fjällsjö
30 jan. 1909, tilltr. s. å.  Innehade statens resestipendium 1902.

G. 8/2 1896 m. Agnes Bergliot Smith f. i Vor Frue förs. i Trondhjem 22/5
1869, dotter till grosshandlaren Elias Anton S. och Ingeborg Anna Rövig.

Barn:  Synnöve Augusta,  f.  i  Ragunda  7/12  1896;  John Eyvind Cappelen,
f. i Trondhjem 17/9 1898; Gunnar August Cappelen, f. i Viksjö 4/7 1905.
________

¹ Register på »Klocko skatten utaff Angermannalandh, som Mester Pedher Svenonis
och Jacob Wesgöthe upbåre (1531) (Afskr. i Nordins saml. Fol. 39 UB).


