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Förord 
 
Denna utgåva innehåller protokoll från sockenstämmor i Häggenås i Jämtland 1821–1862 och 
är redigerad av Birgitta Nyman. Den publiceras samtidigt som en utgåva av motsvarande 
protokoll från Rödöns socken, redigerad av Märta Olsson. Dessa utgåvor blir de första i sitt 
slag i serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia och väntas följas av fler, med 
sockenstämmoprotokoll från andra socknar. 
 Rent allmänt så finns väl knappast någon annan källa där man kommer det lokala livet i en 
socken närmare än via dessa protokoll. Det som beslutades på stämman fick konsekvenser för 
alla sockenbor. 
 Som ett tips till läsaren kan nämnas att det sedan tidigare finns register utgivna till drygt 20 
jämtländska socknars sockenstämmoprotokoll, däribland Häggenås socken. Dessa finns att ta 
del av på Riksarkivets hemsida, https://riksarkivet.se, där man går vidare under ”Sök i arkiv-
en” till ”Sök direkt i Digitala forskarsalen” och sedan till länken ”Se fler specialsök”. Under 
rubriken ”Databaser” hittar man där databasen ”Sockenstämma Jämtlands län” (webbadress: 
https://sok.riksarkivet.se/sockenstamma). I den går det att fritextsöka eller välja att söka på 
ämnesområden och dessutom kan man välja att söka enbart på en socken. Bara genom att 
studera registren får man en god inblick i socknens angelägenheter och utveckling, men att 
dessutom på ett lättsamt sätt nu kunna ta del av hela protokoll, för det hela till en ännu högre 

imension. d
 
 Östersund den 20 mars 2018 

Mats Göransson 
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 

Jämtlands läns fornskriftsällskap 
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Inledning 
 
Protokollen från sockenstämmorna finns för många socknar i Jämtland och Härjedalen be-
varade från mitten/slutet av 1700-talet och fram till att sockenstämman, som en följd av 
kommunreformen, upphörde som institution 1862. Endast i undantagsfall finns äldre protokoll 
bevarade trots att sockenstämman som företeelse sannolikt har medeltida ursprung (se allmänt 
M. Göransson, Sockenstämmor i Jämtland. Protokollens skildring av lokalsamhället, i: Riks-
arkivets årsbok 2016). 
 Första gången som sockenstämman reglerades i officiella dokument är i 1723 års biskops- 
och prästprivilegier, där det som tidigare hade varit sed blev stadfäst och förtydligat. Allt detta 
hängde starkt samman med uppbyggandet av den svenska statsapparaten. Av 1686 års 
kyrkolag framgick exempelvis att man lokalt kunde ingripa mot dem som försummade 
gudstjänsten och bröt mot andra regler kring sabbaten, men sockenstämman nämns inte utan 
förutsattes uppenbarligen som en realitet. Att sockenstämmor förekommit tidigare framgår 
exempelvis i domböcker, bland annat i samband med att de utsedda s.k. sexmännen skulle 
avge ed, samt i protokoll från biskops- och prostvisitationer. 
 Enligt 1723 års prästprivilegier skulle sockenstämma hållas minst två gånger per år, i maj 
och september/oktober. Prästen var självskriven ordförande och skulle kalla 8–14 dagar i för-
väg från predikstolen. Vid behov kunde stämman hållas oftare och den kunde också hållas på 
församlingens begäran. Det var prästen som förde protokoll, men detta skulle justeras och 
läsas upp i kyrkan. Genom sockenstämman blev prästens roll som en stark lokal ledare befäst. 
 I ett tidigt skede behandlades mestadels internkyrkliga angelägenheter. Det rörde byggande 
och underhåll och kyrka, prästgård och sockenstuga, där sockenmännen skulle bidra med både 
material, dagsverken och ibland också pengar; skötsel och kontroll av kyrkans räkenskaper, 
där prästen och kyrkvärden hade ett gemensamt ansvar; bänkdelning, som avgjorde hur man 
skulle sitta i kyrkan; val av funktionärer som kyrkvaktare, klockare och sexmän; socknens 
omsorg om de fattiga, samt den allt mer religiösa och sedliga kontrollen, där vissa beteenden 
kunde beivras med stockstraff, böter eller arbete för kyrkan. 
 I slutet av 1700-talet tillkom en rad andra frågor där sockenstämmorna blev inblandade och 
från prästerskapets sida började man ifrågasätta alla nya pålagor. Det utmynnade 1817 i en 
förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd, där oklarheter reddes ut om vilka ämnen 
som skulle tas upp, vilka som hade rätt att delta, hur beslut skulle fattas m.m. Redan under 
1700-talet hade framförallt större socknar tillsatt ett ”De äldstes råd”, där frågor om kyrkotukt 
och oenighet i hemmen eller mellan grannar hade behandlats. Detta råd ersattes nu av 
kyrkorådet som skulle väljas av sockenstämman och vars uppgifter specificerades. 
 Den utveckling som börjat i slutet av 1700-talet med att sockenstämman skulle handha 
ven världsliga ärenden kom att fastslås i och med 1817 års förordning. Denna skulle sköta: ä

 
1. Klockares, organisters och annan kyrkobetjenings tillsättande och förafskedande 
2. Kyrkowärdars, sexmäns och rotmästares utnämnande 
3. Granskning af räkenskaperne för kyrkans medel samt frågor om deras användande 
4. Underwisningsanstalter inom församlingen 
5. Hushållningen och wården af kyrkoegendomar och lägenheter samt socknens enskildte 

kassor, såsom fattig- och brandstodskassor med flere 
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6. Byggnaden och underhållandet af kyrkan och hwad dertill hörer, jemte alla socknens hus, 
såsom prestgård, fattig- och socknestuga, med flere 

7. Bänkfördelningar 
8. Sockenhandtwerkares antagande 
9. Brandstods-föreningar 
10. Frågor om socknens fattigas försörjande, och öfwerläggningar om mindre arbetsföre 

personers inflyttande från andra socknar 
11. Verification af rest- och afkortningslängder, och granskning af erlagd betalning för 

krono-skjutser 
12. Utwäljande af fullmäktige för socknen, så wäl i allmänhet, som för särskildte ärender 
13. Tillsyn å socknemagaziner samt redogörelse derföre 
14. Intygande om personers förhållande, hwilka anmälas till belöningar hos Sällskapet Pro 

Patria, Patriotiska Sällskapet samt andra allmänna eller länet särskildt tillhörande sällskap 
som äga rätt att tilldela belöningar, äfwensom yttranden om gjorde uppodlingar och bewis 
om tillwerkad saltpetter 

15. Waccinations befordrande och jord-gummors antagande 
16. Öfwerenskommelser om saltpetterskattens utgörande, wäghållning, snöplogning, bro- 

byggnad med mera dylikt 
17  Ö.

 
fwerenskommelse om befordrande af allmän ordning och sedlighet 

Oftast rörde frågorna bara den egna socknen, men ibland rörde de ett helt pastorat och då hade 
man gemensam stämma med huvudförsamlingen. Dessa kallades som regel gällstämmor. 
Protokollen från dessa finns mestadels bland huvudförsamlingens sockenstämmoprotokoll, 
men kan också finnas som avskrifter i annexförsamlingarnas kyrkoarkiv. 
 
Häggenås ingick i Lits pastorat tillsammans med Kyrkås. Kyrkoherden var placerad i Lit och 
komministern i Häggenås. Under den tid som utgåvan omfattar var pastoratet bemannat av 
kyrkoherde Nils Feltström åren 1828–1857 och komminister Nils S. Edlund 1826–1861. 
 Häggenås socken gränsar i norr mot Hammerdal, i väster mot Föllinge, i söder och öster 
mot Lit. I socknen fanns början av 1800-talet av 97 större och mindre hemman och 40 torpare 
(G. Rydstedt, Häggenås hembygdsbok, 1933). Folkmängden 1820 var 845 personer, 1860 
hade den ökat till 1370 personer.  
 Vid en biskopsvisitation 1811 hade beslut tagits om att ersätta den medeltida kyrkan i 
Häggenås, som hade blivit alltför trång, med en ny större. 1828 påbörjades planeringen, 
bygget startade 1832 och var klart 1837, utom delar av inredningen som pågick ytterligare 
några år. Till den nya kyrkan behövdes nyanskaffningar, bl.a. en ny kyrkklocka samt en 
kyrkorgel, som inte hade funnits i den gamla kyrkan, och detta diskuteras i protokollen. 
 Inrättande av folkskola är ett annat ärende som upptar stor del av protokollen, fr.o.m. 1843. 
Till en början flyttade skolan mellan byarna men efter några år insåg man att ett skolhus 
behövde byggas och en utbildad lärare anställdes. 
 Kvinnor nämns sparsamt. Några tillfällen är när en piga skall få undervisning i linodling 
och vävnad, när en examinerad barnmorska anställdes och när sköterskor utsågs som skulle 
finnas till hands i varje by vid ev. utbrott av kolera. 
 Utdelning från fattigkassan till socknens fattiga och redovisning av salpetertillverkningen 
är återkommande punkter i protokollen varje år. Salpeter användes vid kruttillverkning för 
försvarets räkning.  
 Bland Lits sockenstämmoprotokoll finns gällstämmoprotokoll som är gemensamma för 
Lits, Häggenås och Kyrkås socknar. 

 
Lit och Östersund den 16 mars 2018 

 Mats Göransson och Birgitta Nyman 
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Sockenstämmoprotokoll 1821–1862 
 
2 och 16 september 1821 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 1–2, ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i allmänn sockenstämma med Hæggenås socken 
 d. 2 och 16 sept. 1821. 

§ 1 Sedan kyrko- och fattigräkenskaperne blifvit upläsna, godkända och underskrifna, an-
mälte kyrkovärden Jonas Hæggbom sin önskan, att kyrkovärdskapet till någon annan få 
aflemna. Vid öfverläggning om ny kyrkovärd yppades en och annan skiljagtighet; hvadan 
detta mål, hälst tiden för denna gången var bestämd för andra göromål, blev med sockne 
männens bifall upskutet till 14 dagar till, då denna sockenstämma utan vidare pålysning 
skulle, till detta och andra ärendens afgörande fortsättas.  
 Den 16 september förekom således åter fråga om ny kyrkovärd; och som kyrko-cassan 
för närvarande upgår till över tvåtusende r.d:r b:co, i smärre poster utlånt, hvadan besväret 
med räntornas indrivande, och det mera som kyrkovärden åligger, syntes blifva för en person 
nog drygt, ty beslöts att tvenne kyrkovärdar antaga, och hvartill bonden Olof Ersson den äldre 
och nämndemannen Jonas Jonsson i Österåsen blefvo antagne, den förre till cassa-förestån-
dare och den sednare till räkenskapernas förande, hvilka ock nu närvarande dertill samtyckte: 
skolandes dag framdeles bestämmas, då redogörelse och liqvid emellan den af- och till-
trädande kyrkovärdarne kommer att företagas.  
 Emedlertid förklarade såväl pastor som församlingen sin skyldiga tacksamhet mot förra 
kyrkovärden för dess rediga förehållande och alltid osparda möda vid förvaltandet af kyrkans 
egendom.  
 
§ 2 Socken-magazinets förvaltare tillsades att noga undersöka den i magasinet befintliga 
säden, huruvida hon är pålitlig till utsäde, i hvilket fall hon bör för sådant ändamål intill nästa 
våhr sorgfälligt förvaras. 
 
§ 3 Af fattig-cassans tillgångar tillärkändes Johan Knutssons vansinniga hustru på Högarne 
3 r.d:r. Enkan Anna Pärsd:r i Backegård 2 r.d:r, Olof Matsson och dess hustru i Österåsen 3 
r.d:r, samt Rörbergs moder i Huse 1 r.d:r, alt b:co, emedlertid åligger det Rörberg att noga 
tillse, att dess moder utbekommer årligen det ringa födoråd, hon af bonden Erik Larsson äldre 
i Långkälen eger rättighet undfå. Men enkan Helena Hindriksd:r intages på rota i Österåsen 
och utbygden.  
 
§ 4 Bonden Olof Ersson i Storgård, som under förra åren vårdat och underhållit vansinniga 
pigan Maria Pärsd:r och därföre njutit ersättning af hennes ringa tillgångar, så långt de sträckt 
sig, samt nu under sista året, räknadt till den 1 april 1821, af ett af socknemännen beviljadt 
sammanskott till en kappe korn på varje hemmansrök anmälte att han ej vidare kunde detta 
fattighjon försörja. Vid betracktandet deraf att bemälte piga sannolikt skulle blifva än mera 
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vansinnig, om hon, intagen på rota skulle föras by från by, beslöts enhälligt, att för det 
löpande året erbjuda Olof Ersson eller hvem som hälst af socknemännen, tvänne kannor godt 
korn på hvarje hemmansrök emot förbindelse, att henne försvarligt vårda och sköta; och då 
ingen annan ville bemälte piga sig åtaga, så lät Olof Ersson beqväma sig, att i dessa vilkor 
ingå; och till ytterligare understöd i närvarande dyra tid beslöts jämväl, att torparna Anders 
Olofsson, Pär Olofsson, Wästs enka och Nyman i Norderåsen, Johan Olofsson, Hans Nilsson, 
Olof Carlsson, Pär Ersson, Erik Jönsson och Lars Olofsson i Österåsen samt torparen Lars 
Loo i kyrkbyn, såsom ägande råd och lägenhet, även skulle med en kanna godt korn hvar för 
sig till detta christeliga ändamål bidraga; blifvande det kyrkans sexmäns åliggande att detta 
korn hvar i sin rota upbära, samt det till Olof Ersson aflemna. 
   In fidem 
   Pehr Gerdlund 
 

1821 den 23 sept. är förestående uti socknestugan upläst och ärkänt, intyga:   
 Joh. Mattsson,  Jonas Jonsson i Österåsen. 
 
 
 
3 februari 1822 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 2–3 , ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Hæggenås socken den  
 3:dje febr. 1822. 

§ 1 Vid väckt fråga huru och på hvad sätt färjemännen vid Liths färjesund skulle i detta 
svåra år aflönas beslöto och samtyckte socknemännen enhälligt, att desse löntagare skulle vid 
deras besök i hemmansegarnes hus bekomma hälften av den stipulerade lönen, eller en och en 
half kannor god och ren säd, eller dess värde uti contant betalning eller vahror.  
 
§ 2 Bonden Jöns Ersson i Andersgård anmälte det han genom saltpettersjudaren And. 
Rörbergs biträde, tillvärkat vid sin gård två lisspund saltpetter under förlidne sommar.  
 
§ 3 Sedan landshövdingeembetets utslag rörande förra gästgifvarens i Lorås, Anders 
Erssons skattskrifning och vistande i socken, beslöto sockenmännen att mot detta utslag 
vädja, och anhöllo till den ändan hos exped.kronobefallningsmannen H. E. Holmberg att 
ärendet å vederbörlig ort utföra och fullfölja.  
 
§ 4 Lappmannen Olof Larsson från Föllinge anmälte sig vela till sockenlapp antagas; hvartil 
samtycke gafs, at han, sedan prästebevis om dess frägd blivit uptedt och ett tjenligt torpställe 
anskaffat, nästa höst skulle få till socknen inflytta. 
 
§ 5 Torp. P. Sebrelii fattiga och sjukliga hushåll åtog sig socknemännen att å rota intaga, 
nemligen hustrun i Norderåsen och norra Nybyggen, dottren i Österåsen och sonen i Ut-
bygden, till dess rum för dem å curhuset i Östersund blir ledigt, och hvarom anmälan hos 
Konungens befallningshafvare är g[j]ord. 
   In fidem 
   E. Nordenberg 
 

1822 den 10 febr. är förestående uti socknestugan upläst och ärkänt, intyga: 
 Erik [bomärke] Nathanaelsson Olof Olofsson 
 Johan Mattsson 
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28 april 1822 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 3–4 , ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet å allmän sockenstämma med Hæggenås socken  
 den 28 april 1822.  

§ 1 Sedan socknemännen inträdt uti socknestugan, företogs till öfverläggning ärendet 
angående den reqvirerade undsättningsspannmålens transport från Sundsvall. Ganska få egde 
duglige dragare till förestående såningstid. Större delen behöfde begära kronoskjuts. Men då 
man å ena sidan betragtade svårigheten att med egna dragare upforsla sin säd från Sundsvall, 
och å den andra, olägenheten att kallas till krono skutsens utgörande, så blef det beslut fattadt, 
att Hæggenås socken i denna sommar åtager sig ansvara upforslandet af den spannmål, som af 
socknens invånare är reqvirerad, då de dervid vela biträda hvarandra, likväl med det bifogade 
uttryckeliga förbehåll att från all kronoskutts varda befriad.  
 
§ 2 Socknemännen tillfrågades hvilken nu skulle, i anledning af förliden söndag skedd 
tillsägelse, väljas, att i egenskap af fullmäktig, bevaka Hæggenås sockens angelägenheter vid 
landsjämnads liqvidationen samt rote-jämkningen uti Östersund den 2 instundande maj, och 
beslöts enhälligt, att socknen förenade sig med Liths socken uti berörde vahl; fullmägtigen för 
Lith befullmägtiges således att äfven för Hæggenås socknens bästa främja, hållandes för godt 
hvad han lagligen gör och låter. 
   In fidem 
   E. Nordenberg 
 

År 1822 den 5 maj är förestående protocoll i sockenstugan upläst, justerat, erkändt, intyga: 
 Jonas Jonasson i Österåsen Olof Olofsson i Norderåsen 
 
 
 

26 januari 1823 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 4, ÖLA. 
 
 Protocoll vid sockenstämma i Hæggenås d. 26 jan. 1823.  

§ 1 Vid fråga om inhemsk saltpettertillverkning angav sig   
 Johan Johansson i Gungård för  4  lispund  
 bond. Ol. Jonsson i Lassgård för  7:   7  pund 
            Lars Andersson ibidem 3: 10 
 Ol. Ersson i Storgård 4:   - 
 
Hvarå utdrag, med påskrift i sockenstugan är lämnat.  
 
 

9 mars 1823 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 4, ÖLA. 
 
 Protocoll vid sockenstämma d. 9 mars 1823. 

Bond. Erik Nathanaelsson i Stafsgård valdes enhälligt till ledamot för socknen den 15 mars i 
Hölje vid beredningskommittéens sammanträde.  

 

 E. Nordenberg. 
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13 juni 1824 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 4–5, ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma med Hæggenås socken  
 den 13 juni 1824. 

§ 1 Kyrko- och fattigräkenskaperna för 3:ne år upplästes, erkändes och underskrefvos.  
 
§ 2 Till understöd af fattig-kassan anmältes av socknemännen:   
 Olof Matsson i Österåsen att undfå, utom 4 k.korn,          1 r.d:r b:co 
 Pål Mats enka ibidem    32: sk 
 enk. Anna Pärsd:r i Bakegård                 1:  
 fältjäg. Kruts enka och barn i Högarne                  1:  
 gl. pigan Maria i Högen   32:  
 Grens son i Storhögen                 1:    16: 
 Sebrelii son i Kougsta                 1:    
    Summa   6:    32: 
 
§ 3 Till nya sexmän anmältes Johan Larsson i Lassgård, Erik Olofsson i Grötom, Erik 
Jonsson i Österåsen och Magnus Rask i Storhögen.  
 

   E. Nordenberg. 
 

1824 den 24 junii upläst, justerat och erkänt, intyga: 
 [Namn saknas] 
 
 
 

31 oktober 1824 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 5, ÖLA. 
 
 Protokoll hållet i allmän sockenstämma med Häggenås socken  
 den 31 oktober 1824. 

S.D. Efter förut skedd pålysning inträdde församlingens ledamöter denne dag i sockne 
stugan, för att höras i afseende på inrättande af districts-magaziner, hvarvid Riksens höglofl. 
ständers propositioner, samt Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse rörande denna inrättning till de 
närvarandes kännedom upplästes.  
 Efter en stunds öfverläggning, stadnade socknemännen i det beslut, att de, ehuru ej 
misskännande en mild regerings nådiga omsorg för deras väl och bästa, likväl i betraktande af 
de möjliga äfventyr ett gemensamt ansvar för undsättningslånens inbetalning kunde medföra, 
nu ej vågade åtagad sig en dylik förbindelse, utan förklarade sig fast heldre önska; i mohn af 
egna tillgångar, att bidraga till det redan inrättade socken magazinets förökning, till und-
sättning vid inträffade behof. 
 

År och dag som ofvan. In fidem 
   And. Byström. 
 
År 1824 den 14 november är förestående protocoll i socknestugan uppläst och erkändt, intyga:
 Olof [bom.] Ersson äldre i Österåsen Pehr [bom.] Ersson i Österåsen. 
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12 juni 1825 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 6, ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma d. 12/6 1825. 

§ 1 Kyrko- och fattigräkenskaperna jemte lasarettsboken, uplästes, erkändes och under-
skrefs. 
 
§ 2 Socken-magasinsräkningen uplästes och erkändes, och hvarvid beslöts att de mäst 
behöfvande borde få låna den influtne rentan, circa 3 t:r, såsom mindre tjenlig till utsäde men 
behöflig detta år till brödföda. Nytt inslag eller tillökning i sockenmagasinet beslöts att ske 
nästa höst i händelse Kongl. Maj:ts önskan om distriktsmagasiners inrättande i länet inte 
kunde vinnas.  
 
§ 3 På föreställning medgåfvo sockenmännen att 20 r.d:r b:co skulle af fattig-kassan mot 
revers lemnas till h:r Magn. Byström, hvars skicklighet i läkare-vettenskapen är känd, att han 
vid yppade sjukdomar måtte kunna, genom råd, föreskrifter och läkemedel gå de lidande i 
socknen till mötes för betalning. För den utfattige afskrifves af renta.  
 
§ 4 Föreslogs att af fattig-kassan skulle utdelas till  
 Olof Matson i Österåsen      r.d:r b:co  1:  -            samt 4 kp:r korn 
 Helena Hindriksd:r ibidem -  32 sk.  
 torp.enkan Anna Pärsd:r i Backegård  1: 16 
 gl. pigan Maria Pärsd:r i Högen          -   32 
 gossen Olof Gren i Storhögen             -   32 
 Bengt Månssons d:r i Knutbränna        1: 16   
   5: 32: - 
 
§ 5 Drängen Erik Håkansson från Näskott, som circa 5 år tjent i socknen, känd för 
skicklighet i flere handaslöjder, blef på föreställning vägrad till socknen inflytta.  
 

   In fidem 
   E. Nordenberg. 
 

1825 den 19 juni upläst och erkänt intyga: 
Intygas af  Nils Höglund i Storhögen Olof Olofsson i Jonsgård. 
 
Vid justeringen anmälte sexmannen Erik Jonsson i Munkflohögen sin önskan att efter 12 års 
sexmannaskap blifva derifrån befriad, som beviljades, och valdes i dess ställe Carl Jonasson i 
Munkflohögen till sexman.  
 Äfven beslöts att gl. pigan Maria Pärsd:r i Högen skulle få sin fattig-rota i Norderåsen, 
då Erik Pärsson skulle vårdas som förut 4 dagar på tunlandet, men 6 dygn i hela utbygden, 
som ej hava besvär med Maria.  
   In fidem 
   E. Nordenberg. 
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23 oktober 1825 
Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 7, ÖLA. 
 
 Protocoll vid sockenstämman den  23 oktob 1825. 

Drängen Nils Larsson i Storbränna antogs med församlingens bifall till socken-skomakare.
   E Ng.  [Erik Nordenberg] 
 
Likaledes antogs afskedade fältjägaren Pär Ed till sockensnickare, samt pigan Ingebor 
Larsdotter i Storbränna att i Ångermanland inhämta nödig kännedom i linodling, spinning, 
väfnad, att däruti med undervisning gå församlingen tillhanda. 
   E Ng. 
 
 

27 november 1825 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 7–8, ÖLA. 
 
 Protocoll vid sockenstämman den 27 november 1825. 

§ 1 Vid förfrågan om distriktsmagazinshusets uppbyggande, blef Anders Jonsson i Kougsta 
enhälligt och med fult bifall vald till byggmästare af denna bygnad, emot ett för hans möda 
deremot svarande arfvode som vid närmare öfverläggning framdeles bestämmas må; och att 
han tillika med Christofer Larsson i Storhögen, såsom distriktsmagazinets föreståndare, med 
fult och otvunget bifall af delägarne erkändes. 
 
§ 2 Anmältes saltpetter tillvärkning af  
 B. Erik Nathanaëlsson i Stafsgård   6 lisp. 
 B. Pär Ersson i Jonsgård  1  
 B. Erik Larsson ibidem  -   ½  
 B. Nils Olofsson i Gungård  1  ½  
 B. Johan Larsson i Lassgård  4  
 B. Pål Johansson i Österåsen   2  15 lisp. 
 
§ 3 För att vinna distr.magasinsbyggnadens uppförande så mycket säkrare önskade Anders 
Jonsson att delägarne skulle i fyra rotar förena sig om en rotmästare för vardera. Pär Pärsson i 
Munkflohögen, Pär Ersson i Jonsgård, Anders Hindriksson i Storhögen och Olof 
Nathanaëlsson i Hæggesta valdes, att i hvar sin rota tillse och ansvara, att nödigt virke af 
delägarna framforslades, samt att hvarje rota anskaffade en pålitlig timmerman, jemte en 
handtlangare, att arbetet under Anders Jonssons ärkända drift och värksamhet skyndsamt och 
väl \ i nästa wåhr / måtte fortgå. 
     In fidem 
     E. Ng. 
 
Sebrelii dotter, såsom ofärdig och oduglig till arbete, ansågs förtjena församlingens sköttsel, 
och derföre antagen såsom rotehjon, att vårdas en vecka på tunlandet hela socknen igenom.  
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6 augusti 1826 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 8, ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma den 6 aug. 1826.  

§ 1 Kyrko- och fattigräkenskaperna upplästes, ärkändes och underskrefvos. Beslöts 5 pro-
cents ränta för lån af kyrkans medel.  
 
§ 2 Fattigdelning skulle den 20 företagas.  
 
§ 3 Herr comminister Edlund blef, med församlingens fulla bifall, ombeden, att i pastors 
ställe besörja om sockenstämman, i synnerhet såsom ordförande i sockensällskapet, dertill han 
godvilligt samtyckte. 
   E. Ng. 
 
 
 

10 september 1826 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. 8, ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma den 10 sept. 1826.  

§.1. [text saknas] 
 
 
 

22 oktober 1826 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, pag. [9], ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma den 22 oktober 1826. 

§ 1 Till priscourantens uppgörande och markegångstaxans upprättande för innevarande år 
befullmägtiga Häggenås socknemän den samme, som af Liths socknemän dertill utväljes och 
befullmägtigas. 
 
§ 2 Då till följe af konungens befallningshafvares ordres till v. kronofogden Elfström, 
hvilka från predikostolen i dag upplästes, det åligger Häggenås hemmansägare att afgifva 
underdånigt yttrande, rörande f.d. fångvaktmestaren Ol. Bräckbergs underdåniga ansökning 
om förskoning från det af Brunflo häradsrätt honom ålagda ersättningsansvar för det i Öster-
sunds stad genom vådeld nerbrända arresthus; så blef, efter någon öfverläggning enhälligt 
beslutit, att denne socknens hemmansegare förena sig till alla delar och instämma uti hvad 
Liths socknemän i detta afseende besluta sig i underdånighet yttra. 
 
§ 3 I anseende till torparen Salmon Jonssons i Högarne sjukliga och utfattiga belägenhet, 
blef, på gifven anledning, beviljadt och beslutadt, att han skulle, tills vidare njuta föda och 
skjötsel tvänne dygn hos hvarje hemmansägare i socknen, och skulle dermed nu början göras i 
Storhögen.  In fidem 
   N. S. Edlund 
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29 oktober 1826 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, i fortsätningen opaginerad, ÖLA. 
 
 Protocoll, hållit i allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 29 oktober 1826. 

S.D. Uppå gifven anledning och förfrågan huruvida församlingens ledamöter funno sig huga-
de att antaga drängen Pehr Svensson i Häggesta till socken-skomakare; gafs det enhälliga svar 
att ehuru församingen har förut en sådan handtverkare, försedd med Konungens befall-
ningshafvandes försvarsbref, så icke allenast bifölls Pehr Svenssons begäran, utan ock önska-
des allmänt att han måtte till sockenskomakare blifva antagen, emedan en enda icke med-
hinner betjäna alla i denna vidsträckta socken och Pehr Svensson med skicklighet i sitt yrke 
förenar ett utmärkt sedigt och anständigt uppförande, åliggande honom likväl att, innan 
mantalskrifvningen utverka sig Konungens befallningshafvandes försvarsbref. 
 

Datum ut supra. In fidem protocolli. N. S. Edlund 
 
 

28 januari 1827 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll i Häggenås sockenstuga den 28:de januari 1827. 

S.D. Anmältes saltpetter tillverkningen för sisdtl. år af: 
 B. Jonas Andersson i Andersgård   3 lisp.   3 pund 
 B. Olof Ersson i Storgård   2 
 B. Johan Johansson i Gungård   2 
 B. Olof Carlsson i Stafsgård   2 
 B. Olof Jonsson i Lassgård  5           5 
 B. Anders Andersson i Andersgård  1 
 
Och intygades dess inhemska tillverkning af grannar och sockenmän. Sockenstämmobevis 
deröfver meddeltes genast.    
 

Datum ut supra.      In fidem 
   N. S. Edlund 
 
 

1 juli 1827 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 1 julii 1827. 

1:mo Blefvo kyrko- och fattig-cassans räkenskaper uppläste, till alla delar erkände och under-
skrevfne; äfvensom sockenmagazins räkningen utan anmärkningar för delägarne kungjordes. 
 
2:do  Väcktes fråga huruvida, i anledning af 1 § i sockenstämmoprotocollet den 6 augusti 
1826, räntan å kyrkans utlånte penningar, hedanefter kunde nedsättas ifrån sex till fem pro-
cent; men som alla derom inte voro ense, kunde något visst beslut derom för närvarande inte 
fattas, utan må tills vidare förblifva vid 6 procent. 
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3:o  Beslöts att detta år utaf fattig-cassan skulle tilldelas: 
 Anna Pärsd:r i Backegård          16 sk. b:co  2 kpr korn 
 Erik Nordlund i Lassgård         16 d:o 2 d:o 
 Olof Mattssons enka i Österåsen         32 d:o 2 d:o 
 Gunnila Pärsd:r i dito         32 d:o 2 d:o 
 Johan Knutssons hustru i Högarne  2 r.d:r  4 d:o 
 Nils Knutsson i Bergtorpet  1 
 Olof Olsson i Österåsen   1 
 Olof Pålsson Gren i Storhögen  1      16       
    S:ma  r.d:r   7     
 16 12 kpr 
 
4:o   Yttrade församlingens ledamöter allmänt missnöje deröfver, att sockenskrifvaren Paul 
Ersson i Handog sällan eller aldrig här infunnit sig för att biträda socknemännen med 
skrifvande och äfven högst sällan uppgjort socken-liquiden i rättan tid; hvarföre enhälligt 
beslöts, att hos Konungens respective befallningshafvande ödmjuk ansökning skulle derom 
göras, att Paul Ersson måtte, från sockenskrifvare befattningen för Häggenås socken, erhålla 
afsked, samt socknemännen tillåtas välja en annan, som bättre svarande emot deras förtroende 
i detta afseende. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
   Comminister 
 
År 1827 den 15 juli är förestående protocoll i allmän sockenstämma uppläst och erkänt, intyga 
på församlingens vägnar: Anders Styf i Kogsta 
   Olof Hindricksson i Grötom 
 
 

16 september 1827 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 16 september 1827. 

1:mo Till fullmäktig vid markegångstaxans upprättande i Gärde gästgifvargård den 24 in-
stundande october kl 9 fm. förenade sig Häggenås socknemän om samma man, som Lits 
församlingsboer dertill utvälja och befullmägtiga. 
 
2:o  Efter derom skedd pålysning 14:de dagar förut, inställde sig nu i socknestämman såväl 
enkefru pastorskan Nordenbergs ombud, herr kronobefallningsmannen Er. Dahlen, som för-
myndarne i afl. kyrkoherden Nordenbergs sterbhus, Olof Halfvarsson i Näset och Erik 
Larsson i Halåsen, för att med Häggenås socknemän öfverenskomma rörande pastors tiondens 
utgörande, hvad spannmålen angår, under varande och till äfventyrs blivande nödåren; 
hvarvid efter någon öfverläggning beslöts, att tiondegifvare, med undantag af de få i socknen, 
som förut lämnat säden i skaft, efter räkning och prof, erlägga tröskad säd eftersom här 
vanligt varit under afl. prosten Gerdlunds tid, nemligen till pastor lika quantitet som till 
kronan samt dessutom åtta lispund kornhalm och två kappor råg i gistmohn, beräknande efter 
hvarje tunnas inslag och i proportion mer eller mindre derefter. Skulle någon inte kunna 
lämna nämnde gistmohn i råg, bör han i dess ställe erlägga 2½ kappe korn. Denna öfver-
enskommelse skulle vara gällande under alla nödåren, likväl förbehålls tionde-gifvarna, att i 
händelse något allmänt missväxt år under denna tid skulle inträffa, hvarifrån Gud oss 
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nådeligen förskone; tionde-tagare då borde taga säden i skaft efter anstäld räkning och 
profning.  
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
År 1827 den 23 september är förestående protocoll offentligen uppläst i Häggenås socken-
stuga och till alla delar erkändt, intyga på församlingens vägnar: 
 Pär Rikt i Kougsta Erik Olofsson i Gröttom 

 
 

14 oktober1827 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän socknestämma i Häggenås sockenstuga  
 den 14 oktober 1827. 

§ 1.  Till underdånigste åtlydnad af Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse den 18 december 1823, 
angående ändring i 1 cap. 1 och 10 §§ rättegångs-balken blef, enligt derom från predikostolen 
skedd vederbörlig pålysning, bonden Pehr Pehrsson i Österåsen, af Häggenås socknemän, 
enhälligt utan omröstning, utkårad till nämndeman i, vid sista ting, från nämndemans befatt-
ningen, afskedade Jonas Jonssons i Österåsen ställe. 
 
§ 2.  Som pigan Ingebor Larsdotter i Storbränna, hvilken sistl. år afgick till Ångermanland, 
för att inhämta kännedom uti linets spånad och väfnad, nu återkommit, blef i anledning af 
Konungens befallningshafvandes circulaire i detta afseende, fråga väckt, om tjenligaste sättet, 
inte allenast att bereda nämnde piga tillfälle, att genom öfvning förvärfva sig ännu större 
skicklighet, utan ock genom andres undervisande göra denna lönande slöjd i socknen allmänt 
känd och idkad. Och blef, efter någon öfverläggning öfverenskommit och beslutat, det skulle 
Ingebor Larsdotter, instundande vinter då lin hunnit beredas eller anskaffas, hos någon viss 
bonde i hvarje by, som äger tjenligt husrum, emot erhållande af mat och skäligt arfvode, efter 
öfverenskommelse förrätta ifråga varande spånad och väfnad, med lämnad rättighet för bya-
lagets döttrar och pigor, att emot särskild lindrig betalning, vid samme tillfälle emottaga 
undervisning i finare linneväfnaders tillverkning. Ingebor Larsdotters vistelse på varje ställe 
skulle så afpassas att socknens alla byalag någorlunda jämt finge begagna hennes under-
visning, och kunde nu icke några bestämda ställen och terminer bestämmas \utsättas/, utan 
skulle byalagen derom sjelfva sinsemellan framdeles öfverenskomma. * 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
*  Ingebor Larsd:r, såsom närvarande, förklarade sig till alla delar nöjd med detta beslut. 

 
 

10 februari 1828 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
År 1828 den 10 februari, uti allmän vederbörligen utlyst sockenstämma, anmältes saltpetter 
tillverkning för sistl. år 1827 endast af bond. Olof Carlsson i Stafsgård 6 lisp. 10 pund och 
intygade grannarna att han detta quantum utav egen plantlada låtit tillverka.  
 

In fidem.  N. S. Edlund 
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9 mars 1828 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 9 mars 1828. 

§ 1. Sedan det protocoll som hållits i Liths sockenstuga den 10 sistl. februarii blifvit uppläst, 
yttrade Häggenås socknemän sig villiga att företaga brobyggnaden öfver Liths-elfen, med de 
vilkor som Liths-boerne uti samma protocoll sig förbehållit, nemligen att samtelige Hammer-
dahls och Liths tingslagens boställshafvares och hemmansegare deruti deltaga, samt att de 
som byggnaden påkosta, få tillgodo njuta, så väl de bestämda bropenningarne som oafkortadt 
den nu varande färjemanslönen. 
 Hvad åter Broviks isens instängning angår, vägrade sockenmännen alldeles att deruti 
deltaga; förmodandes att Liths socknemän som onekligen komma att hafva största nyttan af 
en blifvande bro, borde enskildt verkställa denna förbyggnad; samt att deltagandet i sjelfva 
brobyggnaden blifva ändå mycket kostsammare för största delen af Häggenås boerne, såsom 
långt aflägst boende, än för Lits boerne, som med högst ringa kostnad kunna förskaffa virke 
och äfven icke behöfva gå lång väg för att utgöra belöpande handtlangnings dagsverken vid 
brons förfärdigande. 
 
§ 2. Tillfrågade herr befallningsman N. E. Holmberg, på högvederbörlig befallning, denna 
sockens rotehållare, huruvida de vid instundande möte, ville erlägga sina karlars mötes-
matsäck med penningar, enligt passevolance contractet eller med matpersedlar in natura? 
 Hvarpå enhälligt svarades det rotehållarna önskade fullgöra denna sin skyldighet på 
sednare sättet eller med matpersedlar in natura \ på förr brukligt sätt, hvar och en åt sin karl, 
hvaremot / de förständigades och tillsades att dessa matpersedlar inte få lämnas uti jägarnes 
händer, utan böra minst 3:ne dagar före mötets början, lefvereras till commissarien \ h:r 
talmannen[?] / S. Grundal, på f.d. Frösö Skants, till vilken lefverering dagen framdeles skulle 
närmare bestämmas och utsättas. 
 
§ 3.  På gifven anledning och i betraktande deraf att ingen inom socken för närvarande 
finnes, som är skicklig att vara sockenskrifvare och oaktadt socknemännen, hos Konungens 
befallningshafvande begärt Paul Erssons förafskedande, blef nu med honom, Paul Ersson, 
som var i sockenstämman närvarande, den öfverenskommelse träffad, att han, ännu någon tid 
och tills vidare skulle fortfara med att vara sockenskrifvare härstädes, emot åtnjutande af den 
bestämda lönen samt förbindelse å hans sida att ställa antaglig borgen för de medel han i 
egenskap af sockenskrifvare komme att uppbära och om händer hafva, äfvensom att han, 
minst en gång hvarje månad borde sig här vid kyrkan infinna, för att biträda socknemännen 
med skrifvande, såväl i allmänna som enskilda ärenden. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
1828 den 25 mars är förestående protocoll uppläst i allmän sockenstämma och erkändt, intyga 
på församlingens vägnar: 

 Olof Nathanaelsson i Heggesta 
 Jöns Eriksson i Andersgård 
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1 juni 1828 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga den 1:ste junii 1828. 

§ 1.  Till så kallade gode män vid afvittrings taxeringen och delningen af afradslanden och 
kronoparker inom Häggenås socken, valdes nu med enhällig röst bonden Olof Hindriksson i 
Grötom och fjärdingsmannen Lars Olofsson i Söre, samt såsom suppleant bonden Nils 
Svensson i Häggesta; vilka böra enligt denne dag publicerad kungörelse, den 3:dje i denna 
månad, kl. 6 f.m. vara herr majoren Pentz till mötes å Svedje gästgifvaregård, för att i berörde 
afseende företaga resan Hammerdahls skogs landet. Datum ut supra. 
 
§ 2.  Enligt herr landshöfdingen och riddaren v. Törnes löfte, vid allmänna sammankomsten 
å Svedje gästgifvaregård den 30 sistl. maji, att för reqviranters behof anskaffa hvarjehanda 
frösorter såsom wasaråg, …[?] linfrö, thimotei frö m.m. angåfvo följande \sin önskan/ att 
denna sommar erhålla wasaråg, nemligen 
 Olof Ersson äldre i Österåsen  4 kpr 
  Olof Salmonsson i Svedje  4  
  Nils Carlsson i Österåsen  4  
  Erik Ersson i Svengården  4  
  Erik Ersson i Kallgården  4  
  And. Håkansson i Storgård  4  
  Comminister Edlund   4  
  Klockaren Sven Ersson   4  
 
§ 3.  Till följe af directionens öfver Allmänna Barnhus-inrättningen i Stockholm skrifvelse, 
den 27 sistl. mars till M.V. Consistorium i Hernösand, intagen uti dess circulaire no 331, 
gjordes nu, enligt derom skedd pålysning, reqvisition af barn från Stockholms Allmänna 
Barnhus af följande välfrägdade och med eget hushåll försedda personer inom Häggenås 
församling, nemligen: 
 
Stafsgård  Erik Nathanaelsson begär en flicka om  4 – 5 år 
Kougsta Pär Richt gosse  om  6 år 
  Jonas Nilss. Eklund flicka  6 – 7 år 
Österåsen Joh. Mattss. Strömlander d:o  4 år 
  Johan Pärss. Grund  d:o  6 år 
Jonsgård  Olof Olofsson    7 år 
Österåsen Pär Johansson  d:o  5 – 6 år 
  Nils Carlsson  d:o  6 – 7 år 
Storgård And. Håkansson d:o  6 år 
Gungård Lars Bäck d:o   6 – 8 år 
Backegård  Olof Hemmingsson d:o  5 år 
Grötom Olof Hindricksson gosse 6 – 9 år 
Österåsen  And. Andersson flicka 4 – 5 år 
  Erik Ersson Svengården gosse 5 – 6 år 
Nygård Olof Ersson flicka 4 – 5 år 
Storgård    Erik Olofsson d:o  8 – 9 år 
Andersgård And. Andersson  gosse 9 år 
Kougsta Olof Nilsson flicka 5 – 6 år 
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Österåsen  Erik Ersson äldre  gosse 6 – 7 år 
  Pär Pärsson d:o  5 – 6 år 
Grötom  Hans Elf flicka 6 – 7 år 
Häggesta Lars Loo d:o  6 – 7 år 
Kougsta Gudmund Pärsson d:o  4 – 6 år 
Häggesta Erik Ersson Stor d:o  5 – 6 år 
Munkflohögen Karin Eskilsdotter gosse 9 – 10 år 
  Pär Pärsson d:o  9 – 10 år 
  Jonas Månsson  flicka 9 år 
Österåsen Erik Ersson Kallgård gosse  7 – 8 år 
  Pål Ersson d:o  7 – 8 år 
  Klockaren Sven Ersson flicka  4 – 5 år 
Huse  Erik Pärsson d:o  6 – 7 år 
 
Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
 

8 juni 1828 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 8 junii 1828. 

S.D.  Sedan herr kyrkoherden Nils Feltström, hvilken nu första gången i egenskap af pastor 
och ordförande, öfvervar sockenstämman härstädes, med ett kort tal öppnat sammankomsten, 
under yttrad önskan att enighet och förtroende alltid måtte råda vid de öfverläggningar, som 
nu och framgent här kommer att förehafvas, och sedan herr kyrkoherden dertill utbedit sig och 
sockenmännen Guds nåd och välsignelse;   så 
 
§ 1.  Upplästes, erkändes och underskrefvos kyrko- och fattig cassornas räkenskaper och som 
af räkningen öfver kyrko-cassan inhämtades, att nära halfva beloppet af den upplupna räntan, 
utgörande icke mindre än 190 r.d:r banco, för närvarande är obetalt. Ty beslöts, att nämnde 
rest skulle inan september månads utgång detta år inbetalas, i annan händelse eller i fall af ur-
aktlåtenhet härutinnan, skulle de resterande från lånen uppsägas och så väl capitalet som 
räntan indrifvas.  
 
§ 2.  Till så kallade gode män, hvilka enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordning om skiftes-
verket i riket, böra biträda vid stor- och enskiftesdelningarne inom Häggenås socken, valdes 
nu med enhällig röst bönderne Nils Carlsson och Johan Mattsson i Österåsen samt såsom 
suppleanter bönderna Olof Larsson i Kougsta och Jöns Ersson i Andersgård.  
 
§ 3.  Som församlingens kyrka befinnes vara såväl till tak som innanrede alldeles förfallen 
och dessutom så liten och trång att den knappast inrymmer mer än en tredjedel af försam-
lingens ledamöter, väcktes nu, af ordföranden, fråga enligt skedd pålysning huruvida för-
samlingens hemmansegare voro böjde att företaga arbetet med en ny kyrkas uppförande, 
hvarpå socknemännen, som sjelve insågo behofvet och nödvändigheten deraf, förklarade sig 
villige och böjde att företaga nämnde dryga arbete, blott därmed icke allt för mycket bråd-
störtadt, utan att arbetet finge småningom företagas och fortsättas, hvarigenom kostnaden 
blefve mindre kännbar och man hade tid att för billigaste pris anskaffa nödige materialier.  
 I följe deraf och såsom första förberedande åtgärden härom valdes och utsågos nu föl-
jande personer, hvilka böra framdeles med pastor sammanträda, för att såväl utse den tjen-
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ligaste platsen för den nya kyrkan, som ock rådgöra om andra till kyrko-byggnaden hörande 
ärenden för att sedan såsom förberedelse i allmän sockenstämma föredragas, nemligen. 
 Olof Hindriksson i Grötom, And. Jonsson i Kougsta, Olof Olofsson i Jonsgård, Erik 
Nathanaelsson i Stafsgård, Jonas Persson i Storbränna, Pär Anderss. och Olof Ersson äldre i 
Österåsen samt Magnus Rask i Storhögen.  
 
§ 4.  Yttrade kyrkovärden Olof Ersson i Svengården sin önskan att kyrkvärdskapet till någon 
annan få aflämna, hvilket honom beviljades. Och då församlingens ledamöter sågo sig 
tvungna att välja nya kyrkvärdar föllo de med sitt enhälliga förtroende på nämndemannen 
Olof Olofsson i Jonsgård och bonden Jöns Ersson i Andersgård, hvilka således äga att af förra 
kyrkovärden emottaga räkningarna af redogörelse för kyrkans medel, samt dem hedanefter 
med ansvar förvalta. Och förklarade ordföranden å egna och församlingens vägnar sin 
skyldiga tacksamhet mot Olof Ersson för dess rediga förhållande och alltid osparda möda vid 
förvaltandet af kyrkans egendom. 
 
§ 5.  Beslöts att i likhet med hvad i allmänhet öfligt är, räntan å kyrko- och fattig-cassornes 
utlånta penningar skulle nedsättas ifrån sex till fem prosent, hvarföre blir rådigt att reverserne 
omskrifvas och förnyas, då denna ändring beqvämligast kan ske. 
 
§ 6.  Till följe af 3 § i sockenstämmoprotocollet den 9 sistl. mars uppvistes och lämnades till 
kyrkvärden att i kyrkokistan förvaras, en af rusthållaren Eskil Ersson i Halåsen undertecknad 
borgensskrift för sockenskrifvaren Paul Ersson i Handog, hvilken borgen utan tvekan 
godkändes.  
 
§ 7.  Anmodades kyrkovärden att låta förfärdiga ett nytt foderal å socknebuds tyget, i det 
gamlas ställe, som befinnes vara alldeles utslitet och trasigt.  
 
§ 8.  Af fattig-cassæ medlen skulle detta år tilldelas:  
 Anna Pärsd:r i Backegård      b:co r.d:r 1 
 Erik Nordlund  2 
 Olof Mattssons enka i Österåsen  1 
 Kjerstin Pålsd:r i d:o  32 sk. 
 Joh. Knutssons hustru i Högarne 3 
 Nils Knutsson i Bergtorpet 2 
 Glads hustru i Högarne            32   

 S:ma  r.d:r    10       16. 
 Susanna Ersd:r Långkälen    1 
 
Vidare hade ingen för denne gång att anmäla hvarföre socknestämman upphörde och 
församlingens ledamöter åtskildes. 
 

Datum ut supra. In fidem N. Feltström 
   genom  N. S. Edlund 
 
Förestående protocoll upplästes och till alla delar erkändes i Häggenås sockenstuga den 24 
junii 1828, och yttrade Olof Olofsson i Jonsgård sin önskan att i händelse han vore tvungen att 
emottaga kyrkovärdskapet, han hälst emottog denna befattning ensammen. 
 

Intyga på församlingens vägnar: 
  Olof Hindrick son i Grötom Nils Höglund i Storhögen 
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13 juli 1828 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll i Häggenås sockenstuga den 13 julii 1828. 

S.D. Sedan socknemännen enligt skedd pålysning infunnit sig i socknestugan uppviste, med 
anhållan om socknestämmobevis, pigan Ingebor Larsdotter i Storbränna, ett af henne denna 
våhr förfärdigadt stycke prima lärft, hvilket nu uppmättes och befanns vara 15½ alnar långt 
samt 1 aln 14 tum bredt, på 48½ passmor, hvaraf afkliptes prof, som socknestämmo beviset 
åtfölja skulle. 
 

Datum ut supra. In fidem  N. S. Edlund 
 
 

3 augusti 1828 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 d. 3 augusti 1828. 

S.D.  Sedan herr kyrkoherden Feltström den 29:de sistl. junii sammanträdt med de den 8:de i 
samma månad utsedda deputerade, från byalagen inom församlingen, för att utse den tjen-
ligaste platsen för den tillärnade nya kyrkan, samt tagit i ögnasigte alla ställen vid och om-
kring den gamla, blef nu detta ärende, enligt 14:ton dagar förut derom skedd pålysning, 
offentligen i sockenstugan af pastor föredraget, då största delen af församlingens ledamöter 
voro af den tanken, att tjenligaste stället vore nedanföre comminister boställets ägor vid 
landsvägen, hvaremot en del af Norderåsens tillika med norra nybyggenas byamän önskade få 
nya kyrkan placerad antingen där socknestugan nu står eller ock fast häldre på högden väster 
om Klockartorpet.  
 Men af flere anförde skäl och i betraktande deraf, att väster om Klockartorpet blefve 
nog långt aflägse från Prestgården, till icke ringa olägenhet både för presten och församlingen, 
och det sednare stället, eller omkring och vid nuvarande socknestugan, icke medgifver till-
räckligt utrymme; hvarken för behöflig kyrkogård eller kyrkovall, ännu mindre för andra 
nödige hus, såsom kyrkoherberge, kyrkostallar m.m. samt dessutom församlingens ledamöter 
blefvo förbundne till en icke obetydlig kostnad, och för ersättningen af comminister boställets 
odlade bästa ägor som så väl under sjelfva kyrko-byggandet som allt framjent gingo förlorade, 
och för öfvrigt kyrkobyggnads arbetet blefve mycket försvårat derigenom, att nästan alla 
materialier, åtminstone sand, kalk, bjelkar, bräder, vatten m.m. skulle forslas uppför backen, 
där platsen i alla fall vore högst ojämn och obeqväm, med ett ord; att det ifrågavarande stället 
icke hade annan förmon, än att kyrkan komme att synas på längre afstånd, men deremot med-
förde ganska många olägenheter, så väl under sjelfva byggandet som sedan i alla tider. 
 Ty samtyckte slutligen nämnde byars hemmansegare de öfvrige socknemännens förslag, 
och blef efter någon öfverläggning beslutit, att den tillärnade kyrkan kommer att ställas 
nederom comminister boställets åker, vid landsvägen, likväl byggmästaren obetagit att 
bestämma sjelfva punkten sedan jordmonens beskaffenhet blifvit undersökt och tillräckligt 
utrymme för kyrkogård och kyrkovall m.m. utstakadts.  
 I sammanhang härmed yttrade ordföranden sig ärna med det första tillskrifva kyrko 
byggmästaren Geting, med anhållan, att om möjligt denna höst af honom erhålla projekt-
ritning och materialförslag, hvaremot, på tillfrågan, ingen hade något att invända.  
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§ 2.  Till ordningsman i Österåsens västra rota, uti aflidne Pär Erssons ställe, valdes nu, på 
gifven anledning, med enhällig röst, bonden Nils Carlsson därstädes, hvilken således åligger 
att denna befattning, enligt instruktion och byordning, förestå. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
 

5 oktober 1828 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 5:te oktober 1828. 

S.D. Sedan, efter 14 dagar förut skedd pålysning, socknemännen sammankommit, tillkänna-
gaf ordföranden, det han enligt öfverenskommelse, i socknestämman den 3 sistl. augusti, hade 
genom skrifvelse till directeuren Simon Geting å deras vägnar begärt, att nämnde directeur 
måtte åtaga sig af Häggenås-boerne beslutne kyrko-byggnad, och hvartill dir. Geting svarat 
sig för ålderdom vara hindrad att bifalla, men derjämte anmält att hans son, Lars David 
Geting, som redan hade 20 års erfarenhet af kyrkobyggnad, åtagit sig detta anförande; såsom 
ock denne byggmästare nu hade infunnit sig härstädes för att undersöka grunden till den 
blifvande kyrkan, gifva material-förslag, samt författa projektritning m.m. så tillfrågades 
vidare församlingen, hvilken den platsen, af de 2:ne egentligen påtänkte och passande 
densamma skulle önska att utses, antingen uppå slätten af högden åfvanföre kyrkan eller 
också nedanföre Prestbordet. Vid öfverläggning härom kunde församlingens ledamöter ej 
fullkomligen förena sig, hvarföre det beslut togs, att genom deputerade från byarne dagen 
efter undersöka grundens beskaffenhet på de båda ställena, och hvarefter byggmästaren ville 
närmare yttra sin tanke, äfvensom deputerade hade att öfverväga hvilketdera stället som 
kunde synas tjenligare.  
 Härvid anmälte comminister Edlund, att han såsom innehafvare af Häggenås Prestbord 
fordrade ersättning för den odlade jord, som af Prestbordets egor skulle åtgå till kyrkans, 
kyrkogårdens och kyrkovallens rum, äfvensom till utrymme för materialierne m.m. under 
kyrkobyggnaden. 
 Till deputerade utsågos: Erik Nathanaelsson, Olof Olofsson och Pär Håkansson i 
Norderåsen, Erik Håkansson i Storbränna, Pål Andersson och Olof Ersson äldre i Österåsen, 
Nils Höglund och Christoffer Larsson i Storhögen, And. Jonsson i Kougsta, Olof Hindriksson 
i Grötom samt Olof Hall i Häggesta; hvarefter socknestämman för denna gång slutades.  
 

In fidem.   N. Feltström 
 
 

6 januari 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet med allmänn sockenstämma uti Häggenås  
 den 6 januarii 1829. 

§ 1.  Sedan efter lagligen skedd pålysning socknemännen hade inträdt uti sockne stugan, till-
kännagaf ordföranden, att han, enligt pålysningens innehåll, nu hade hos dem infunnit sig, för 
att inhemta socknebornas slutliga tanke och afgörande om platsen för den beslutade nya 
kyrkobyggnaden, då han äfwen, efter uppläsandet af det protocoll som blef hållet efter en den 
6:te sistl. oktober anställd undersökning af grunden och jordmånen för de båda föreslagna 
ställena vid byggmästaren Getings härvaro, yttrade sig förmoda, att allmänheten nu hade 
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hunnit inse, hvilkendera stället vore det tjenligaste, och att, om de icke uti vänlighet kunde 
öfverenskomma om detsamma, votering skulle ske, för att utröna, hvilka önskade den öfre 
och hvilka föredrogo den nedre platsen. Såsom härtill svarades, att socknemännen i allmänhet 
numera hade funnit den nedre platsens större tjenlighet och de många orsaker, hvarföre den 
borde före-dragas, så skedde derföre ingen omröstning, utan afgjordes och bestämdes att det 
af byggmästaren Geting nedanföre prästgården föredragna och utsedda stället skulle till den 
blifvande kyrkobyggnaden vara antaget. 
 
§ 2.  Sedan väcktes af socknemännen fråga om hvilken skulle bekosta undanflyttandet af de 
hus, som nu äro uppförde nära invid det ställe, hvarest kyrkan kommer att byggas och voro 
flere af sockenmännen af den tanke, att de icke voro till detta arbete skyldiga, utan förmente 
de egaren af dem, comminister Edlund, böra detta besörja. Olämpligheten och ofoget af ett 
sådant förslag föreställdes dem dock af ordföranden, och yttrades af honom, att sockneboerne 
borde så mycket mindre begära detta, som comminister Edlund ändock upplåtit en del af sin 
slåttes-lägenhet till kyrkans plats och till rum för materialerne under kyrkobyggandet, äfven-
som socknemännen borde besinna, att dem, och icke honom, ålåge att bygga kyrkan och göra 
de omkostnader, som derföre voro nödige. Efter vidare betänkande af denna sak afgjordes 
således att, om comminister Edlund skulle vilja biträda vid detta flyttnings-arbete, försam-
lingen skulle sådant med tacksamhet emottaga, men också ej gjorde påstående derom, utan 
ville i annan händelse, sjelf verkställa transporterandet af de hus, som borde flyttas. 
 
§ 3.  Vid af ordföranden sedermera gjorde frågan, om ej församlingen skulle finna det enligt 
med sin framtida nytta att, innan grundvalen började läggas, företaga uppsättandet af någon 
ibland de byggnader, som äro nödiga för en blifvande kyrkobyggnad, t.ex. af en sockenstuga, 
kunde socknemännen ej förena sig i något visst beslut, hvarföre den saken skulle framdeles 
till afgörande företagas. 
 

In fidem  N. Feltström 
 
 

25 januari 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
År 1829 den 25 januari i allmän socken-stämma i Häggenås sockenstuga, anmältes saltpetter 
tillverkning sistl. år 1829 af följande, nemligen 
 Joh. Pärss. Grund i Österåsen  2  lisp. 
 Erik Andersson i Kougsta  3          10 pund 
 Jöns Ersson i Andersgård  6            4 
 Johan Larsson i Lassgård  2            5 
 Olof Hindrikss. i Grötom  3 
 Olof Ersson äldre i Österåsen   7 
 Johan Johanss. i Gungård  2 
 And. Jonsson i Kougsta  3 
 Olof Ersson i Nygård  2  
 
Bevis öfver saltpetterns inhämska tillverkning, intygades af socknemännen, meddeltes genast. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
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22 februari 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän socknestämma i Häggenås sockenstuga  
 d. 22 febr. 1829. 

S.D.  Då socknemännen nu voro i socknestugan samlade för att enligt vederbörligen skedd 
pålysning, underskrifva borge[n]sskriften och contractet rörande de 130 t:r korn som sockne-
männen sistl. sommar vid sammanträdet med herr landshöfdingen och riddaren v. Törne 
förklarade sig villige att emottaga till förökande af distrikt magazinsfonden härstädes, yttrade 
delägarne uti det redan bildade distriktsmagazinet sig icke kunna och vilja intaga några flere 
deruti samt föregåfvo såsom skäl till denna vägran, att magazins huset omöjligen kunde 
rymma mer än de redan intagna 300 t:r korn. Af sådan anledning och då magazins delägarne 
icke kunde förmås ändra detta sitt beslut, förklarade de öfrige socknens hemmansegare sig 
omöjligen kunna låta från Östersunds magazin afhämta de ifrågavarande 130 t:r medan de 
sakna husrum för desamma; och anmodades bonden Olof Hindriksson i Grötom att med 
görligaste första för herr landshöfdingen berätta detta förhållande, samt om möjligt är, utverka 
dess tillstånd att slippa någonsin afhämta oftanämnde 130 t:r.    
 

In fidem  N. S. Edlund  
 
 

22 mars 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 I socknestämman den 22 mars 1829 

1:mo Upplästes mantals- och skattskrifvningslängden för innevarande år, hvilken såsom riktig 
erkändes och underskrefs.  
 
2:o  Valdes bonden Olof Hindriksson i Grötom, med enhällig röst till ledamot i berednings-
committen, som sammanträder å Hölje gästgifveri gård den 30 uti innevarande månad. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
 

28 maj 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 I socknestämman den 28 maji 1829. 

S.D.  Sedan församlingens ledamöter, efter derom skedd vederbörlig pålysning från 
predikostolen den 17:de i denna månad, voro i socknestugan samlade, och med anledning af 
Konungens höge befallnings hafvandes resolution å någre distrikt magazins delägares 
ansökning, att återfå sin lott utur socken-magazinet; (hvilka likväl orätt uppgifvet att saken 
förut förevarit i allmän socknestämma), yttrade socknemännen, på tillfrågan, sig icke hafva 
något invända deremot att delägare uti distrikts magazinet utbyts och uttaga den på dem 
belöpande andel uti Häggenås socken-magazin, allenast de kunde utverka sig Kungl. Majt:s 
befallningshafvandes tillstånd dertill, i hvilken händelse de afträdande och qvarblifvande 
delägarne framdeles skulle uti vänlighet öfverenskomma rörande sjelfva magazins huset. 
 

Datum ut supra. In fidem.  N. S. Edlund 
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24 juni 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Häggenås socken  
 den 24 junii 1829. 

§ 1. Sedan socknemännen efter vederbörligen skedd pålysning hade inträdt i socknestugan, 
upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattigcassæ-räkenskaperna för det för-
flutna ecclesiastik-året.  
 
§ 2. Tillkännagafs af ordföranden att provincial medicus doctor Rissler hade trott sig nu 
kunna i Stockholm förskaffa kosthållande och undervisning gratis för en person, som ville 
läsa barnmorske-vetenskapen och att han hade erbjudit denna tjenst åt Liths pastorats boer, 
om de ville skaffa sig en barnmorska som vore examinerad. Till följe häraf tillfrågades för-
samlingen, om densamma ville förena sig med de öfrige socknarne i pastoratet om denna sak, 
och trodde man sig, för att göra omkostnader för lärlingens skickande till Stockholm desto 
mindre känbart, kunna af socknarnes fattig-cassor bestrida resekostnaden, helst en barn-
morska är skyldig att betjena de fattigare för ingen särskild betalning. Ehuru socknemännen 
visserligen med tacksamhet insåge det nyttiga af doktor Risslers dem gjorda anbud, tycktes 
dem likväl den årliga lönen af en kanna korn, som enligt biskops visitations protocollet af år 
1811 borde till en examinerad barnmorska erläggas, vara en tyngd, den många önskade att 
undslippa; och såsom derföre denna gång intet visst beslut kunde fattas, afgjordes på sock-
nemännens begäran, att denna fråga skulle i nästa sockenstämma till afgörande vidare 
förekomma. 
 
§ 3.  Uppvistes för församlingen den af kyrko-byggmästaren L. D. Geting gjorda ritningen 
till den beslutade nya kyrkan härstädes, och gillades med enhällig röst, men också med det 
tillägg och den önskan, att gångar tillika måtte blifva gjorda på sidorna eller vid murarne af 
kyrkan äfvensom en korsgång genom kyrkan och en dörr äfven på ena kyrkans långsida. 
 
§ 4.  Vid tillfrågan om icke socknemännen ville under nästa höst och vinter börja något 
arbete på kyrkobyggnaden, beslöts att sten till grundvalen skulle då brytas och framköras samt 
grunden läggas nästkommande vår eller höst, eftersom byggmästarens ledighet kunde med-
gifva; dock med förbehåll att icke missvext denna sommar drabbar socknen. Också beslöts att 
den som nu förehafva utflyttningar och storskiften m.m. samt således torde vilja åberopa 
frihet ifrån kyrkobyggnads-skyldigheten, skulle man söka förmå till deltagande i detta arbete, 
förutan hvilket biträde socknemännen ej gerna ville börja med byggandet. 
 
§ 5.  På begäran uppvistes i socknestugan och uppmättes ett lärft af 9 ½ alnars längd och 6 1/6 
qvarters bredd, hvilket pigan Ingebor Larsdotter i Storbränna hade tillverkat, och hvarav hon 
ernade på vederbörlig ort begära premium. Att nämnde piga sjelf hade detta stycke lärft 
förfärdigat, betviflades ingalunda, hvarföre ock fransarna afkliptes till prof deruppå.  
 
§ 6.  Tillfrågades församlingens ledamöter, om de ville förskaffa sig någon sockenlapp eller 
besluta att, i likhet med lithsboerne och många andra socknars invånare, vara en sådan för 
framtiden förutan, och svarades härtill allmänt och enhälligt ja. 
 

Datum ut supra. In fidem N. Feltström 
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12 juli 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
1829 den 12 julii beslöts i allmän sockenstämma det skulle af fattig-casse medlen detta år till-
delas: 
 Johan Knutsson på Högarne  3 r.d:r 
 Nils Knutsson i Bergtorpet 2 d:o 
 Maria Olofsd:r i Österåsen 1 d:o 
 Kjerstin Pålsd:r i dito             32 sk.  
                          S:ma 6 r.d:r  32 sk b:co 
 

In fidem.   N. S. Edlund 
 
 

1 november 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma den 1 nov. 1829. 

§1.  S.D.  Sedan socknemännen, såväl genom vederbörlig pålysning från predikstolen, som 
nu medelst actens uppläsande, blifvit underrättade, det ändamålet med sammankomsten vara 
att afgifva yttrande, rörande det af landsfiskalen, herr häradshöfdingen C. H. Cavallin, å en 
del Kyrkås socknemäns vägnar, hos konungens respective befallnings hafvande gjorda på-
stående, att vägen emellan Liths färjesund och Thorvalla by i Brunflo socken; hvilken år 1817 
från allmänna vägdelningen uteslöts, måtte såsom sockneväg iståndsättas och underhållas 
samt att vägen från Lith till Fölinge jämväl såsom sådan hedanefter måtte få betraktas; för-
klarades enhälligt att Häggenås socknemän till alla delar förenade sig med hvad Liths boerne i 
denna sak yttrat och beslutat; nemligen att de protesterade emot allt deltagande i reparerande 
och framtida underhållande af vägen emellan Kyrkås kyrka och Thorvalla; eftersom de för-
modade att någon ändring med Fölinge vägen icke utan orättvisa och dryg kostnad nu kunde 
verkställas, såvida ny vägdelning då blefve nödvändig, hvarigenom säkerligen många blifve 
flyttade från de vägstycken, som de med mycket besvär och känbar kostnad iordningställt. 
Slutligen förbehöllo sig socknemännen vara frie från all kostnad i händelse Kyrkås boerne 
fortforo med sitt påstående och således extra[?] domare och uthärads nämnd skulle besväras 
med frågans afgörande, äfvensom att i händelse och emot all förmodan socknemännen skulle 
dömas att deltaga i underhållande af ofta nämnde Thorvallavägen, också vägen ifrån Öster-
sund förbi Kläppe by såsom varande oftare begagnad och af större nytta, för detta tingslag, än 
den förra, måtte åter upptagas och af dem som honom förut underhållit, framgent i farbart 
skick hållas. 
 
§ 2.  Som fattiga pigan Kjerstin Pålsd:r i Österåsen befinns alldeles oförmögen att skjöta och 
vårda sig sjelf, och som på alla ställen i socknen för närvarande finnas rotehjon, ty beslöts nu 
att hon skulle njuta 2:ne dygns föda och skjötsell hos hvarje hemmansegare i hela socknen, 
hvarmed början skulle göras i Häggesta, derefter till Kougsta o.s.v.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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22 november 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga den 22 november 1829.  

S.D.  Som allmänt öfver klagats det oskick och emot tjenstehjons stadgans föreskrift stridiga 
förhållande, att torpare och inhyseshjon, hos sig låta mantalsskrifva flere af deras barn eller 
tjenstehjon, än de oundgängligen behöfva för sitt jordbruk och skjötsell, så blef nu, på gifven 
anledning, efter förut skedd vederbörlig pålysning, allmän socken stämma hållen, då sockne-
männen, som bäst känner hvars och ens verkliga belägenhet, borde yttra sig och bestämma 
huru många barn hvar och en torpare kunde anses behöfva hos sig ständigt hemma under nu 
ingångne tjensteår, på det jordbruket åter måtte beröfvas nödige arbetare samt sysslolöshet 
och deraf följande sedesförderf befordras, hvarför husförhörslängden nu genomgicks och efter 
någon öfverläggning rörande hvar och en, beslöts följande: 
 Då torparen Mårten Eliasson i Andersgård har sin dotter Ingebor hemma till hälften, 
ansågs dess son Pär, böra söka tjenst och försvar hos andra. 
 Som torparen Nils Hemmingssons i Gungård dotter Anna tjänade tre fjärdedelar hos Ol. 
Olsson i Jonsgård, är hemma hvar 4:de vecka, ansågs dess son Olof umbärlig hemma, 
hvarföre han bör förskaffa sig hel årstjenst hos andra.  
 Torparen Jonas Olssons dotter Lisa i Österåsen, hvilken tjenar hälften hos bond. Nils 
Carlsson därstädes, ansågs så mycket mindre vara behöfvlig hemma, som erfarenheten visar 
att föräldrarne sjelfve ofta för dagspenning äro borta, och de dessutom hafva 2:ne söner 
hemma till sin uppassning. 
 Som Ferms enka i Österåsen icke har det ringaste jordbruk, ansågs otillbörligt att dess 
son Olof till någon del af året är hemma, utan borde han söka få heltjenst hos dess nuvarande 
husbonde, Olof Olofsson i Österåsen  eller någon annan. 
 Inhys. Alexander Krus dotter, Ingebor i Huse, hvilken tjenar till hälften hos Olof 
Hindriksson i Grötom, ansågs ingalunda behöfvlig hemma, hvarföre hon borde förskaffa sig 
ständig tjänst äfven för andra hälften av året. 
 Som drängen Olof Salmonsson i Kougsta icke biträder sin styffader Jonas Jonasson med 
jordbruk, borde han tillika med sin hustru skrifva sig såsom inhyses eller ock söka annat 
försvar. 
 Slutligen ansågs Pär Sebrelii son, Olof, icke behöfvlig hemma hos föräldrarne, utan 
borde han söka sig helårs tjenst hos någon annan. 
 Hvarefter herr expeditions krono-befallningsmannen Holmberg offentligen tillsade 
samtelige hemmansegare inom socknen, att vid tillstundande mantalsskrifvning bestämt 
uppgifva om deras tjenstehjon hos dem tjente allt eller blott till någon del af året, på det han 
måtte blifva i tillfälle att för vederbörande berätta hvilka lagligen eller olagligen hos sig 
försvarade tjenstehjon. Han uppläste ock i detta afseende några §§ utav tjenstehjonsstadgan, 
med tillagd varning för förbrytelse deremot.  
 

Datum ut supra N. S. Edlund 
 
 

27 december 1829 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll, vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 27 december 1829. 

S.D.  Inlämnades till socknestämman en så lydande skrift: ”Härigenom uppsäger och åter-
kallar underteknad den caution jag i juni månad 1829 mig åtog för den uppbörd Paul Ersson i 
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Handog, i egenskap af sockenskrifvare för Häggenås socken har sig anförtrodds, anhållandes 
tillika om socknemännens bevis öfver denna uppsägning. Halåsen i Åhs den 18:de december 
1829. Eskil Ersson Halåsen.” 
 Efter hvars uppläsande, socknemännen yttrade att de icke ville eller kunde neka Eskil 
Ersson återkalla sin ingångna borgen för Paul Ersson, men kunde dock icke återlämna 
borgesskriften förr än Paul Ersson nöjaktigt redovisat för de medel han hittills uppburit och 
omhänder haft i egenskap af sockenskrifvare.  
 Vid frågan om sjelfva sockenskrivarsysslan så, emedan borgen var uppsagd och Paul 
Ersson inte till alla delar uppfyllt vilkoren vid dess antagande den 9 mars 1828, yttrade 
församlingens ledamöter sig böjda, att välje någon inom socknen boende till denna befattning, 
och föreslogs af någon härtill Olof Dahl i Grötom, men som någre yttrade sig nu vara mindre 
beredda på ett sådant val, blef beslutet, att dermed skulle uppskjutas till den 3:dje instundande 
januari då utan vidare kallelse socknemännen skulle infinna sig här, för att afgöra denna 
angelägenhet. 
 [Fortsättning nedan] 
 
 

3 januari 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
År 1830 den 3 januarii fortsatte således socknestämman, då först bestämdes att socken-
skrifvaren hedanefter såsom hittills åtnjuter såsom lön 12 skill. b:co årligen af hvarje hem-
mansrök i socknen, hvarefter samtelige närvarande hemmansegare förente sig och utvalde tills 
vidare Olof Olofsson Dahl i Grötom till sockenskrifvare för Häggenås socken, hvilken ock, nu 
i socknestämman närvarande, åtog sig denna befattning, samt lofvade på gifven anledning, att 
ställa vederhäftig borgen för den uppbörd han i denna egenskap komme att hafva, hvilken 
cautionsskrift skulle för församlingens ledamöter, instundande 13:de dag jul, uppvisas för att 
granskas och sedan bland kyrkans handlingar förvaras. 
 
2:do  Uppvistes en af öfver-intendents-embetet i Stockholm författad ritning till ny 
kyrkobyggnad för Häggenås annex socken, hvilken ritning af församlingens ledamöter, under 
ytterst tillfredsställelse till alla delar gillades.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
1830 d. 6 januari upplästes förestående protokoll och till alla delar erkändes, då ock Olof Dahl 
framlämnade en borge[n]sskrift, hvilken af församlingen utan tvekan antogs. Intygas på för-
samlingens vägnar: 
 Erik Svensson i Österåsen Olof Ersson i Österåsen 
 
 

28 februari 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 År 1830 den 28 februari 

S.D. Sedan anmält blifvit det Erik Håkansson i Storbränna vid sistl. ting, på begäran, blifvit 
entledigad från nämndemansbefattningen, voro nu församlingens ledamöter, enligt pålysning, 
samlade i socknestugan, för att till underdånigt följe af Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse af 
den 18 december 1823, välja någon annan dertill, hvarvid församlingens ledamöter stannade 
med sitt enhälliga förtroende vid bonden Jonas Pehrsson i Storbränna, hvilken således, utan 
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omröstning, af Häggenås socknemän utkorades till nämndeman uti nämnde Erik Håkanssons 
ställe. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
 

7 mars 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
År 1830 den 7:de mars i allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga anmältes, det föl-
jande, under sistl. år 1829 tillverkat saltpetter: nemligen  
 B. Erik Nathanaelsson i Stafsgård   4 lisp. 
 Torp. Pål Nilsson i d:o  3 d:o 
 B. Jonas Andersson i Andersgård  3 d:o 15 pund 
Bevis öfver saltpetterns inhemska tillverkning, af socknemännen attesterad, meddeltes genast. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

25 mars 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 d. 25 mars 1830. 

§ 1.  S.D. Till ledamot i berednings committeen, som sammanträder i Hölje gästgifvaregård 
den 27:de i denna månad kl. 9 f.m, utsågs och valdes för Häggenås socken, bonden Jonas 
Nilsson Eklund i Kougsta. 
 
§ 2.  På gifven anledning väcktes fråga huruvida Häggenås socknemän voro villige, att till 
besparande af brandstod och därmed förenad kostnad, frivilligt ersätta bonden Erik Ersson i 
Fjäl, de af honom begärda 220 r.d:r riksgälds för de 5 st. hästar, som olyckligtvis för honom 
ihjäl-röktes under sistl. julhelg, hvarpå svarades, att församlingens ledamöter, som funno den 
begärda summan ganska billig i anseende till häst kreaturens allmänt kända goda beskaffen-
het, bejakade och beviljade, med vilkor att de öfrige socknarne i tingslaget deruti efter skatt 
deltager, att nämnde summa 220 r.d:r riksgäld såsom brandstod, Erik Ersson ersätter. Häremot 
protesterade likväl Olof Nathanaelsson Hall i Häggesta, hvilken bestämt nekade att deltaga uti 
ifrågavarande brandstods ersättning. 
 
§ 3.  Mäster Höglund i Storhögen och bonden Pål Andersson i Österåsen begärde afsked från 
deras befattning såsom föreståndare af socken-magazinet, hvilket dem beviljades under 
yttrande af tacksamhet för deras osparda nit för socknens och magazinets bästa, och valdes nu 
i deras ställe bönderna Erik Nathanaelsson i Stafsgård och Johan Pärsson Grund i Österåsen; 
och skulle angående lönen eller arfvodet framdeles öfverenskommas, sedan upplyst blifvet 
huru stor magazinets verkliga behållning är sedan delägarne i distriktsmagazinet utbekommit 
deras andelar. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
1830 d. 28 mars är förestående protocoll offentligen uppläst i sockenstugan och till alla delar 
erkändt intyga:  Johan Mattesson 
   Pehr Pehrsson Österåsen 
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13 juni 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet vid alllmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 13 junii 1830.  

§ 1.  Upplästes, erkändes och underskrefvos kyrko- och fattig cassornas räkningar för sistl. 
år. 
 
§ 2.  Beviljades, att af fattig-cassæ medlen skulle i detta år tilldelas åt följande socknens ut-
fattige, nemligen 
 Johan Knutsson på Högarne              32 sk. 
 Nils Knutsson i Bergtorpet  2 r.d:r 2 kpr 
 Maria Olsd:r i Österåsen  1 d:o 2 kpr 
 Kjerstin Pålsd:r i d:o  1 d:o 
 Greta Sebrelius i Kougsta  2 d:o 
 Helena Hindriksd:r i Österåsen  1 d:o 
 Maria Pehrsd:r i Norderåsen   1 d:o 
 Sara Jonsd:r i Högarne  1 d:o   
   S:ma 9 r.d:r  32 sk. 4 k:p korn 
 
Och som så kallade Utbygden mer än den öfrige delen af socknen är betungad med rotehjon, 
men deremot Norra Nybyggena icke har nu något sådant att försörja, ty beslöts, att Stor-
brännas, Munkflohögens och Knutbrännas byamän skulle lika med Utbygden bidraga till 
Sebrelii dotter, Gretas, föda och skötsel. 
 
§ 3.  Som kyrkans messhake är mycket gammal och nästan helt och hållet utsliten, yttrade, på 
gifven anledning, församlingens ledamöter den enhälliga önskan, att en ny sådan skrud, så 
fort ske kan, måtte för kyrkans räkning anskaffas. Och anmodades undertecknad comminister 
att derom brefvexla med någon pålitelig commisionair i Stockholm, för att erhålla god vahra 
för billigaste pris. 
 
§ 4.  Uppvistes i socknestämman den af Kongl. Maj:ts i nåder gillade ritning till ny kyrko-
byggnad för Häggenås annexe socken. I anledning hvaraf, på tillfrågan, socknemännen 
förklarade sig icke obenägna att nästa sommar lägga grund till den nya kyrkan, och sedan 
småningom fortsätta arbetet, med det vilkor likväl, att såväl nybyggare som de hvilka njuta 
frihet för utflyttning, deltaga deruti lika med andre hemmansegare, både i materialens an-
skaffande och handtlangnings dagsverkens utgörande.  
 Häremot protesterade Olof Hall i Häggesta, hvaremot Svärd i Korsmyrbränna, Ljung i 
Ollsta, Erik Håkansson i Storbränna genom Jon Pärsson därstädes, Nils Svensson i Häggesta 
förklarade sig villige att äfven med handtlangnings dagsverken befrämja den nyttiga och snart 
af nöden högt påkallade kyrkobyggnaden, under förmodan att socknemännen beviljade dem 
någon lindring mot andra som icke njuta frihetsår, och som flere nybyggare och frihets 
innehafvare nu voro frånvarande, skulle de medelst ny pålysning kallas till ytterligare 
socknestämma för att afgifva yttrande i denna fråga, då ock församlingens ledamöter ville 
bestämt besluta och bestämma tiden för den tillärnade kyrkobyggnadens början.   
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund. 
 
1830 den 25 julii justeradt, och till alla delar erkändt, intyga: 
 Erik Svensson i Österåsen  Jöns Eriksson i Gunngård 
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25 juli 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 25 julii 1830. 

§ 1.  Såsom ifrån Konungens resp. befallningshafvande ordres af den 15 dennes hade an-
kommit till expeditions-krono-befallningsmannen N. E. Holmberg att höra Häggenås sockne-
män, hvilka reqvirerat en salpeter-sjudningspanna af 400 kannors rymd, om de ville sjelfve 
hämta denna panna vid dess ankomst till Jemtkrogens gästgifveri den 10 nästkommande 
augusti, eller få henne vidare för deras räkning med krono-skjuts fortskaffad. Då tillfrågades 
nu, på begäran af nämnde expeditions befallningsman, församlingen, hvilka bland Häggenås 
socknemän hade denna panna reqvirerat. Då ingen af den talrikt församlade menigheten 
erkände sig hafva denna salpeters-sjudnings panna begärt, tillspordes byamännen, serskildt uti 
åtskilliga byar, om de ej gjort någon reqvisition derav, och svarades dertill enstämmigt, att det 
vid de byar hvarest salpeter-lador finnas, också pannor äro inköpta, och uti de åter som nu ej 
ega del i någon sådan panna, inga lador äro ens uppsatte, kunde socknemännen ej erkänna 
något reqvirerande af den ifrågavarande pannan, eller ville således för hennes anskaffande och 
betalande ansvara. 
 
§ 2.  Som till denna dag allmän sockenstämma var utlyst, till slutligt afgörande, angående 
början af den påtänkta kyrko byggnaden i Häggenås, och andra dermed gemenskap hafvande 
ämnen, så uppstod först fråga om den andel i kyrko byggnaden, hvilken nybyggare och de 
som för utflyttning njuta frihetsår, skulle i nämnda byggnad taga. Då enligt allmänna lagens 
föreskrift någon frihet för dessa får äga rum endast i afseende på dagsverkens utgörande, men 
materialier m.m. skola efter ökes skatt utgöras; så ock då nybyggare otvunget förklarade sig 
villige att medverka till det goda ändamålet afgjordes att de vid kyrkobyggnaden skulle göra 
hvart tredje (3:dje) dagsverke eller att då bönderna göra 2 ville nybyggare göra det 3:dje 
dagsverket, och hvarmed församlingen förklarade sig nöjd.  
 Till de nybyggare som ansågos böra erhålla denna frihet räknades alla nybyggare på 
Fagerlandsvallen, Korsmyrbrännan och Långkälen, äfvensom Olof Hansson och Lill Östen på 
Högarne. De äldre nybyggarena såsom de i Ollsta, Knutkaribränna m fl. ansågos ej böra njuta 
någon frihet och påstode den ej eller. Deremot yttrade sig Munkflohögens byamän endast 
vilja ansvara i materialier etc. efter sin hittils varande skatt, tills framdeles stadfästelse å deras 
ökes skatt varder utfärdad, då de sedan ej kunde sig det ökade bidraget undandraga. Knutkari-
brännas byamän anmälte sig likaledes ej vilja ansvara i kyrkobyggnaden för mer än sin 
blifvande skatt, om den närvarande, såsom föreslagit lärer vara, kommer att nedsättas, och 
hvaremot församlingen ej hade något att invända. 
 Sedan saken sålunda i vänlighet var med nybyggare afgjord, uppstod fråga om dessa, 
som förehafva gårds-utflyttning och påstodo bönderna samteligen, att dessa borde lika med 
dem sjelfva deltaga i kyrko-byggnaden. Då de utflyttande ej ville ingå på dessa fordringar, 
utan åberopade den frihet som deras documenter dem medgifva, så erbjödes slutligen 50 
dagsverkens frihet åt desse utflyttande räknade att inalles utgöra 9 st. Då likväl desse ej voro 
belåtna med denna eftergift samt den andra parten ej ville medgifva större frihet och äfven 
många yrkade att ingen eftergift alls borde åt utflyttande tillåtas, och man således ej kunde i 
godo öfverenskomma angående det deltagande i kyrko byggnaden, som de utflyttande skulle 
utgöra och till hvars billighet de ej kunde neka, så uppskjöts vidare öfverläggning om detta 
ämne och om kyrkobyggnaden till framtiden. 
 
§ 3.  Då vidare fråga uppstod om pastoraliernas framtida utgörande, ansåg väl församlingen, 
på gifven anledning, det vore nyttigt, om den blifvande öfverens kommelsen med nuvarande 
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pastor kunde för någon bestämd längre tid vinna Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse, men 
angående graderna för denna öfverenskommelse, hvilken ifall den skulle underställas Kongl. 
Maj:ts nådiga pröfvning, borde vara gemensam för hela socknen, kunde man nu ej blifva ense. 
På pastors tillfrågan om socknemännen vore villige att till honom erlägga såsom det redan en 
tid skett, lika quantitet från damm och småkorn väl rensad säd, af årets gröda, som till kronan 
erlägges med 2:ne kappar råg i gistmon å tunnan el:r lösen derföre samt 8:ta lispund halm för 
hvarje tunnas inslag, så förklarade sig en del af socknemännen nöjde dertill men andre 
deremot ville efter räkning utgöra sädes-tionden.  
 De som anmälde sig dertill voro Jöns Salmonsson i Nygård, Christoffer Larsson i 
Storhögen, Jonas Olofsson i Österåsen (No 6), Olof Olofsson ibidem, Johan Pehrsson Grund 
ibidem No 11, Lars Ersson, Pehr Pehrsson, Carl Andersson, And. Andersson i Österåsen, 
Lagerstedt i Huse, Bengt Ersson i Backegård och Pehr Håkansson ibidem. 
 Då sedan pastor begärde 16 sk. banco inalles för småtionden och högtidsoffret, ansågo 
många detta vara för högt begärt. Hvad de öfriga delarne af pastoralierna vidkommer, kunde 
väl församlingen icke anse pastors fordringar annat än vara ganska billiga; dock som ingen 
enighet eller likhet kunde i de vigtigaste punkterna af den föreslagna öfverenskommelsen 
träffas, så förklarade sig pastor framdeles vilja ytterligare med församlingen om dessa ämnen 
afgöra. 
 Men vad sjelfva intägten beträffade så förklarade först pastor, att han hädanefter ej ville 
eller funno sig skyldig, att intaga tiondesmöret, efter plägseden, på en söndag, men 
öfverlämnade deremot åt församlingen att utse den tid som kunde dem vara tjänligast dertill. 
Till följe häraf yttrade församlingen sin önskan, att få lämna smöret lördagar emot någon 
predikodag, t.ex. i mediet af september. Och till åstadkommande af ordentlighet vid både 
smör- och sädestiondens lefverering, afgjordes att den tioende gifvare som ej, efter 14 dagar 
förut skedd pålysning, sin tionde på den utsatta dagen, antingen sjelf eller genom ombud 
aflämnar, skall för uteblifvandet till socknens fattig-cassa erlägga 16 sk. banco, om icke 
synnerligen vigtigt förhinder kan företes. 
 
§ 4.  Anmäldes af kyrkovärden Olof Olofsson Jonsgård att kyrkostapeln var högst bräcklig, 
hvadan han trodde kyrko-klockorna borde nedtagas. Skulle någon olycka ske, ville Olof 
Olofsson genom detta anmälande vara friad ifrån ansvar och åtal. Härpå beslöts, att man 
skulle genom någon säker man låta syna stapeln och sedan öfverlägga om hvad göras borde 
med klockorna. Häggenås sockenstuga.  
 

Datum ut supra. In fidem N. Feltström 
 
1830 den 8 aug. är förestående protocoll uppläst offentligen i Häggenås sockenstuga och till 
allt erkändt, intygas på församlingens vägnar: 
 Olof Hindrickson Johan Mattesson 
 
 

15 augusti 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll i Häggenås sockenstuga den 15 aug. 1830. 

1:mo  Till följe af Kungl. Maj:ts befallningshafvandes den 27 sistl. julii utfärdade kungörelse, 
hvilken idag från predikostolen upplästes, valdes med enhällig röst kyrkoherden herr magister 
N. Feltström till deputerad för denna socken att den 7:de instundande september välja leda-
möter i den committé, hvilken skall bestämma årliga afgifter till veneriska smittans häm-
mande, samt årligen revidera och granska räkenskaperna jämte styrelsen och förvaltningen af 
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curhus-inrättningen i länet; förklarade församlingen sig nöjd med hvad herr kyrkoherden 
lagligen gör och låter. 
 
2:o  På gifven anledning beviljade socknemännen, att göra sammanskott åt bonden Erik 
Andersson i Kougsta, hvilken så väl förlidet som detta år mistat alla sina hästkreatur, dels 
genom sjukdom, dels genom olycklig händelse; vilket sammanskott skulle utgöras med minst 
8 sk:r banco på rök, och hvilka penningar sexmännen i hvar sin rota skulle uppbära samt till 
Erik Andersson aflämna. 
 

Datum ut supra. In fidem  N. S. Edlund 
 
 

26 september 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 26 sept. 1830. 

S.D.  Sedan, till följe af 2 § i sockenstämmo protocollet den 25:te sistl. julii, sockne männen 
voro, efter derom skedd vederbörlig pålysning i socknestugan samlade, framställdes åter 
frågan rörande den tillärnade kyrkobyggnaden, hvarvid församlingens ledamöter, som nu 
mera insågo nödvändigheten, att dermed göra början, i anseende till den gamla kyrkans allt 
för stora bristfällighet, så väl till taket som innanredet, förklarade enhälligt, att de voro villige, 
nu innevarande höst bryta och vid tjenlig tid framforsla så mycken sten, att grundvalen till den 
nya kyrkan nästa våhr eller sommar kunde läggas. 
 Och beslöts tillika, att sockenskrifvaren Ol. Dahl icke allenast skulle fördela och till-
kännagifva huru många lass sten hvarje hemmansegare, efter dess skatt borde anskaffa, enligt 
det af byggmäster Geting gifna förslag, utan skulle ock han, Ol. Dahl, anmodas att emot sär-
skild vedergällning, vara vid framforslingen närvarande, för att antekna de lefvererade lassen 
samt tillse det hvarje lass innehåller dess fulla deminsion 1 kubik aln. 
 Sedan detta beslut var fattadt, tillfrågades de hvilka förehafva gårdsutflyttning och der-
före njuta vissa bestämde frihetsår, huruvida de ville godvilligt ville deltaga i kyrko byggnads 
arbetet, lika med öfvriga socknens hemmansegare? Och som de bestämt dertill nekade, utan 
påstodo sig bara vara fria från handtlangnings dagsverken enligt den meddelte resolutionen; ty 
beslöts att herr kyrkoherden Feltström skulle anmodas, att å församlingens vägnar, söka ve-
derbörlig auctoritets utslag och dom, som ålägger desse att härutinnan fullgöra sin plikt.  
 Dessa utflyttande voro: Olof Nathanaelsson Hall och Nils Svensson i Häggesta, Pehr 
Wäst i Grötom, Pål Pärsson i Munkflohögen, Erik Håkansson i Storbränna, Erik Ersson i 
Svengården jämte Elias Eliasson i Halasjön. 
 Herr kyrkoherden Feltström skulle ock anmodas brefväxla med kyrkoföreståndaren i 
Sundsjö, för att utröna, huruvida socknemännen därstädes voro böjde, att, emot billiga priser, 
hit försälja de instrumentalier och verktyg, som äro brukbara efter deras nu snart slutade 
kyrko- och torn-byggnad. 
 Sluteligen och i betraktande deraf, att vid kyrkan saknas nödige husrum att härbärgera 
så väl byggmästaren med dess gesäller, som bönderne sjelfve under kyrkobyggnaden, insågs 
nödvändigheten att en rymlig sockenstuga tillika med 3 a 4 kamrar borde instundande våhr 
uppföras och beslöts, att efter uppgjort förslag, nödigt virke dertill, instundande vinter skulle 
till stället framforslas. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
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År 1830 d. 10 oktober blef förestående protocoll i socknestugan offentligen uppläst och till 
alla delar erkändt, intyga på församlingens vägnar: 
  Olof Olofsson  Olof Hindrickson 
 
 

10 oktober 1830 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 10:de oktober 1830. 

S.D. Sedan förestående protocoll blifvit justeradt och underskrifvet, väcktes fråga om undan-
flyttandet af de till comminister bostället hörande hus, nemligen en kornlada, ett gammalt 
fähus samt en badstuga, som nu äro uppförda nära invid det ställe där nya kyrkan kommer att 
byggas, hvarvid efter någon öfverläggning, den öfverenskommelse träffades, att undertecknad 
comminister, som förklarade sig böjd och villig att i allt görligt gå församlingens önskan till 
mötes, åtog sig att i stället för allt deltagande i kyrkobyggnaden, på egen bekostnad och utan 
socknemännens deltagande, bortflytta ifrågavarande hus, äfvensom flytta och omstänga 
gärdesgårdarne invid och omkring den nya kyrko platsen, med hvilket anbud och åtagande 
socknemännen förklarade sig fullkomligt nöjde, försäkras  
 

Häggenås socknestuga, datum ut supra: N. S. Edlund 
 
På socknemännens vägnar underskrifva: 
 Erik [bomärke] Nathanaelsson Johan Mattesson i Stafsgård 
 

Vittn. 
 N. Er. Holmberg Exp.kr. fogde 
 
 

13 februari 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
1831 den 13:de februari i allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga, anmältes det föl-
jande tillverkat saltpetter, sistl. år nemligen 
 Bonden Olof Nilsson i Kougsta   6  lisp. 
 Lars Larss. Loo i Häggesta  5       5  pund 
 Joh. Johanss. i Gungård  2      10  d:o 
 Pehr Lars. Richt i Kougsta  1 
 
Bevis öfver saltpetterns inhemska tillverkning af socknemännen intygadt, meddeltes genast. 
     N. Feltström 
 
 

6 mars 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 d. 6 martii 1831. 

S. D.  Som vid krono tionde intägten för år 1830 den 31 sistl. januari en stor del af ränte-
gifvare inom denna socken vägrades lefverera säden, in natura, af den orsak att säden icke var 
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god och fullvigtig, men deremot fordrades contant betalning derföre vida öfver marke-
gångpris, voro på några af dessa vanlottade räntegifvares begäran, nu till allmän socken-
stämma kallade och samlade samtelige socknens hemmansegare, hvilka efter något samtal 
härom, öfverenskomma och besluta, att någon pålitlig skulle anmodas, att å socknens vägnar, 
hos Kungl. Maj:ts befallningshafvande, söka den ändring och rättelse i detta afseende, att hvar 
och en måtte, så väl nu som allt framgent, äga rättighet lefverera den säd, som årligen på dess 
hemman växer, så snart den är väl gistad, som från agnar och dam[m] rensad; hvilket 
församlingen påstod vara villkoret då öfverenskommelsen efter tiondesättningen med Kungl. 
Maj:t och kronan ingicks. Och som flere trodde sig veta att räntegifvare så väl inom Ham-
merdahls som Kyrkås socknar, ägande orsak till enahanda klagan, voro sinnade söka samma 
ändring och rättelse, yttrades den enhälliga önskan att nämnde socknars fullmägtig, äfven 
ville åtaga sig att på samma gång, hos Kungl. Maj:ts befallningshafvande, framföra Häggenås 
församlings talan i berörda afseende, och skulle utdrag af detta protocoll anses såsom 
fullmagt, förklarade församlingen sig i alla delar nöjd med hvad fullmägtigen lagligen gör och 
låter. 
 
§ 2. Som kunnigt blifvit, det Liths och Kyrkås församlingar fast beslutat, att detta år antaga 
nya svenska psalmboken, beslöts nu, att den af Kungl. Maj:t år 1819 gillade och stadfästade 
nya psalmboken äfven i denna församling skall begagnas vid den offentliga gudstjänsten från 
och med första söndagen i adventet innevarande år.  
 
§ 3. I anledning af den eldsvåda, som nyligen timat hos torparen Wulf i Åsmundgård, 
väcktes fråga, huruvida torpare inom pastoratet voro villige, att sins emellan ingå uti 
brandstodsförening, och som samtelige närvarande torpare förklarade sig hugade och böjde, 
att ingå uti en sådan öfverenskommelse för att hålla hvarandra skadeslösa, vid träffad olycka, 
ty utvaldes nu torparen Olof Johansson i Österåsen, Nils Nilsson i Backegård och Anders 
Fyhr i Huse, att med utvalde af Liths torpare sammanträda i Liths sockenstuga den 12:te i 
denna månad för att uppgöra och bestämma grunderna för en sådan brandstods förening för 
pastoratets torpare.  
 

Datum ut supra, in fidem N. S. Edlund 
 

1830 d. 13 mars upplästes och erkändes detta protocoll i Häggenås sockenstuga, intyga på 
församlingens vägnar: 
 Erik Salomonsson i Häggesta Olof Hindricksson i Grötom 
 
 

25 mars 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet i Häggenås sockenstuga, vid allmän sockenstämma  
 d. 25 mars 1831. 

§ 1.  Till ledamot i beredningskommittén, med Liths tingslag, som sammanträder å Hölje 
gästgifvare gård den 13:de instundande april, valdes nu med enhällig röst, för Häggenås 
socken, bonden Olof Hindriksson i Grötom.  
 
§ 2. Upplästes den af vissa deputerade, den 12:te denna månad, projekterade brandstods 
förening för torpare i Liths pastorat, hvarvid följande anmärkningar gjordes: 
 Hvad 5:te punkten angår, vägrade bönderna Olof Ersson i Svengården och Olof Olofs-
son samt Pål Andersson i Pålgården alldeles att deltaga i brandstods föreningen för husen å 
Jägaretorpen, följaktligen afsade de sig ock all ersättning i händelse brandskada skulle på 
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sådana torp tima, och som ingen jägare, som innehar jägaretorp, nu var närvarande, kunde 
icke utrönas, om och huruvida de ville deltaga i föreningen i och för deras egendom. 
 6:te punkten, angående årligt sammanskott af 16 sk:r b:co till en brandstods-cassa 
bestrides helt och hållet af samtlige härvarande torpare men förklarade sig deremot villige, att 
vid träffad olycka eller brandskada, efter skedd laga syn och värdering betala brandstod, enligt 
de i 1, 2 och 3 punkterna antagna grunderna.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

1 maj 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås soockenstuga  
 den 1 maji 1831. 

1:mo  Blef med sockenskrifvaren Olof Dahl så öfverenskommit och beslutadt, att han i 
egenskap af material-skrifvare vid förevarande kyrkobyggnad får, för innevarande år 1831, 
uppbära af hvarje hemmansrök inom socknen, åtta (8) skillingar riksgälds och skulle detta 
arfvode ett annat år jämkas efter som besväret kan blifva. 
 
2:o  Justerades och underskrefvs mantalslängden för innevarande år. 
 
3:o  Sedan afgjort och bestämt blifvet, att blifvande kyrkovaktaren får såsom årlig lön fyra 
skilling riksgäld eller en kanna korn, allt efter hemmansegarens behag, af varje rök i socken, 
samt 2 sk:r samma mynt af hvarje behållen torpare, företogs kyrkovaktare-valet, hvilket 
medelst ordentlig votering eller omröstning, så utföll att gratialisten Joh. Hägg undfick röster 
af 2½ tunnland, inhys. Erik Olsson i Häggesta af 255/8,  Israel Pehrsson i Kougsta af 1, Anders 
Wigg i Österåsen af 5¾  samt inhys. Jonas Olofsson i Österåsen af 27 ¾ tunnland.  
 

Datum ut supra. In fidem protocolli N. S. Edlund 
 
1831 den 15 maj är förestående protocoll uppläst och till alla delar erkändt, intygas på 
församlingens vägnar: N. S. Edlund 
 Olof Hindricksson   Jöns Eriksson 
 i Grötom  i Andersgård 
 
 

19 juni 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 19 junii 1831. 

§ 1. S.D. Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattigcassornes räkenskaper för 
förlidet år.  
 
§ 2.  Beviljades och bestämdes, att af fattig-cassemedlen skulle till följande socknens 
utfattige utdelas nemligen till  
 Maria Olsd:r i Österåsen   1 r.d:r  16 sk.   4 kpr korn 
 Greta Sebrelius  1          16 
 Helena Hindricksd:r i Österåsen  1          16 
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 Maria Mattsd:r i Bergtorpet  1          16 
 Maria Pärsd:r i Norderåsen  1          16 
 Sara Jonsd:r på Högarne  1 
 Karin Knutsd:r i Häggesta  1 
 Ingebor Andersd:r i Andersgård  1          16 
 Wikholms hustru i Munkflohögen         2  
  Tillsammans          12 r.d:r b:co    4 kpr korn 
 
§ 3.  Upplästes Kongl. Maj:ts befallnings hafvandes i Östersund utslag  på socknemännens 
gjorda påstående, att de som förehafva gårdsutflyttning måtte lika med andra deltaga i 
förestående kyrkobyggnad. 
 
§ 4.  Som flere af församlingens ledamöter försummat, att sistl. vinter skaffa sig den nya 
psalmboken, hvilken nästinstundande höst kommer att antagas till allmänt bruk vid den 
offentliga gudstjänsten, ty beslöts att reqvisition af ifrågavarande boken skulle göras hos bok-
bindaren Högström i Östersund; och skulle nästa söndag här i socknestugan hvar och en 
uppgifva det antal psalmböcker han åstundade; till hvilken dag undertecknad comminister 
åtog hitskaffa prof på ofta nämnde böcker samt underrättelse om priset å hvarje sort. 
 
§ 5.  Som underrättelse hit ankommit, att kyrko- och torn-byggnaden i Sundsjö nu i det 
närmaste är slutad, så anmodades och befullmägtigades kyrkovärden Olof Olofsson i Jonsgård 
och bonden Anders Jonsson i Kougsta att vid tjenlig tid denna sommar företaga resa till 
Sundsjö, för att för Häggenås kyrkas räkning afsluta köp om de instrumentalier och verktyg 
m.m. som Sundsjö kyrkoföreståndare vilja sälja och som kunna begagnas vid här förestående 
kyrkobyggnad. 
 
§ 6.  Bönderne Erik Nathanaelsson i Stafsgård, Olof Ersson och Nils Carlsson i Österåsen 
samt Jöns Ersson i Andersgård begärde att blifva entlediga ifrån deras befattning såsom 
ordningsmän hvilket dem beviljades; uti hvilkas ställe valdes till ordningsmän: Bönderna Lars 
Bäck i Gungård, Johan Grund och Lars Pehrsson i Österåsen samt Erik Olofsson äldre i 
Storgård. 
 
§ 7.  Begärde Olof Olofsson i Jonsgård afsked och entledigande från kyrkovärdskapet, men 
lät dock, efter något samtal härom, öfvertala sig att åtminstone ännu ett år, förestå samma 
befattning. 
 
§ 8.  Herr expeditons krono-befallningsmannen N. E. Holmberg anmodades och befullmägti-
gades att af fjärdingsmannen Lars Olofsson i Söre uttaga och sedermera redovisa de medel 
Lars Olofsson förbundit sig till socknemännen återbetala för f. d. bonden Olof Erssons yngre i 
Österåsen undsättnings skulder. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
1831 d. 26 junii är förestående protocoll offentligen uppläst i Häggenås sockenstuga och till 
alla delar erkändt, intyga på församlingens vägnar: 
 Johan [bomärke] Grund Carl [bomärke] Andersson 
 i Österåsen  i Svedje. 
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24 juli 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet i allmänn sockenstämma med Häggenås socken  
 den 24 julii 1831. 

§ 1.  Den på förra året började öfverenskommelsen om pastoraliernes utgörande under 
nuvarande pastors tid, hvilken för åtskilliga orsaker ej då blef fullkomligt afgjord, bestämdes 
nu och till alla delar lika med hvad Liths och Kyrkås socknemän ingått uti, afgjordes och 
underskrefs. 
 
§ 2.  En af kyrkovärderne, Jon Johansson i Lungre, på egne och åtskillige andre Kyrkåsboers 
vegnar till Konungens resp. befallningshafvande ingifven förnyad ansökning att genom 
bemälte auctoritets åtgärd af Häggenås socken utbekomma ersättningen, stor 26 r.d:r b:co 
utom räntor och lagsökningskostnad för det år 1826 till Östersunds-brons reparation för 
Häggenås socken af de lagsökande lefvereradt virke, upplästes nu jämte derå teknad com-
munications resolution, och beslöto socknemännen att hos herr krono-befallningsmannen E. 
Dalén anhålla, det han måtte till resp. landshöfvdinge-embetet ingifva socknens svaromål i 
denna saken.   
 

Datum ut supra. In fidem  N. Feltström. 
 
 

4 september 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Häggenås sockenstuga den 4 september 1831. 

S. D. Till underdånigt följe af Kongl Maj:ts nådiga kungörelse af den 9 sistl. julii om hvad 
iagttagas bör, i händelse farsoten cholera skulle inom riket yppas, utsågos och valdes till 
ledamöter i sundhets nämnden följande, nemligen: 
 Bonden Påhl Andersson i Österåsen, 
 buntmakare Nils Höglund i Storhögen, 
 bonden Jöns Ersson i Andersgård, 
 nämndeman Jonas Persson i Storbränna, 
 bonden Erik Jonsson i Munkflohögen, 
 bonden Nils Hallberg i Knutkaribränna, 
 fjerdingsman Nils Svensson i Häggesta och 
 nybyggare Olof Östlund i Korsmyrbränna, 
hvilka ock anmodades att noga och samvetsgrant iagttaga hvad högstberörde Kongl. kun-
görelse innehåller. 
 

In fidem.   N. S. Edlund  
 
 
2 oktober 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet i Häggenås sockenstuga den 2:dra oktober 1831. 

S.D. Sedan församlingens ledamöter 8:ta dagar förut blifvit tillsagda, att enligt Kongl. Maj:ts 
befallnings hafvandes derom utfärdade kungörelse, öfverenskomma och utse tjenliga bygg-
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ningar i hvarje byalag till inrättande af sjukhus, i händelse Cholera Morbus olyckligtvis här 
skulle inkomma, uppgåfvo nu socknemännen, att sådana rum voro utsedda nemligen för  
 Österåsen: Ol. Erssons i Svengården torparestuga 
 Norderåsen: Nymans torpet i Andersgård 
 Kougsta och öfrige Utbygden: Erik Anderssons säng stuga 
 Munkflohögen: Jonas Månssons  d:o  d:o 
 Knutkaribränna: Bengt Månssons enkas ena stuga 
 Storbränna: Lars Isakssons stuga i gamla gården 
 Storhögen och Långkälen: Nils Höglunds torpstuga 
 Högarne: Mårten Erssons ena stuga. 
Och lofvade ock byalagens inbyggare att vid första v…[?] hafva i beredskap, icke allenast 
skickliga sköterskor, utan ock ved, sängkläder m.m. som fordrades till sjukhuset. 
 
2:o   Till följe af  Konungens befallningshafvandes, idag från predikstolen, publicerade kun-
görelse, af d. 8 sistl. september väcktes fråga, hvilken skulle väljas, att i egenskap af full-
mägtig, bevaka Häggenås sockens angelägenheter vid landsjämnads liquidationen, den 12:te i 
denna månad i Östersund, då enhälligt beslöts, att såsom förut nästan alltid skedt, denna 
socken förenade sig med Liths socken uti berörde val, hållandes Häggenås socknemän för 
godt, hvad den af Liths församling valde deputerad och fullmägtig lagligen gör och låter.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

23 oktober 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 23 oct. 1831. 

§ 1. Såvida denne sockens hemmansegare blifvit kallade och stämde, att å näst instundande 
laga hösteting med Liths tingslag, den 31 uti innevarande månad, svara på kyrkovärden Jon 
Johanssons i Lungre, å egne och åtskillige andre Kyrkås boernes vägnar, gjorda påstående, att 
af Häggenås socknemän utbekomma, utom ränta, och expenser, 39 r.d:r riksgäld, för år 1826, 
till Östersunds brons reparations framskaffadt virke, väcktes fråga hvilken skulle utses till 
socknens fullmägtig i berörda afseende; då enhälligt yttrades den önskan och anhållan, det 
herr kronobefallningsmannen Er. Dahlén måtte åtaga sig detta \fullmägtigskap/ besvär, förkla-
randes församlingens ledamöter sig fullkomligen nöjde med hvad herr befallningsmannen 
härutinnan gör och låter. 
 
§ 2.  Som vederbörlig stadfästelse saknas å den med Kongl. Maj:t och kronan redan 1811 
eller 1812 ingångne tiondesättning; så anmodades bönderne Erik Nathanaelsson i Stafsgård 
och Nils Svensson i Häggesta, att söka öfvertala herr krono befallnings mannen E. Dahlén, det 
han måtte åtaga sig att å deras vägnar i underdånighet utverka Kongl. Maj:ts nådiga stad-
fästelse resolution å nämnde tiondesättning, uti hvilken nådiga stadfästelse Munkflohögens 
krono-hemmans åboer äfven önskade blifva inbegripna. Likväl som tiondesättningen i 
Häggenås socken tyckes vara nog dryg, yttrades den önskan, att herr befallnings mannen 
Dahlén måtte gunstigt åtaga sig vid samma tillfälle göra underdånig ansökning, det tionde 
sättningen måtte nedsättas åtminstone till samma proportion som för Liths socken, hvarest 
onekligen är långt bättre och säkrare sädesjord än här i Häggenås. 
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§ 3.  I anseende till det sjukliga och utfattiga tillstånd, hvar uti Erik Persson Starks hustru i 
Ollsta sig befinner, beviljade, på gifven anledning, socknemännen honom Stark, tillstånd, att 
hos socknens hemmansegare upphämta något understöd, efter hvars och ens råd och ämne, till 
lifsuppehälle för sin hustru och små barn, men borde Stark sjelf föranstalta och draga försorg 
om sin hustrus skjötsel och uppassning, äfvensom han borde skaffa henne tjenligt husrum. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och ärkänd i Häggenås sockenstuga d 30 october 1831, intygar på församlingens 
vägnar: Olof Hindricksson i Grötom  Johan Mattesson Österåsen 
 
 

4 december 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll i Häggenås sockenstuga d. 4 december 1831. 

Sedan, på flere socknemäns yttrade önskan, församlingens ledamöter, efter förut skedd 
ordentlig kallelse, voro samlade till allmän socknestämma, yttrades den enhälliga önskan, att 
emot kontant, efter markegångspris, detta år få behålla kronobehållningen i Häggenås kyrko-
härbärge, hvarför socken skrifvaren Ol. Dahl anmodades att med denna[?] post underrätta h:r 
krono befallningsmannen Elfström om denna socknens önskan; hvarefter bönderne Olof 
Ersson i Österåsen, Erik Nathanaelsson i Stafsgård, Pehr Rikt i Kougsta och Ol. Hindriksson i 
Grötom åtogo sig att vid kronointägten till kr. fogden erlägga betalning för nämnda krono-
behållning och skulle sedan inom 14 dagars tid derefter, hvarje tiondegifvare äga rätt att emot 
contant få lösa den på honom belöpande behållning, i proportion af dess inslag.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

26 december 1831 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll i Häggenås sockenstuga den 26 december 1831. 

Som sädestillgången detta år, ehuru af utmärkt god beskaffenhet, beklagligen blivit ganska 
knapp för samtelige jordbrukare inom socknen, yttrade district magazins delägarne, hvilka, 
enligt skedd vederbörlig pålysning voro kallade till allmänt sammanträde, äfvensom andre 
socknemän, den enhälliga önskan att nämnde magazin gäldenärer måtte slippa betala mer än 
den upplupna räntan, för detta år och beslöts att sockenskrifvaren Dahl skulle anmodas, på 
delägares vägnar, derom göra ödmjuk förfrågan och ansökning hos Konungens respective 
befallningshafvande. Likväl, på det tillgång, nästa våhr måtte finnas på åtminstone något ut-
sädeskorn för den verkligt nödställde, fattade magazinets interessenter det beslut, att åtmin-
stone två tredjedelar af capital skulden borde, utom räntan, indrifvas af dem inom socknen, 
som icke hafva del i magazinet.  
 

In fidem.   N. S. Edlund 
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19 februari 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 19:de febr. 1832. 
§ 1. S.D. Anmälte sig följande hafva tillverkat saltpetter under loppet af sistl. år, neml. 
 Bond. Olof Ersson i Österåsen 5 lispund 
 d:o Jöns Ersson i Andersgård 4 d:o 10 pund 
 d:o Pål Johansson i Österåsen 3       10  
   13 lisp. 
Och blef bevis öfver saltpetterns inhämska tillverkning, af grannarne intygat, genast med-
delad. 
 
§ 2.  Enligt förut skedd pålysning, upplästes nu, af hr expeditions kr.befallningsmannen N. E. 
Holmberg, för den församlade menigheten, ett af Konungens befallningshafvande författat 
förslag till ny byordning, med förfrågan om och huruvida socknemännen ville detsamma 
antaga till framtida efterlefnad, hvarvid Österåsens byamän tillkännagåfvo att de för flere år 
sedan öfverenskommit om en så kallad, af vällofl. härads-rätten stadfästad, byordning, hvar-
före de inte trodde sig kunna eller böra förbinda sig med någon ny. Hemmansegarne i de 
öfrige rotarne el:r byalagen yttrade sig ock icke kunna eller vilja antaga det nu upplästa 
projectet till byordning, fruktande att det i framtiden skulle mer störa än befrämja sämjan 
grannarne emellan, i afseende till de deruti föreslagna dryga böter, men ville, liksom 
Österåsens byalag, hvar för sig öfverenskomma om vissa efter locala omständigheter lämpliga 
och billiga till god ordning ledande regler, hvarvid, efter skedd jämkning och pröfning härads-
rättens stadfästelse skulle begäras.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

1832 d. 26 febr är förestående protocoll uppläst och till alla delar erkändt, intyga på försam-
lingens vägnar: Johan Mattesson i Österåsen 
   Olof Dahl i Grötom 
 
 

26 februari 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet i Häggenås sockenstuga d. 26 febr 1832. 

§ 1.  Som interessenterna i Häggenås distrikt-magazin utbrutit sin andel utav socken-maga-
zinet, så väcktes fråga om priset på herberget eller huru mycket de afträdande skulle erhålla af 
de qvarvarande socken-magazins delägarne, då så i vänlighet öfverenskoms, att på hvarje hel 
lott skulle betalas 16 r.d:r riksgäld till de afträdande. Hvarefter de nuvarande egarne af 
oftanämnde sockenmagazin beslöto, atthvarje delägare skulle med första framskaffa 2:ne st. 7 
a 8 alnar långa bräden, till herbergets upptäckande, vilken reparation i slutet av nästa månad 
skulle verkställas. 
 
§ 2.  Tillsades sockne-magazinets gäldenärer, att ovilkorligen med första betala den upplupna 
räntan, och yttrade föreståndarne sig icke kunna gifva dem lof, att slippa betala capitalet, utan 
borde de derom göra ansökning hos Konungens befallningshafvande.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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18 mars 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 18:de mars 1832. 

 § 1.  Till följe af Kongl. Maj:ts befallningshafvandes kungörelse af den 5:te uti innevarande 
månad, hvilken sistl. söndag från predikostolen offentligen upplästes, voro nu socknens 
innevånare, enligt skedd kallelse, samlade i socknestugan för att uppgifva huru stort qvantum 
hvar och en åstundade af den i berörde kungörelse nämnda spannmål; hvarvid sedan kun-
görelsen nu ytterligare blifvit uppläst, församlingens ledamöter yttrade, att större delen af dem 
visserligen voro i behof af korn, men som de icke sågo sig utväg att skaffa contanter, vågade 
de inte göra reqvisition af spannmålen. 
 
§ 2.  Med anledning af en från M. V. Consistorii notarie i Hernösand, herr mag. Abr. Nensen 
till herr kyrkoherden Feltström inkommen embets skrifvelse den 7:de i denna månad, till-
frågades om ibland de fosterföräldrar inom Häggenås socken, hvilka vårda barn från Stock-
holms allmänna barnhus, befinnes någon eller några, som icke utan understöd mägta förskaffa 
sig lifvets nödvändigaste behofver? 
 Då, medelst grannarnes intygande utröntes, det bönderna Anders Andersson i Anders-
gård, Pål Ersson i Österåsen och Erik Ersson äldre äfven i Österåsen, i anseende till knapp 
skörd sistl. år, äro i behof av något understöd, hvilket lämpligast torde kunna dem tilldelas på 
så sätt, att de blefvo förhulpna med någon spannmål, hvilken de sjelfva kunde hämta t.ex. i 
Sundsvall på första sommar före. 
 
§ 3.  Upplästes distrikt magazins räkningarna, hvilka godkändes och underskrefvos. 
 

In fidem   N. S. Edlund 
 
 

23 april 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 23 april 1832. 

§ 1.  Upplästes mantalslängden för innevarande år, hvilken utom små obetydliga anmärk-
ningar godkändes och underskrefs. 
 
§ 2.  Tillkännagafs hvilka af denne socknens fattiga erhållit del af den skänkta säden, hvilken 
sockensällskapet sistl. går dag, efter samvetsgrann pröfning fördelat. 
 
§ 3.  Till följe af Konungens befallningshafvandes, idag från predikostolen upplästa kun-
görelse, deruti Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse angående nödvändigheten att aflägga omåttligt 
bruk af starka rusgifvande drycker, såsom källan och ursprunget till oberäkneligt ondt, så väl i 
moraliskt och borgerligt hänseende, var intagen, och i betraktande deraf, att traktering vid 
kyrkan, efter gudstjenstens slut, vid bröllop, barndop, begrafning m.fl. tillfällen är ett verk-
samt medel till befrämjande af sabbatens ohelgande och gifver anledning till oordentlig lefnad 
ofta flere dagar derefter, och dessutom denna plägsed, som genom vanan blifvit nästan en lag, 
hvilken hvar och en erfar sig pligtig att följa, han må vara i sämre el:r bättre vilkor. 
 Ty fattades nu det enhälliga beslut, att all traktering eller undfägnad med brännvin vid 
kyrkan, vid ofvan nemnda och andra tillfällen, på sön- och helgdagar, under hvad förevänd-
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ning som hälst, ifrån denna dag och sedan efter allt framgent, skall upphöra och vara för-
buden.  
 

Datum ut supra. In fidem  N. S. Edlund 
 
1832 d. 20 maj är förestående protocoll uppläst och till alla delar erkänt,  
 intyga:   Olof Olofsson i Jonsgården.  
 
 

20 maj 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet i Häggenås sockenstuga den 20 maj 1832.  

§ 1.  Tillkännagafs att hel. biblar finnes till salu för det högst billiga priset 2 r.d:r 32 sk. 
riksgäld hos herr rådman Samuel Perman i Östersund. 
 
§ 2.  Beslöts att herr krono-befallningsmannen E. Dahlén skulle anmodas och befullmägtigas 
att söka högvederbörlig stadfästelse å den med Kongl. Maj:t och kronan redan 1812 ingångna 
tiondesättning, hvarå konungens befallningshafvande meddelat resolution d.        1813  samma 
år. 
 
§ 3.  I sammanhang med 3 mom. i förestående procoll af den 23 april, hvilket nu justerades, 
proponerades att här i socknen, liksom på många andra ställen, en så kallad nykterhets 
förening måtte inrättas, och ehuru ingen af den församlade menigheten nu anmälde sig till 
anteckning såsom medlem deruti, så yttrades det den enhälliga föresattsen, att så mycket i 
hvar och ens förmåga står, motarbeta fylleriet, afhålla sina barn från förtärande af starka 
drycker, aldrig hedanefter nyttja arrach, ruhm eller så kallad toddy; äfvensom att hvarken 
sjelfva hitskaffa eller af andra mottaga brännvin till försäljning, uti större eller mindre partier.  
 Sluteligen uppmanades hvarje rättsinnig medlem af församlingen att medelst sjelfvilligt 
afsägande af brännvin och andra rusgifvande dryckers förtärande, …[?] sine svagare med-
bröder och der medelst lägga grunden till en förening, som onekligen skall medföra de rikaste 
välsignelser till närvarande och kommande slägter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

1832 den 10:de junii är förestående protokoll uppläst och erkändt, intyga, Häggenås socken-
stuga, på församlingens vägnar:  Johan Mattesson. 
 
 
 

8 juli 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 8 julii 1832. 

§ 1.  Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornes räkenskaper för 
sistl. år. 
 
§ 2.  Beslöts, att följande utfattige skulle tilldelas de sedan sista utdelningen öfverblifna 
kapper korn, inköpte för fattig-cassans medel, nemligen 
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 Per Hansson Ferm i Halasjön  4 kappar 
 Torp. Pål Nilsson i Högen  5 d:o 
 Inhys. M. Fjell i Ollsta  2 d:o 
 d:o  Pär Olsson i Jonsgård     2 d:o 
   S:ma 13 kpr 
 
§ 3.  Upplästes ett af sockneskrifvaren Dahl författadt projekt till socknemännens förklaring 
rörande Långkäls boernes, hos Konungens befallningshafvande gjorda ansökning, att för näst-
kommande år 1833 och sedan framgent få mantalsskrifvas i Lith, men som detta projekt icke 
upptog alla skäl emot denna ansökning, beslöts att en ny skrift skulle i detta afseende upp-
sättas, hvilken skulle i dag 14 dagar till eller d. 22 i denna månad, här i socknestugan uppläsas 
och af socknemännen underskrifvas.  
 

In fidem  N. Feltström 
 
 

9 september 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmänn sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 9 september 1832. 

§ 1.  Som befallningsmannen herr Er. Dalén anmält sig vara förhindrad att fortsätta vid nästa 
hösteting det åtagne fullmäktigeskapet för Häggenås socken i målet rörande någre Kyrkås 
boers fordran för lefvererat virke till Östersundsbrons reparerande år 1826, så utsågos bön-
derne Olof Hindersson i Grötom och Olof Nathanaelsson i Häggesta att infinna sig nästa 
söndag i Liths socknestuga för att å Häggenås sockens vägnar öfverlägga med Liths sockne 
män antingen man ville utse någon ny fullmäktig för dessa begge socknar till processens 
fortsättande, eller ock att ingå uti öfverenskommelse med fordringsegarna i Kyrkås om den i 
fråga varande fordran, förklarande sig Häggenås socknemän nöjde med hvad fullmäktige 
jemte Lits boerne besluta i detta mål, äfvensom de i allmänhet yttrade sig ej vara obenägna till 
förliknings träffande med omnämnde Kyrkås boer. 
 
§ 2.  I anledning af den myckna skada, som frosten sistlidna veckan gjort å ganska mångas 
sädesgröda i nästan alla socknens byar, yttrade socknemännen gemensamt sin önskan, att 
någon vederbörligt förordnad besigtning måtte blifva hållen å deras skördar, samt lofvade 
pastor, på socknemännens begäran, att hos Konungens befallnings-hafvande derom göra 
anmälan, äfvensom socknemännen, i händelse emot förmodan någon ersättning för denna 
besigtning skulle fordras, ej vara ovilliga att den erlägga. 
 

   N. Feltström. 
 
 

18 november 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 18 november 1832. 

§ 1.  Uppå gifven anledning och förfrågan, huvuvida församlingens ledamöter funno sig 
hugade, att antaga drängen Erik Olofsson i Österåsen till socken-snickare? gafs det enhälliga 
svar, att ehuru socknen förut har en dylik handtverkare, icke allenast Erik Olofssons begäran 
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bifölls, utan ock allmänt önskades att han måtte till socken-snickare blifva antagen, såvida 
församlingen är i behof af flere snickare vid förevarande kyrkobyggnad och en dessutom icke 
må hinna betjäna alla i denna vidsträckta socknens orter. 
 Erik Olsson med skicklighet i sitt yrke förenar ett sedigt och anständigt uppförande; 
åliggandes honom likväl, att innan mantalsskrifningen, utverka sig konungens befallnings 
hafvandes försvars-bref och tillstånd att för Häggenås socken skrifvas, så länge han iakttager 
ett dygdigt uppförande och går socknemännen tillhanda med försvarligt och godt arbete.   
 
§ 2.  Som bonden Jöns Mattsson i Kougsta i förra veckan haft olyckan, genom vådeld förlora 
en del af sin lösegendom och sina matvaror; så yttrade, på tillfrågan, församlingens hemmans-
egare sig villige, att godvilligt, utan laga syn och värdering, genom sammanskott, efter råd 
och ämne, dock minst 4 sk:r \ värde / på röken, ersätta denna hans lidna förlust, under för-
modan att Liths socknemän äfven på samma sätt skulle minska hans skada, och hvilka sam-
manskott Jöns Mattsson sjelf, eller genom ombud skulle i byarne upphämta.  
 

In fidem  N. S. Edlund. 
 
 
 

9 december 1832 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga den 
 9:de december 1832. 

S.D.  Som Olof Olofsson i Jonsgård vid sista, så kallade maji-stämman, anmälte sig vilja 
blifva befriad ifrån kyrkvärdskapet härstädes, så voro nu socknemännen, efter derom skedd 
vederbörlig pålysning, samlade till allmän socknestämma, för att utse och välja kyrkovärd i 
berörde Olof Olofssons ställe; hvarvid herr kyrkoherden Feltström först hemställde till för-
samlingens beprövande, om det inte vore billigt och rättvist, att blifvande kyrkovärden blefve 
hugnad med någon lön, i anseende dertill att hans ansvar blifve större i samma mohn som 
kyrko-cassan förökades och han dessutom kunde komma att hafva mångdubbladt besvär i 
anseende till den förestående kyrkobyggnaden, hvilket församlingen ock insåg, hvarföre ock 
herr ordförandens proposition biföllo, att kyrkovärden hedanefter njuter, af frivillige gåfvor, 
såsom lön tio /10/ r.d:r b:co intill dess kyrkan är uppbyggd och således cassan minskad. Af 
desse 10 r.d:r b:co skulle blifvande kyrkovärden meddela åt den afträdande, för detta år, efter 
herr kyrkoherdens godtfinnande, hvad rättvist och billigt kunde anses. 
 Sedan detta var afgjort och beslutadt, och kyrkovärden Olof Olofsson ehuru ombeden 
att ytterligare fortfara med kyrkovärdsskapet, enträget yrkade på entledigande derifrån, så 
föllo, såväl ordföranden som församlingens ledamöter med sitt enhälliga förtroende på 
bonden Jöns Ersson i Andersgård, hvilken ock nu i socknestämman närvarande, efter några 
invändningar, sluteligen åtog sig denna befattning. Och skulle dag framdeles utsättas till 
redogörelse och liqvid mellan den af- och tillträdande kyrkovärden. Slutligen förklarade herr 
kyrkoherden Feltström så väl sin egen som församlingens skyldiga tacksamhet mot förra 
kyrkovärden, för den redlighet, nit och osparda möda han ådagalagdt vid förvaltningen af 
kyrkans egendom. 
 

In fidem  N. S. Edlund. 
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24 februari 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän socknestämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 24 februari 1833. 

S.D.  Anmälte följande sig hafva tillverkat saltpetter förlidit år till nedan skrifvne belopp, 
nemligen 
 Bond. Olof Carlsson i Stafsgård    8   lisp. 
 bond. Erik Nathanaelsson  d:o    4       5 pund 
 bond. Erik Olofsson i Storgård    2      10 
 bond. Johan Grund i Österåsen    2 
 bond. Pål Johansson dito   3 
 bond. Pär Håkansson i Backegård  10 
 bond. Erik Pärsson dito    5 
 
Och blef bevis öfver saltpetters inhemskas tillverking, af socknemännen vitsordad, genast 
meddelad.  
 

Datum ut supra, in fidem N. S. Edlund 
 
 

24 mars 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, vid allmän sockenstämma i Häggenås socken- 
 stuga den 24 mars 1833. 

1:o  Walldes bonden Jon Nilsson Eklund i Kougsta till ledamot i berednings committén, som 
sammanträder å Hölje gästgifvargård d. 30 i denna månad. 
 
2:o  Proponerades att Norderåsens och Utbygdens hemmansegare skulle med ett eller annat 
dagsverke bidraga till strömrensningen i Liths elfven, men hvilket helt och hållet nekades. 
 
3:o  Upplästes, justerades och underskrefs mantalslängden med högst obetydliga anmärk-
ningar.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

2 juni 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga den 2 juni 1833,  

1:o  Upplästes såväl Långkäls kronohemmans åboers och nybyggares, som Greninge bye-
mäns inför Kongl. kammar collegium anförda besvär öfver konungens befallningshafvandes i 
Jemtlands län utslag, den 7 november 1832, rörande de förstnämndes flyttning i jordebok och 
mantalslängder, till Liths socken. Efter delfåendet af dessa besvärsskrifter anmodades sockne 
skrifvaren Ol. Dahl, draga försorg om förklarings afgifvande å socknens vägnar och författa-
des samt underskrefs i detta afseende, en fullmagt, ställd på innehafvaren. 
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2:o  Walldes, med enhällig röst, fjärdingsmannen Nils Svensson i Häggesta och bonden Olof 
Hindriksson i Grötom, att såsom Häggenås sockens ombud och fullmägtige, infinna sig vid 
den brandsyn, som, enligt herr kronolänsmannen P. W. Nilssons kungörelse, förrättas hos f. 
bonden  Per Rikt  i Kougsta den 18:de i denna månad, förklarade sig socknemännen nöjda 
med hvad dessa fullmägtige dervid lagligen göra och låta.   
   In fidem 
      N. S. Edlund 
 
 
 

30 juni 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås församling, 
 i dess sockenstuga d. 30 junii 1833. 

1:o Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper för 
förlidet år. 
 
2:o  Uppå gifven anledning och förfrågan, huruvida församlingens ledamöter funno sig hu-
gade, att antaga drängen Erik Olofsson i Österåsen till hjulmakare, gafs det enhälliga svar, att 
Erik Olofssons begäran icke allenast bifölls, utan ock allmänt önskades att han måtte i sådan 
egenskap blifva antagen, så vida socken är i behof af en dylik handtverkare och han, Erik 
Olsson, med skicklighet i sitt yrke förenar ett anständigt uppförande. Dock skulle det åligga 
honom, att utverka sig Konungens befallningshafvandes försvarsbref och tillstånd, att för 
socknens räkning skrifvas och försvar njuta, så länge han iakttager ett sedigt uppförande samt 
går socknemännen tillhanda med försvarligt och godt arbete.  
 
3:o  Beslöts att af fattig-cassans medel, skulle detta år tilldelas efterskrefvne utfattige; föl-
jande belopp, nemligen 
 Inhys. Pehr Ersson i Storgård   1 r.d:r 16 sk. 
 Pig. Kjerstin Pärsd:r i Backegård   1         16 
 Enkan Ingebor Andersd:r i Andersgård    1 
 Sturks dotter, Carin, hos And. Andersson i Österåsen 3         16 
 Maria Mattsd:r i Österåsen   1 
 Maria Ersd:r d:o   1  
 Helena Hindriksd:r  d:o   1 
 Ingebor Pärsd:r i Storgård   1 
 Sara Jonsd:r i Högarne   2 
 Karin Knutsd:r i Häggesta   1 
 Matts Qvist i Storhögen   2 
 Lisa Heljesd:r och Sturks son i Ollsta   1          16 
    S:ma 17        16 
 
Häggenås sockenstuga, datum ut supra.  
 In fidem  N. S. Edlund 
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25 augusti 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 I Häggenås sockenstuga d. 25:te aug. 1833. 

Waldes nämndeman Olof Olofsson i Jonsgård, att såsom denna sockens ombud och full-
mägtig, infinna sig vid den brandsyn, som enligt expeditionskronofogden Holmbergs kun-
görelse förrättas hos bonden Bengt Ersson i Backegård, den 29:de i denna månad, förklarande 
socknemännen sig nöjde med hvad fullmägtigen dervid lagligen gör och låter.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

1 september 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 I Häggenås sockenstuga den 1 september 1833. 

Till följe af Konungens befallningshafvandes, idag från predikostolen upplästa kungörelse af 
den 8:de sistl. augusti, väcktes fråga, hvilken skulle utses, att såsom socknens deputerad 
närvara vid landsjämnads liqvidationen i Östersund den 12:te uti innevarande månad, och 
beslöts enhälligt, att socknen förenade sig med Liths socken i berörde vahl; deputeranden för 
Lith befullmägtigas således att äfven Häggenås sockens bästa främja, hållandes för godt hvad 
han dervid lagligen gör och låter.  
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
 

3 november 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 sockenmän, uti dess sockenstuga d. 3 november 1833. 

§ 1.  S.D. Sedan församlingens ledamöter, medelst vederbörlig pålysning voro till allmän 
sockenstämma samlade, framställde ordföranden för socknemännen en, genom åtskillige af 
Östersunds stads borgerskap, väckt fråga, om flyttning af Fölinge frimarknad till något ställe 
inom Liths pastorat och hälst till Österåsens by i Häggenås socken, hvarest såsom ungefärliga 
medelpunkten för befolkningen norr om Storsjön, en årlig marknad ansetts kunna blifva af 
större nytta och allmännare besökt än en marknad i Fölinge. 
 Efter någon öfverläggning om detta förslag, funno väl socknemännen att genom en dem 
närmare hållen marknad, lättare tillfälle vore till afsättning af hvad här kunde säljas, men 
yttrade också, att de, under somrarne alltid ega tillfälle att få föryttra den boskap, som de 
kunde umbära, hvarföre någon marknad i sådant afseende här vore ganska umbärlig. Och, då 
de derjemte besinnade alla de tillfällen som genom en landtmarknad uppstå till tidspillan, 
dryckenskap, osedlighet och allehanda oordentligheter i synnerhet bland ungdomen, så stad-
nade de uti det gemensamma beslut, att anse den föreslagna flyttningen för dem dels icke 
nödvändig, dels icke nyttig, hvarföre de ock ville undanbedja sig marknadens flyttande hit till 
socknen, hvilken i alla fall torde vara en mindre tjenlig marknadsort, emedan Fölinge-boerna 
ej utan stor olägenhet och medelst den långa omvägen genom Liths socken kunde hit komma 
med sin boskap, deremot torde Hammerdahl vara mera passande, hälst där är mera för-



53 
 

mögenhet, mera boskaps afvel och mindre lätt tillfälle, att, såsom här få till och från Öster-
sund afsätta och anskaffa sig det umbärliga och nödvändiga. 
 
§ 2.  Föreställde herr kyrkoherden församlingen, nödvändigheten deraf, att, ehuru det icke är 
tänkbart att någon kyrkobyggnad nästa sommar företages, i anseende till den svåra missväxt 
som beklagligen äfven detta år inträffat i största delen af socken, socknemännen under in-
stundande vintermånader anskaffa nödige materialier, såsom sten och sand, bjelkar och 
bräden, m.m. för att instundende våhr vid tjenlig tid, till stället framforsla, äfvensom att 
kalkugnen nu anlägges för att kort före byggnadens företagande afbrännas och kalken då fram 
föras, hvilket allt största delen af socknemännen ansåge billigt och nödvändigt, äfvensom att 
de påbörjade husen, smedjan, kalkboden och badstugan nästa våhr till fullo förfärdigas, så att 
allt vore i beredskap när uppförandet af kyrkan, en gång, Gud vill! beslutas. 
 Hvad sjelfva taket på kyrkan angår, så framställde ordföranden till sockne männens 
bepröfvande, om det icke vore förmonligare att täcka kyrkan med granspjelor såsom nu mera 
på flere ställen inom stiftet och sist på Frösön skettt, såsom mindre kostsamt och derjemte lika 
om icke varaktigare än med vanlig takspån af tall, men som församlingens ledamöter tycktes 
vara af delade tankar, kunde nu intet visst beslut derom fattas, utan skulle framdeles vidare 
härom öfverläggas.  
 
§ 3.  Inlämnades till socknestämman och upplästes en så lydande skrift:  
 ”Som jag under tecknad har gått i borgen för sockenskrifvare Olof Dahl, för den tjenst 
han, rörande socken, sig åtagit, så uppsäges detta borgeslöfte. Häggenås och Grötom den 13 
oktober 1833. Olof Hindriksson i Grötom. 
 I anledning af föregående uppsägelse, s[tann]ar jag i samma förhållande, Olof Nilsson i 
Kougsta.”  
 Hvarvid bonden Pär Ersson i Jonsgård yttrade den önskan, att då 2:ne bland Dahls 
cautionister uppsagt den ingångna borgen, socknemännen måtte bibehålla honom Dahl såsom 
sockenskrifvare utan löftesmän, eller att hela socken gemensamt ansvarar i händelse någon 
brist vid redogörelsen för omhänder hafde medel skulle yppas, men om detta förslag afgafs nu 
intet yttrande af socknemännen. 
 
§ 4.  Begärde bonden Carl Jonsson i Munkflohögen att efter 8 års sexmanskap blifva derifrån 
befriad, som beviljades, och valdes i dess ställe bonden Olof Håkansson i Munkflohögen till 
sexman. 
 

In fidem  N. S. Edlund. 
 
1833 den 10 november är förestående protocoll uppläst i allmän sockenstämma och erkändt, 
intyga på församlingens vägnar: 
 Olof Nathanaelsson Häggest[a] Erik Svensson i Nygård 
 
 
 

10 november 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås  
 sockenstuga den 10 november 1833. 

§ 1.  Upplästes och justerades förestående protocoll som till alla delar erkändes. 
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§ 2.  Med anledning af utdrag af Kungl. förvaltningsutskottets \i Östersund[?]/ protocoll den 
11 sistl. aug. 3 § som offentligen upplästes, blef, sedan Olof Olofsson i Jonsgård, ehuru 
ombeden att vidare fortfara med ordförande befattningen i Häggenås sockensällskap, enträget 
yrkade på entledigande derifrån, församlingen tillfrågad hvilken de önskade blifva utsedd i 
Ol. Olofssons ställe, då församlingens ledamöter med sitt enhälliga förtroende föllo på bön-
derna Erik Nathanaelsson i Stafsgård och Olof Hindriksson i Grötom, hvilka i ödmjukhet 
föreslås till ordförande i Olof Olofssons ställe och hvilka bägge icke allenast äro kände för 
kloka hushållare, utan ock för nit och drift, samt ett ordentligt uppförande. 
 
§ 3.  Waldes bönderne Erik Salmonsson i Häggesta och Pär Ersson i Jonsgård till före-
ståndare i distrikt-magazinet, i stället för Erik Olsson i Grötom och Ol. Hall i Häggesta, 
hvarom särskilt protocoll i magazinets handlingar.  
 

In fidem  N. S. Edlund  
 
 

22 december 1833 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås sockenstuga  
 den 22 december 1833. 

S.D.  Sedan socknemännen blifvit underrättad om ändamålet med detta sammanträde, 
nemligen hvad utväg skulle tagas med Erik Pärsson Sturks yngsta dotter, Karin Ersd:r, som nu 
är 5 år gammal och hvilken bond. Anders Andersson i Österåsen mer än ett år vårdat och födt 
samt försett med nödige kläder, men anser sig icke vidare kunna dermed fortfara, utan bidrag 
till det fattiga barnets underhåll, antingen af församlingen eller barnets fader? Blef efter någon 
öfverläggning och i betraktande deraf, att Anders Anderssons hus är ett bland de tjenligaste 
ställen för barnet att erhålla en [christelig] uppfostran då deremot om det antingen lämnades i 
fadrens vård eller ock tilläts vandra ifrån den ene till den andre, dess vård och uppfostran må 
hända blefve alldeles vanvårdad och försummad, det beslut fattadt att Anders Andersson, 
genom sexmännen skulle uppbära 4 sk. b:co eller deremot svarande matpersedlar af hvad 
namn och beskaffenhet som hälst, af hvarje hemmansrök i socknen, hvilket sammanskott 
ansågs svarande emot halfva det belopp Anders Andersson borde för året hafva, och för 
oftanämnde barns föda och klädsel, hvaremot Sturk borde anse sig förpligtad till Anders 
Andersson erlägga resten, så att underhållet svarade någorlunda emot hvad för barnhusbarn 
bistås, nemligen 20 r.d:r b:co.  
 

In fidem  N. S. Edlund. 
 
 

6 januari 1834 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
År 1834 d. 6 januari inträdde herr kyrkoherden Nils Feltström i socknestugan för att enligt 
förut derom skedd pålysning, gemensamt med församlingen välja ledamöter i kyrko-rådet 
härstädes, då med enhällig röst derom utsågos och valdes nemligen 
 bond. Olof Carlsson i Stafsgård 
 bond. Erik Jonsson i Munkflohögen 
 bond. Pål Andersson i Österåsen 
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 bond. Magnus Rask i Storhögen samt  
 bond. Olof Larsson i Kougsta. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

2 mars 1834 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Wid allmäna socknestämman i Häggenås sockne stuga d. 2 mars 1834 anmälte sig följande 
hafva tillverkat saltpettter sistl. år, nemligen 
 
 bond. Olof Ersson i Nygård    4  lisp.  2 pund 
           Olof Nilsson i Kougsta   5 
           Jöns Ersson i Andersgård  12    5 
 torp.   Pål Nilsson i Högen   3 
 bond.  Pål Johansson i Österåsen    4   10 
            Pär Sann i d:o            2  16  
                               Summa  31 lisp. 13 pund 
 
Öfver saltpetterns inhemska tillverkning meddelades genast bevis.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

9 mars 1834 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Wid vederbörligen utlyst socknestämma d. 9 mars 1834 

§ 1.  Upplästes, erkändes och underskrefs mantalslängden för innevarande år. 
 
§ 2.  Walldes bond. Jonas Nilsson Eklund i Kougsta, att såsom ledamot för Häggenås socken, 
deltaga uti beredningscommittéen, som sammanträder å Hölje gästgifvargård d. 17:de i denna 
månad kl. 9 fm. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

4 maj 1834 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet vid allmänna socknestämman med Häggenås 
 socken i dess sockenstuga d. 4 maji 1834. 

S D.  Sedan församlingens ledamöter, såväl genom förutgången vederbörlig pålysning, som 
nu blifvit underrättade om ändamålet med socknestämman, nemligen att rådgöra och besluta 
rörande verkställandet af nödige reparationer å de hus, uti Liths prestgård, hvilka det tillhör 
socknarne att underhålla, nemligen att inlägga nytt golf i salen, ny tapetfot därstädes, nytt golf 
i storstugan, stenfotens rappning, yttre takets påläggning, fönster och dörrar, med lås och 
gångjärn, dels nygjorda dels reparerade, och i sätes byggningen samt yttre taket på stallet 
äfvensom någon reparation å herberget m.m. och sedan herr kyrkoherden N. Feltström 
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inseende olägligheten för socknarne att nu framskaffa nödigt virke och i prestgården hålla 
nödige handtlangare, erbjudit sig, att sjelf låta verkställa ofvannämnde reparationer och för-
bättringar, så att de vid nästa ekonomiska besigtning äro i laggilt skick, emot det, att 
socknarne till honom erlade i ett för allt, tolf (12) skillingar banco på varje tunnland i sock-
nen, förklarade socknemännen sig villige och nöjde att antaga detta af herr kyrkoherden 
gjorda anbud, om nemligen Liths och Kyrkås boerne gå in på detsamma, och yttrades tillika 
den önskan, att i händelse Liths socknemän icke skulle antaga detta billiga anbud, herr 
kyrkoherden ville låta verkställa nödiga reparationer, som kunde åligga Häggenås boerne, 
hvilka ville med tacksamhet contant erlägga herr kyrkoherdens dervid hafda kostnad. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund  
 
Uppläst i allmänn sockenstuga den 7 maji 1834 och till alla delar erkändt, underskrifva å 
socknens vägnar Erik Svensson i Nygård      
 Pehr Petersson i Huse Johan Mattesson 
 
 

22 juni 1834 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 År 1834 d. 22 junii, vid så kallade majistämman uti  
 Häggenås sockenstuga. 

§ 1.  Upplästes, erkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornes räkenskaper för 
förlidet år. 
 
§ 2.  Som sexmännen b. Erik Olsson Grötom flyttat utur socken samt Johan Larsson i 
Lassgård och Erik Jonsson i Österåsen lämnat ifrån sig hemmanet, valdes nu uti dessas ställe 
till sexmän uti så kallade Utbygdrotan bond. Olof Nilsson i Kougsta, uti Norderåsen d:o 
bonden Pär Håkansson i Backegård samt uti Österåsen dito bond. Erik Olofsson i Svengården 
i Österåsen. 
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund  
 
 

21 september 1834 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll, hållet i allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken i dess sockenstuga d. 21 sept 1834. 

S D.  Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse af d. 26 sistl. augusti, hvilken 
fjorton dagar idag sedan från predikostolen, och nu ytterligare här i socknestugan upplästes, 
samt till underdånigste åtlydnad af Kungl. kungörelsen d. 12:te november 1831, om hvad i 
händelse af cholerans utbrott inom riket iakttagas bör, hvilken nådiga kungörelse äfven nu 
ytterligare upplästes, voro nu församlingens ledamöter samlade för att öfverens komma om 
förberedande åtgärder emot nämnde smittosamma och dödande farsot, hvilken beklagligen 
redan härjar uti rikets södra provinser och städer, då till så kallad sundhetsnämnd enhälligt 
utsågos samma personer som dertill valldes den 4:e september 1831 och finnas nämnde i 
samma dags sockenstämmo-protokoll, men till deras biträde eller så kallade uppsyningsmän 
utsågos nu: 
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 Bönd. Olof Isaksson och Erik Olofsson i Österåsen, 
 bond. Lars Ersson äldre i Långkälen, 
 bönd. Per Ersson i Jonsgård och Lars Bäck i Gungård, 
 bond. Eskil Hansson i Munkflohögen, 
 d:o   Pär Hemmingsson i Knutkaribränna, 
 bönd. Olof Nilsson i Kougsta och Ol. Hindriksson i Grötom, 
 samt bond. Erik Mårtensson i Högarne. 
 
Ehuru socknemännen d. 2 oktober 1831 utsågo och uppgåfvo vissa stugor i hvarje by till 
sjukhus, så befinnas dessa, vid närmare eftersinnande, alltför små och således ändamålslösa, 
hvarföre nu beslöts, att hvarje byalag, i samråd med sundhetsnämnden skulle utse några 
rymligare stugor hälst en byggning bestående af 2 o 3 rum, så väl till sjukas som skjöter-
skornas beqvämlighet; och hvilka byggningar sist nästa söndag för undertecknad skulle 
uppgifvas. Till sjuksköterskor utsågos följande: 
 För Österåsen: Torparen Jonas Olofssons och gratialisten Rams hustrur. 
 För Norderåsen: Stens enka i Gungård och pigan Anna Pärsdotter i Backegård,  
samt för så kallade 
 Utbyggden: Enkorne Brita Nathanaelsd:r och Kjerstin Larsdotter i Kougsta. 
Hvarefter och sedan öfverenskommet blifvit, att så väl medikamenter som mat och sjukhus-
persedlar skulle anskaffas för socknen i gemensam räkning, i händelse farsoten skulle sig här 
infinna, upphörde socknestämman för denna gång. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

26 oktober 1834 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken i dess sockenstuga den 26:te oktober 1834. 

§ 1.  Då, efter skedd vederbörlig pålysning, socknemännen nu voro församlade, framställde 
underteknad pastor den frågan, huruvida de voro böjde, att nästa sommare börja 
kyrkobyggnaden? Men då härtill intet svarades, yttrade han sig taga för gifvet, att de dock 
ville under förestående vinter och den påföljande vår framskaffa alla slags materialier, för att 
sjelfva byggnaden måtte kunna företagas sommaren 1836 om ej svårare missväxt inträffade 
och hvartill socknemännen enhälligt samtyckte: äfven som att de begynta husen och 
snickareskjul skulle nästa vår sättas i fullt stånd. 
 
§ 2. Som byggmäster Geting berättats förehafva kyrkobyggnad uti Fors och Resele och 
således torde möjligen vara förhindrad anföra kyrkobyggnaden här, yttrade församlingen sin 
önskan, att pastor måtte genom brefväxling söka förmå byggmäster Åkerlund eller dess son, i 
Härnösand, att åtaga sig detta anförande. 
 
§ 3. I anledning af den underrättelse som man erhållit, att kyrkotaken nu med mindre 
kostnad, men till deras större varaktighet börja beläggas med granspjälor i stället för förut 
vanlig takspån; beslöts också efter derom skedd rådplägning, att kyrkans tak skulle på förra 
sättet eller med granspjälor beläggas, då och pastor lofvade, att med första skaffa underrättelse 
om den mängd spjälor, som till taket kunde behöfvas, så att fördelning deraf måtte ske mellan 
socknens hemmansegare. Då bonden Pål Andersson i Österåsen yrkade det vanlig takspån 
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måtte nyttjas, emedan han redan anskaffat deraf hvad som på honom kunde belöpa sig, 
frikallades han af de öfvriga socknemännen från spjälors anskaffande. 
 
§ 4.  Som det berättades att vid Liths kyrkas uppförande, tegel ej nyttjats och bonden Anders 
Jonsson i Kougsta, hvilken uppfört åtskillige hus af sten trodde det allt nuvarande kunde ske 
utan till hjelp af tegel, så ansågs det ej behöfvligt, att nu anskaffa det i materialförslaget 
upptagna teglet, hälst man i händelse af behof, utan särdeles svårighet kunde få sådant från 
Lith eller Östersund. 
 
§ 5.  Sedan förestående sålunda var i vänlighet afgjordt och beslutadt, öfverenskom man 
också att om vid slutet af nästkommande höst något af materialierne ej skulle vara framfördt, 
borde materialskrifvaren Olof Dahl detsamma under vintern anskaffa och betalning derföre af 
de resterande indrifva.  
 
§ 6.  Slutligen upplästes, godkändes och underskrefs den år 1833 upprättade material-taxan 
för att tjena till efterrättelse vid materialiernas fördelning på rotarne. 
 Datum ut supra    In fidem 
      N. Feltström 
 

1834 d. 16 november uppläst och erkändt vid allmän sockenstämma, intyga på församlingens 
vägnar  
 Erik Olofsson Österåsen  Olof Nathanaelsson Häggesta 
 
 

1 februari 1835 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 1 februari 1835. 

S.D.  Anmälte sig nedanskrivne hafva tillverkat salt-petter förlidet år, till följande belopp 
nemligen 
 Olof Ersson i Österåsen  6  lisp. 
 Pär Ersson i Jonsgård  6 d:o 
 Jonas Andersson i Andersgård   1 d:o 10 pund 
 Olof Carlsson i Stafsgård  5 d:o 
 Pål Johansson i Österåsen   1 d:o   
                             Summa  19  lisp. 10  
 
Bevis öfver saltpetterns inhemska tillverkning intygad af socknemännen, meddelades genast. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

29 mars 1835 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet vid allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga d. 29 mars 1835. 

§ 1.  Till ledamot i berednings-committéen som sammanträder å Hölje gästgifvaregård den 
4:de instundande april, valdes med enhällig röst bonden Jonas Nilsson Eklund i Kougsta. 
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§ 2.  Till sockenskrifvare uti aflidne Olof Dahls ställe, utsågs och valdes enhälleligen bonde 
sonen Nathanael Ersson i Stafsgård, hvilken nu närvarande väl ville undanbedja sig detta för-
troende, förebärande sig vara dertill mindre skicklig, men lät slutligen öfvertala sig att tills 
vidare åtaga sig denna befattning emot åtnjutande af förut bestämd arfvode eller lön, tolf (12) 
skillingar banco af varje hemmansrök för året. 
 
§ 3.  Till materialskrifvare vid förestående kyrkobyggnad utsågs kyrkovärden Jöns Ersson i 
Andersgård, emot åtnjutande af den lön som var bestämd för afl. Olof Dahl; nemligen 8 
skilling riksgäld af varje hemmansrök, hvilken lön dock kommer att ökas när material 
skrifvarens besvär blir ökat. 
 
§ 4.  Som socknen numera saknar vaccinateur, genom Olof Dahls dödliga frånfälle; åtog sig 
vice klockaren Erik Svensson i Nygård denna befattning, samt förband sig att med görligaste 
första hos provinsial läkaren göra sig underrättad om koppympningen  eller vaccineringen, 
och hvad dermed gemenskap eger. 
 
§ 5.  Till betäckande av den balance, som uppkommit efter afl. Olof Dahl i egenskap af 
sockenskrifvare, förbundo sig församlingens ledamöter, att för hvarje hemmansnummer i 
socknen erlägga 16 sk. banco; samt för hvarje behållen torpare 4 sk. banco eller riksgäld efter 
råd och lägenhet.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

28 juni 1835 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Vid allmänna sockenstämman med Häggenås socken- 
 män i dess sockenstuga d. 28 junii 1835. 

§ 1.  Justerades, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornas räkningar för 
sistlidna året. 
 
§ 2.  Upplästes Kongl. Majt:s och rikets kammar collegii den 1 sistl. april utfärdade utslag 
rörande Långkälens krono hemmans åboers och nybyggares begäran att ifrån och med 1833 
och framgent få med sina innehafvande hemmansdelar flytta från Häggenås socken till Lith, 
och hvilken ansökning genom detta utslag blifvit afslagen. 
 
§ 3.  Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas åt följande utfattige, nemligen 
 
 Pigan Ingebor Andersd:r i Andersgård  1 r:d:r 
 f.d. torparen Pär Ersson i Storgård  1 
 drängen Hans Pärsson i Backegård             24 sk. 
 pigan Ingebor Pärsd:r i Storgård  1 
 enkan Maria Ersd:r i Österåsen  1 
 d:o Maria Mattsd:r i d:o  1 
 d:o Lisa Heljesd:r i Ollsta   2 
 torparen Krus och dess hustru i Huse  1 
 inhys. Erik Larsson i Grötom  1 
 pigan Karin Knutsd:r i Häggesta  1 
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 enkan Maria Olsd:r i Storhögen  1 
 inhys. Matts Qvist med hustru i d:o           1  
  tillsammans            12 r:d:r   24 sk. 
 
Datum ut supra. In fidem  N. S. Edlund 
 
 

4 oktober 1835 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås 
 sockenstuga den 4 oktober 1835. 

§ 1.  S.D. Sedan med tillkänna gifvande af ämnet derföre, allmän sockenstämma var, fjorton 
dagar förut, till denna dag pålyst, och församlingen nu talrikt i socknestugan inträdt, yttrade 
undertecknad ordförande att, ehuru väl socknemännen i allmän socknestämma d. 26 oktober 
sistl. år fattat beslut, att, om ej svårare missväxt inträffade, våren 1836 företaga det påtänkta 
kyrkobyggnads arbetet; dock, emedan frosten detta år tyvärr gjort mer och mindre skada här i 
socknen, han velat, innan ytterligare anstalter för detta byggande företogs, tillfråga sockne 
männen, om de nästkommande vår ville börja uppförandet af Häggenås nya kyrka?  
 Efter denna frågas framställande, yttrades af åtskillige hemmansegare några invänd-
ningar emot arbetets företagande nästa vår, såsom att flere ännu ej framfört eller trodde sig till 
den tiden hinna framföra dem ålöpande materialier, att restantionerna borde först indrifvas 
o.s.v., men sedan dels dessa invändningar befunnits vara af mindre vigt och af sådan 
beskaffenhet, att de föreburne hindren mot arbetet kunde, under innevarande höst och 
förestående vintern öfvervinnas, dels åtskillige öfverläggningar och öfverenskommelser skett 
till lättande af de för kyrko byggandet nödvändiga omkostnader föregått, beslöts enhälligt och 
utan någon motsägelse att detta arbete skall i början af nästkommande maji månad o-
vilkorligen företagas och fortsättas till höandens begynnelse såvida ej socknemännen vid 
sistnämde tid funno sig hugade att något förlänga arbetstiden.  
 
§ 2.  I anledning af föregående beslut skulle således underteknad fortsätta den med kyrko-
byggmäster And. Jonas Åkerlund i Stockholm begynta brefväxlingen, och uppgöra contract 
med honom om anförandet af Häggenås nya kyrkas uppbyggande, och förmodade försam-
lingen, att han något skulle minska det begärda arfvodet, 1100 r:dr banco, hvarutom också 
skjuts fram och åter för byggmästaren och gesäller, samt kosthållning för dem skulle utgöras, 
sedan han finge erfara de orsaker, hvilka man trodde han skall bidraga till kyrkobyggnads 
arbetets snarare fullbordande, och till hvilket minstonde underteknad, ville genom bref, söka 
honom förmå, men yttrade och församlingen sig villig att utlofva det begärda arfvodet, jämte 
skjuts fram och åter, och kosthållning för byggmästaren och gesäller, samt kost under arbetet, 
om ej bygg mästaren skulle finna sig kunna ingå på någon minskning af det äskade arfvodet. 
 [Tillagt i marginalen:] 
Uppläst från predikostolen d. 20 dec 1835 med besvärs anvisning. 
 
§ 3.  Till lättnad för socknemännen med den till kyrkobyggnaden nödiga kalkens anskaff-
ande, åtog sig bonden And. Jonsson i Kougsta, att anföra upprättande och afbränning af större 
kakelugnar nära till nya kyrkan och till den mängd af kalk, som kunde vara behöflig, då likväl 
socknemännen, genom gångled skulle verkställa erforderligt arbete till ugnarnes uppsättande 
och anskaffa den ved, som för afbränningen vore nödig; och skulle till en början ett karl-
dagsverke utgöras på tunnlandet, samt hvarje häst dagsverke, som kommer att af And. Jons-
son reqvireras, räknas så mycket som ett karldagsverke.  
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 Kostnaden för Anders Jonssons arbete och för biträde vid ugnarnas afbränning samt 
kalkens införande i kalkhuset, beslöts att af kyrko-cassan skulle utgå.  
 
§ 4.  Som församlingen tillförene beslutit, att nyttja spjälor till taket, i stället för vanlig 
takspån, men de flesta troddes ej kunna göra sådana utan något prof, skulle någre spjelor 
anskaffas och i byarne omkringsändas och hvarom undertecknad lofvade besörja. 
 
§ 5.  På väckt fråga om byggmästarens och gesellers kosthållande under kyrko byggnaden 
beslöts, att man i framdeles utlysande sockenstämma, skulle derom vidare rådpläga och 
besluta. Sedan följande var afgjort och undertecknad hade tillönskat församlingen nåd och 
bistånd af Gud till det beslutade kyrko-arbetets företagande och fullbordande, slutade sockne 
stämman och församlingen åtskiljdes. 
 

Datum ut supra. In fidem N. Feltström 
 
1835 den 11 oktober upplästes förestående protokoll och erkändes*, intyga på församlingens 
vägnar: Pehr Persson i Österåsen             Erik Svensson i Nygård 
 
*Härvid anmärkte dock bonden Lars Pärsson i Österåsen, jämte några andra af socknemän-
nen, att J. A. Åkerlund tycktes vara nog dyr hvarföre inan bestämt afgjordes hvilken bygg-
mästare skulle anlitas, man först borde göra sig underrättad huru mycket titulus Geting 
begärde, och beslöts att Lars Pärsson och Ol. Hall i Häggesta skulle inan nästa söndag, med 
kyrkoherde Feltström om denna angelägenhet rådgöra. 
 

In fidem   N. S. Edlund.  
 
 

11 oktober 1835 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet i Häggenås socknestuga d. 11 oct. 1835. 

S. D. Till följe af Konungens befallningshafvandes allmänna kungörelse af den 9 sistl. 
september, hvilken i dag från predikostolen blifvit uppläst, voro nu socknemännen kallade 
och samlade i socknestugan för att välja fullmägtig vid pris courantens uppgörande å Gärde 
gästgifvaregård i Brunflo socken, den 17:de uti innevarande månad kl. 9 f.m, hvarvid 
socknemännen fattade det enhälliga beslut, att denna gång, såsom ofta tillförene förena sig om 
samma fullmäktig som Lith och Kyrkås socknemän dertill välja, förklarade Häggenås 
hemmansegare sig nögde med hvad berörde fullmägtig dervid lagligen gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

13 december 1835 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän socknestämma med Häggenås 
 socknemän i dess sockenstuga den 13 december 1835. 

§ 1.  Upplästes Långkälens m.fl. byemäns hos Kongl. Majt:s i underdånighet anförda besvär 
öfver Kungl. kammarcollegii, under d. 1 sistl. april, gifvne utslag rörande väckt fråga om 
Längkälens krono-hemmans åboer och nybyggare skola tillhöra Lith eller Häggenås; och som 
socknemännens underdåniga förklaring öfver dessa besvär borde afgifvas, beslöts att man om 
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sådant biträde skulle medtala herr commisions landtmätaren m.m. J. P. Lindh, för hvilket 
ändamål fullmagt och recepisse å besvären meddelande nu underskrefvos samt åtog sig 
underteknad på socknemännens begäran att söka utverka titulus Linds begärda bistånd med 
nämnde förklarings afgifvande. 
 
§ 2.  Såsom vid justeringen af protocollet vid socknestämman den 4:e sistl. october, åtskillige 
bland socknemännen ansett det af den föreslagne byggmästaren Åkerlund begärda arfvodet, 
jämte skjuts och dagtraktamentene vara nog känbart, förmodande därjämte, att tit. Geting, 
såsom boende å närmare ort, skulle blifva mindre dyr, och derföre pastor blifvit meddelad att, 
genom brefväxlande med Åkerlund söka utverka något minskande af villkoren för dess 
hitkomst, så underrättade nu pastor sockne männen först om innehållet af J. A. Åkerlunds 
senaste ankomna bref och derefter om de flere säkre underrettelser han hämtat, det bygg-
mäster Geting vore känd för mindre nyktert uppförande samt sannolikt ingalunda skulle 
fordra mindre arfvode än Åkerlund, om kyrkobyggnadens anförande blefve honom öfverlåtet. 
 Då åtskillige härvid syntes betvifvla riktigheten och vigten af dessa nu meddelade, om 
tit. Geting mindre gynsamma underrättelser, samt yttrade det socknemännen borde ingå i 
votering, för att utröna hvilkendera byggmästaren pluraliteten önskade anlita, tillkännagaf 
ordföranden, att det tillkom hvarken honom eller socknemännen att nu egenrictigt[?] förändra 
ett i ordentlig väg tillkommet socknestämmobeslut, utan skulle dem, nästa söndag, meddelas 
besvärsanvisning, då de missnöjde egde, att hos Konungens befallningshafvande söka häfva 
socknestämmo beslutet af den 4 sistl. october, hvaruti åt underteknad blifvit uppdragit att med 
Åkerlund contrahera om kyrkobyggnadens anförande. 
 
Under dessa öfverläggningar utläto sig Erik Håkansson och Erik Andersson i Storbränna:  
 ”Det är icke värdt att gå i sockne stämma, emedan vi aldrig blifva hörda och få råda, 
utan presterna skola alltid sätta före och hafva sin vilja fram,” och hvilket yttrande under-
tecknad ansåg sig till protocollet böra upptaga, såsom dels stridande mot sanningen, dels mot 
det uppförande som socknemännen borde vid allmän socken stämma emot presterskapet iakt-
taga, till det åtgörande som ordföranden kunde framdeles komma att egna åt dessa yttranden. 
 
§ 3.  Sedan om byggmästaren sålunda var taladt, öfvergick man till öfverläggning om sättet 
för kosthållningen åt byggmästaren och dess gesäller. På framställd fråga om socknemännen 
ville sjelfva kosthålla dem eller medtala någon som, emot contant betalning, åtoge sig denna 
sak, tillkännagaf ordföranden, att han, till de betalandes lindrande, ansåg sig, nu med an-
ledning af de, såsom det sannolikt syntes, tillräckliga kyrko-cassans medel, kunde erbjuda 
socknen, att halfva kosthålls arfvodet om det skulle nemligen contant utgå, finge erläggas af 
nämnde cassa, dock egentligen såsom förskott, det i händelse af behof, det man dock 
förmodade ej komme att inträffa, borde af socknen återställas. Socknemännen härvid nöjde 
tillfrågade nu herr comminister Edlund, om han ville denna kosthållning sig åtaga, och då han 
det beviljade, emot erhållande af 32 sk b:co på personen för hvarje dag, samt med vilkor att 
han, i sådant fall endast ville för alla hemmansegarne ansvara, och genom sockenskrifvaren 
utbekomma sin betalning och ej behöfva af hvarje betalningsskyldig utfordra dess qvot, så 
beslöts att socknemännen skall härpå sig till nyåret få betänka, då äfven, ifall någon ville för 
mindre pris åtaga sig kosthållningen, densamme borde hos pastor sådant anmäla, och hans 
åtagande i sådant fall häldre borde antagas. 
 
§ 4.  Vid ytterligare gjord framställning om kosthållning för behöfvlig snickare och smed, 
hvilka man ansåg finnas inom socknens nog skickeliga, beslöts att hvarje hemmansegare 
skulle i sin tour dem af egen matsäck kosthålla, äfvensom att den person, hvilken borde 
biträda smeden, skulle tagas af den så kallade gångleden. 
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§ 5.  Emedan inom socknen ej finnes någon snickare van vid fensters förfärdigande, men 
bonden Anders Nilsson i Lith och Åsen både eger skicklighet dertill och erbjudit sig kyrko 
fenstrens förfärdigande, men likväl nu ej infunnit sig till någon öfverens kommelses träffande, 
så antages Anders Nilssons anbud, och förklarade sig socknemännen nögde dermed, att 
comminister Edlund och kyrkovärden Jöns Ersson skulle med honom om priset för kyrko 
fenstren contrahera. 
 
§ 6.  Som material-förslaget utsätter, att 3 a 4 läster hvit-kalk erfordras, och det upplystes, att 
Storhögens hemmansegare med säkerhet skulle kunna densamma anskaffa, samt de förut 
tillkännagifvit sig vilja sjelfva bränna den dem ålöpande kalken, så beslöts att deras 
anskaffade kalk skulle dertill ämnas och följaktligen å särskildt ställe förvaras. 
 
§ 7.  Till lättande af det för kyrkobyggnaden nödiga vattnets framskaffande, beslöts att, 
såsom localen medgifver dess ledande från ett kärr norrom så kallade Klockarhägnen, allt 
intill kyrkoplatsen, skulle rännor anskaffas, och förmodade man att socknens torpare, hälst de 
är befriade från materialiers utgörande, skulle godvilligt åtaga sig att göra dessa vatten-rännor, 
då på hvar och en ålöper sig en längd af 22 alnar, och hvarom de, såsom ej nu närvarande 
skulle tillfrågas, men skulle de, mot förmodan, neka till detta biträde, förbundo sig bönderna 
att dem göra och framskaffa, då på hvarje rök skulle fordras en längd af 9 alnar. 
 
§ 8.  Tillkännagafs, att som det af tit. Geting gifna material förslag, inga bräder voro upp-
tagna till golf och innanredningen i kyrkan, skulle socknemännen ytterligare få uppgift å hvad 
som dertill fordras. 
 

Häggenås sockenstuga ut supra. In fidem N. Feltström 
 
1835 d. 20 december upplästes detta protocoll i allmän sockenstämma och erkändes, på för-
samlingens vägnar intyga: 
 Nathanael Ersson i Stafsgård Erik Salomonsson i Häggesta 
 
 
 

31 januari 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Vid vederbörligen utlyst sockenstämma i Häggenås sockenstuga den 31 januari 1836 anmälte 
sig följande hafva tillverkat saltpetter förl. år nemligen 
 Bonden Olof Hindriksson i Grötom  11 lisp. 
 Jöns Ersson i Andersgård                 9  d:o 
 Erik Larsson i Jonsgård    4       15 pund  
 Olof Jonsson i Lassgård    6        5 
 Anders Andersson i Andersgård       3        3 
 Torp. Olof Andersson Lithander i Halasjön   7 
 
Bevis om saltpetterns inhämska tilverkning meddelades genast af undertecknad och sockne-
männen. 
 

In fidem   N. S. Edlund 
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13 mars 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken, i dess sockenstuga den 13 mars 1836. 

§ 1.  Sedan i anledning af förut vederbörlig skedd pålysning socknemännen denna dag man-
grant sammanträdt i sockne-stugan, uppläste undertecknad ordförande Konungens befallnings 
hafvandes skrifvelse af den 4 sistl. februari, innehållande, att enligt Kungl. Maj:ts nådiga 
cirkulär af d. 4 nov. 1835 menigheten borde yttra sig huruvida och i hvad mon de skatt 
skyldige kunna vara hugade att, på vissa vilkor ingå förening om gemensam ansvarighet för 
krono-utskyldernas årliga betalning.  
 Efter rådplägning öfver detta ärende, förenade sig samtelige socknemännen i det gemen 
samma yttrande, att, såsom mycken fattigdom tryckte denna socken, de ej länge sedan blifvit 
lidande genom en ingången allmän borgen för spannmål, efter 1827 års missväxt och dess-
utom trodde sig förese många olägenheter af ingåendet uti nu föreslagna allmänna an-
svarighet, de icke kunde ingå uti hvad i ofvan berörde Konungens befallnings hafvandes 
skrifvelse var föreslaget.  
 
§ 2.  Som den mindre kyrko-klockan beklagligen, kort efter nyårsdagen detta år, spruckit och 
är alldeles obrukbar vid ringning till gudstjänst och andra tillfällen, yppades nu fråga huru 
med klockan skulle förfaras, och beslöts, att med dess omgjutning skulle hafva anstånd till 
dess man finge erfara om kyrko-cassan hade råd anskaffa någon större i stället för den nu 
sönderspruckna. 
 
§ 3.  Upplästes nu byggmäster Åkerlunds hitskickade skriftliga contract om Häggenås kyrkas 
uppförande, hvilket contract af socknemännen godkändes och underskrefvs. 
 
§ 4.  Blef nu bestämt afgjort och öfverenskommet, att comminister Edlund kosthåller bygg-
mästaren och dess gesäller under kyrko-arbetet denna sommar, emot erhållande af 32 sk. 
banco för hvardera af dem för dagen, och blef äfven beslutat att detta kosthållningsarfvode, 
skulle för detta år, förskottsvis af kyrko-cassan utgifvas. 
 
§ 5.  Åtaga sig torparne godvilligt att förfärdiga och framskaffa de uti 7:de § af protocollet d. 
13 dec. 1835 omnämnde vatten-rännor. 
 

In fidem  N. Feltström 
 
År 1836 d.1 april är förestående protocoll uppläst och erkänt, intyga på församlingens vägnar:
 Erik Svensson i Nygård Nathanael Ersson Stafsgård. 
 
 

1 april 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 1 april 1836. 

§ 1.  Till ledamot i berednings-committéen med Liths tingslag, som sammanträder å Hölje 
Gästgifvaregård d. 16 i denna månad, valdes med enhällig röst, för denna socken, bonden 
Mathias Moberg i Österåsen. 
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§ 2.  Waldes bönderna Pål Andersson i Österåsen och Nils Svensson i Häggesta, att såsom 
Häggenås socknemäns ombud och fullmägtige, infinna sig vid den brandsyn, som den 14 
dennes kommer att förrättas i comministerbostället härstädes å skedd brandskada d. 22 sistl. 
mars. 
 
§ 3.  Upplästes, erkändes och underskrefs mantalslängden för innevarande år, vilket ock 
skedde med distrikts- och sockne-magazins räkningarne. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

17 april 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll, hållet i Häggenås sockenstuga d. 17 april 1836. 

S.D.  Som ännu icke var bestämt afgjort hvilken smed skulle antagas vid förestående kyrko 
byggnad, voro socknemännen nu kallade för att besluta och afgöra rörande denna angelägen-
het. Och som socknemännen enhälligt röstade på gratialisten Hindr. Rahm i Österåsen, 
hvilken de ansågo dertill skicklig samt trodde honom äfven villig att åtaga sig denna befatt-
ning, men som Rahm nu inte var tillstädes, anmodades kyrkovärden Jöns Ersson att med 
första derom medtala Ram och med honom uppgöra contract, hvilket contract sedermera 
skulle underställas socknemännens pröfning.  
 
§ 2.  Tillkännagafs att snickaren Ed önskade, under förestående kyrko-arbete, sjelf hålla sig 
med mat, då han i ett för allt begärde 1 r.d:r riksgäld för dagen, hvilket socknemännen ansågo 
för ganska billigt, och anmodades kyrkovärden tillfråga Erik Olofsson, om äfven han ville 
ingå på samma contract. 
 
§ 3.  Blef med socknens torpare nu öfverenskommet, att de bättre ibland dem, eller så kallade 
odaltorpare, skulle, vid kyrkobyggnaden utgöra ett dagsverke när bonden gjort 2.  
 Torpare med sämre lägenhether skulle utgöra 1 när bonden gjort 3, samt backstugu hjon 
utgöra 1 när bonden gjort 4 dagsverken, och blefvo de nu alla anteknade och classificerade på 
en särskild längd. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och godkänt i allmän sockenstämma d. 29 maji 1836 underskrifva  
 Jöns Eriksson                N. Feltström  Erik Svensson i Andersgård 
 
 

1 maj 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 I socknestämman d. 1 maji 1836. 

Blef med Hindrik Rahm i Österåsen, hvilken nu var i sockne stugan tillstädes, öfverens 
kommet att han skulle blifva smed under kyrkobyggnads arbetet härstädes, samt derunder 
njuta 32 sk. riksgäld såsom dagpenning för dagen samt kost af socknemännen arbetsdagarne, 
men helgedagarna skulle han hålla sig sjelf mat, då han tillika lofvade att för samma betalning 
hålla skrufstad, och filar samt andre nödige verktyg, men smedje-tänger skulle han förfärdiga 
af kyrkans järn. 
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 Med snickarne Pehr Ed och Erik Olofsson kunde nu icke något visst contract uppgöras 
såvida de icke voro tillstädes. Men med dem som handtlangat vid kalk ugnens afbränning blev 
så öfverenskommet, att de för de dagar eller dygn, som åtgått till ugnens afbränning skulle 
erhålla 1 r:dr 16 sk. riksgäld och för de öfvrige dagarne till kalkens släckning, 40 sk. riksgäld 
för dagen. 
 Äfvenledes blef nu beslutat, att Matts Qvists i Storhögen hustru, Maja Hindriksdotter, 
hvilken är både utfattig, sjuklig och svagsint, skulle af hela socknen njuta föda, vård och 
skjötsel, till en början ett dygn på röken och skulle början dermed ske i Österåsens by, e-
medan upplyst blef, att hon redan njutit sådan vård uti Storhögens och Långkälens byar. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och godkänt i allmän sockenstämma den 29 maji 1836 underskrifva 
 N. Feltström             Erik Svensson i Nygård           Jöns Eriksson Andersgård 
 
 

29 maj 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 29:de maji 1836. 

§ 1.  Justerades de 2:ne sista sockenstämmo protocollerne. 
 
§ 2.   Som fråga uppstått om kyrko byggandet skulle något lättas genom begagnande af hästar 
till stens framforslande, så öfverlades nu om denna sak, men emedan sockne männen ej 
tycktes kunna nyttja egna hästar, utan skulle nödgas köpa någon, som jemnt vid kyrkan 
underhålles, dels funno det svårt, ja nästan omöjligt, att under nu varande hö-brist, anskaffa 
nödig utfordring åt desamma, så beslöts slutligen, att med denna fråga skulle hafva anstånd, 
tills man framdeles finge se, hvad behofvet kunde fordra. 
 
§ 3.  På snickar Eds yrkande, att han ej kunde fortfara med snickrandet för kyrkans räkning, 
om ej verktyg honom bestodes, beslöts, att han skulle för kyrko-cassans räkning dels sjelf 
förfärdiga, dels anskaffa de nödigaste verktygen, hvaremot desamma, när kyrkobyggnaden 
voro slutad, skulle försäljas och betalningen tillfalla kyrko-cassan. 
 
§ 4.  Emedan drängen Erik Olofsson i Österåsen, som njuter försvar af socken, för att gå 
densamma med sitt arbete tillhanda, på tillsägelse att sig nu infinna, för att med snickeri 
tillhanda gå, väl så infann sig i socknestämman, men begärde ej blott 24 r:dr banco för dagen, 
utom kost, utan ock att hans broder Pål skulle få vara honom behjälplig, så beslöto sockne 
männen som ansågo dessa vilkor obilliga, och förmenades torparen Nils Jonsson i Solberg 
och Hammerdal vara ledig att åtaga sig snickrandet härstädes, det denne skulle derom an-
modas, och åtog sig Erik Ersson i Kallgård att resa till Nils Jonsson och söka förmå honom 
dertill, samt med honom uppgöra contract. 
 
§ 5.  Beslöts, i anledning af flere socknemäns yttrande önskan att sacristians höjd skulle 
blifva lika med kyrkans till takfoten, liksom den är uti Lith. 
 
§ 6.  Som under den tid man redan arbetat på kyrkobyggnaden, åtskilliga handtlangare 
nogsamt på morgonen infunnit sig till sina dagsverkens utgörande, så dels anmodades nu 
sockneboerne, att genast på morgonen till arbetandet infinna sig, dels beslöts, att om likväl 
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någon skulle uteblifva under, eller till och med en timme skulle dock hans dagsverke räknas 
fullt, men uteblef någon längre, så borde hans dagsverke ej räknas för mer än ett halft. Också 
förmanades allmänheten att skicka endast dugligt manskap till dagsverkens utgörande.  
 
§ 7.  På förslag af åtskillige fann socknen det billigt, att om olyckligtvis någon skulle vid 
kyrkoarbetet lida någon svårare skada, såsom benbrott m.m. borde denne eller den som 
honom lejt vara fri från dagsverkens utgörande tills denne blifvit återställd till hälften, samt att 
dess husbonde i hvars tjänst en sådan olycka ådragits, skulle vårda sig om den skadade. 
 
§ 8.  Som herr byggmästare Åkerlund tillkännagifvit att tegel icke allenast blefve behöfvligt 
till smygar och hvalf i fenster och dörrar, utan ock att arbetet derigenom blefve betydligt 
lättare, så anmodades undertecknad pastor, att medtala bonden Måns Månsson i Klösta, om 
tegels förfärdigande för kyrkans behof. 
 
§ 9.  Yttrades den önskan, att åtminstone några dagar förut budkafle måtte i byarne utskickas 
rörande handtlangningsdagsverkens utgörande, på det hvar och en måtte vara beredd till 
denna sin skyldighets fullgörande, hvilken önskan kyrkovärden, i egenskap af 
materialskrifvare lofvade efterkomma. 
 

Datum ut supra. In fidem N. Feltström 
 
Uppläst i allmän sockenstämma med Häggenås socken den 19 junii 1836 och godkändt under-
skrifva å socknens vägnar. 
 Erik Svensson i Nygård              Johan Mattesson  P. F. Lagerstedt 
 
 

19 juni 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 19:de junii 1836. 

§ 1.  Justerades föregående protocollet. 
 
§ 2.  Som tillförene varit beslutat att socknemännen skulle arbeta på kyrkobyggnaden till 
höandens början, om ej man då öfverenskommer att längre fortsätta arbetet, och de nu voro 
inlysta till rådplägning om längden af arbetstiden, men mycken skiljaktighet i tänkesättet 
derom yttrade sig, så afgjordes, att man nu till höandens början eller 3:ne veckor skulle med 
all ifver bedrifva arbetet å kyrkan, och derefter afgöra om man funno sig hugad, att fortsätta 
det till taket vore på lagt eller ej. I sammanhang och följe häraf tillsades de som ännu restera 
med tak-spjelor, att under hufvuln förfärdiga hvar och en sitt åbelöpande qvantum, att brist 
derå ej måtte hindra arbetet. 
 
§ 3.  Emedan begagnandet af hästar till stenens framkörande ansågs befordra arbetets skynd 
sammare gång, beslöts, att en häst på 2:ne rökar skulle hållas hvarje dag, hvaremot likväl 
åtskillige protesterade, såsom de icke trodde sig, med sina hästar kunna sådan körsel 
åstadkomma. Dock, såsom de flesta biföllo detta förslag, skulle man anskaffa en häst för 
hvarje dag, och början ske hos Erik Olofsson i Svengården. Uteblifver någon med sin häst, 
skulle denna rest godtgöras med 1 r.d:r b:co eller ock skulle i brist af pengar 3:ne karldags 
verken af den resterande utgöras.  
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§ 4.  Till anskaffande af nödigt tegel, afgjordes, att herr byggmäster Åkerlund, som förmo-
dade sådant här kunna slås, skulle tegelslageri genast anläggas. 
 
§ 5.  Såvida några klagomål uppstått deröfver, att flere ej ordentligen utgjorde sina dags 
verken å kyrkobyggnaden, så beslöts, att den der ej infunnit sig på utsatt dag skulle, såvida ej 
laga förfall kunde bevisas, erlägga 16 sk banco till kyrko-cassan, och dessutom vara skyldig 
utgöra dagsverket. 
 
§ 6.  Upplästes kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper för år 1835, godkändes och unders 
krefvos. 
 
§ 7.  Beslöts att enkan Maria Ersdotter i Österåsen får hedanefter hafva sin föda och skjötsel 
såsom rotehjon i Österåsen. Pigan Karin Knutsd:r uti så kallade Utbygden, inhysesmannen 
Alexand. Krus när nöden honom dertill tvingar, uti Norderåsen samt Krus hustru Karin 
Hemingsd:r i Östra Nybyggena. Nils Knutssons enka, Maria Mattsdr, får gå omkring på hela 
socknen. 
 
§ 8.  Företogs fattigdelningen, då till följande utdelades, nemligen 
 f. torp.  Pär Ersson i Storgård  1  r:dr b:co 
 dräng  Hans Pärsson i Backegård 1      16 
 pigan   Ingeborg Pärsd:r i Storgård 1 
 enkan  Maria Ersdotter i Österåsen  1 
 d:o      Maria Mattsd:r i d:o 1 
 d:o      Lisa Heljesd:r i Ollsta 1 
 f. torp  Isak Larsson i Österåsen 2 
 inhys. Alexand Krus och dess hu i Huse 2 
 d:o      Erik Larsson och hustru i Grötom 2 16 
 pig.     Brita Jonsd:r i Kougsta 1 
 fältjäg.O. Ståhls i Stafsgård barn 1 16 
 pig.     Karin Knutsd:r i Häggesta  32  
   s:ma 15 32 
 
§ 9.  I anseende till svårigheter och omöjligheten att till nu nödvändige utgifter infordra 
kyrkans egna men i socknen utlånta penningar, beslöts att de, som kunna göra till kyrko-
cassan lån, skola af hennes medel erhålla sin betalning och ränta, och skola pastor och 
kyrkovärdar, å socknens vägnar och emot dess ansvarighet om betalningen af de skeende 
lånen besörja. 
 
§ 10.  Upplästes, till riktigheten intygades och underskrefs ett betyg, att pigan Lucia Pärsd:r, 
tjent troget i 17 års tid hos nämndemannen Jonas Persson i Storbränna. 
 

In fidem  N. Feltström 
 
År 1836 d. 10 julii upplästes förestående protocoll, i allmän sockenstämma och erkändes till 
alla delar intyga på församingens vägnar.  
 Nathanael Ersson Storgård            N. S. Edlund           Pehr Pehrsson i Jönsgård 
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10 juli 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socknemän, i dess sockenstuga den 10:de julii 1836. 

§ 1.  Upplästes och erkändes förestående protocoll af d. 19 junii. 
 
§ 2.  Till följe af beslutet den 19:de sistl. junii och enligt derom skedd pålysning 14 dagar 
sedan, voro socknemännen kallade och nu talrikt i socknestugan samlade, för att bestämt 
afgöra, om förevarande arbete å nya kyrkan nu skulle sluta för detta år eller man dermed 
skulle fortfara, oafbrutet, till dess tak-stolarne voro uppsatta och rotbräderna voro pålagda. 
Och som vid denna frågas framställning och sedan herr byggmästare Åkerlund i sockne 
stämman närvarande, förklarat, att arbetet, nästan med samma drift hedanefter kunde fort-
sättas med ungefär hälften af de handtlangnings dagsverken, som hittills begagnats, eller med 
30 man om dagen, såvida takstolarna nu äro färdiga och större delen af bjelkarna äro tälgda 
och i betraktande deraf, att man egde godt hopp, att af Liths socknemän erhålla betydligt 
biträde, om arbetet fortsattes, samt slutligen att kyrkomurens och fensterbågarnas täckning 
skulle medtaga många dagsverken, äfvensom derigenom mycket brädor och spik skulle 
förstöras, äfvensom man, genom detta uppskof eller upphörande med arbetet, nödvändigt 
skulle påkalla skjuts och dagtraktamente för byggmästare och gesäller 3 gånger, i stället för 
2:ne; det oaktadt mycken skiljaktig i tänkesetten vid denna frågas afgörande yttrade sig, så 
anställdes votering, till utrörande af pluralitetens tanke, hvarvid befanns att 54 hemmansegare 
med Ja yttrade den önskan, att kyrkobyggnadena skulle oafbrutet fortsättas till dess takstolar 
och rotbräder voro pålagda, men blott 22 med Nej besvarade frågan, eller önskade att arbetet 
med denna dag skulle upphöra för detta år. 
 I följe häraf blef således afgjort och beslutat, att arbetet skulle fortsättas med 30 
handtlangare om dagen, hvilket gör icke fullt 1½ dagsverke på röken för hvarje vecka. 
 
§ 3.  Som flere af socknemännen ansågo det besvärligt, att under första veckorna af höanden 
kosthålla snickare och smeden, blef, efter någon öfverläggning, så öfverens kommit och 
beslutat, att snickrarna skulle ifrån denna dag med sitt arbete vid kyrkan upphöra, 3 eller 4 
veckor; hvarefter de, på skedd tillsägelse, borde sig här åter infinna. På tillfrågan medgaf 
församlingen, att de, under tiden fingo uppehålla sig hvarest de ville, allenast de gåfvo kyrko 
värden sin vistelseort tillkänna, för att kunna med säkerhet påkallas, när deras närvaro här 
blefve nödvändig. Hvad smeden angår, skulle äfven han, sedan nödvändige ankare m.m. vore 
färdiggjorda, få aflof[?] på obestämd tid eller så länge och intill dess byggmästaren ansåg 
hans närvaro här oundgängligen nödvändig. 
 

In fidem.  N. S. Edlund. 
 
1836 den 14 aug är förestående protocoll uppläst och till alla delar erkändt, intyga på för-
samlingens vägnar: 
 Nathanael Ersson Stafsgård  Pehr Pehrsson i Österåsen. 
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4 september 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämma i Häggenås sockenstuga 
 d. 4 september 1836. 

S.D.  Som med kyrkobyggnaden nu så långt kommit, att takstolarne, sistl. gårdag, blifvit på 
halfva kyrkan uppsatta, vore sockne männen från predikostolen idag sammankallade, för att 
besluta om arbetet för i år skulle slutas eller vidare fortsättas? Efter något samtal derom, 
yttrades enhälligt, af den talrikt församlade menigheten \den önskan/, att arbetet måtte 
fortsättas, till dess rotbräderna blifvit påspikade och tornet blifvit uppmurat till lika höjd med 
kyrkan; men som dertill fattades \felade/ sten, fattades det enhälliga beslut, att de af sockne 
männen, som dels framfört alls ingen sten, dels restera dermed till större delen af det sig 
belöpande qvantum, böra denna vecka bryta och framforsla något, t.ex. 20–30 lass hvardera 
hvarigenom man trodde att behofvet för detta år skulle fyllas.  
 Äfvenledes blef fastställt, att den eller de resterande, som efter af kyrkovärden skedd 
tillsägelse, icke fullgjorde denna sin skyldighet, borde betala 32 sk. b:co för hvarje lass, som 
socknemännen vore tvungne att gemensamt framskaffa. Sluteligen tillsades de af sockne-
männen som redan förfärdigat takspjelorna, att desamma med första till kyrkan framföra, för 
att man blefve i tillfälle, att dem påspika, åtminstone öfver murarne till förekommande af 
dropp och murbrukets upplösning under instundande höst och nästa vår.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst i Häggenås sockenstuga och erkänt d. 11 september 1836, intyga på församlingens 
vägnar  
 Erik Jönsson i Grötom Erik Svensson i Nygård 
 
 

9 oktober 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 9 oktober 1836. 

S.D.  Sedan uppå tillfrågan, församlingens ledamöter, ehuru större delen beklagligen detta år 
fått ganska svag skörd, ja en del missväxt, förklarat sig benägne, att nästa vår fortsätta arbetet 
å nya kyrkan, under förmodan, att det mästa deraf blir färdigt inan slottandens början nästa 
sommar, så  
 
§ 1.  Beslöts att kalkugn denna höst skall uppmuras och nödig ved dertill anskaffas. Och åtog 
sig Anders Jonsson i Kougsta att biträdd af 12 man, såsom handtlangare och 4 hästar, anföra 
detta arbete. Likaledes afgjordes att Anders Jonsson skulle nästa söndag bestämma dagen, då 
detta arbete skulle börjas. 
 
§ 2.  Tillkännagafs att byggmäster Löf i sitt förslag å takspjelorna missräknat sig, så att 
istället för 600 det fordras 980 spjelor på tunnlandet, och tillsades socknemännen, att för-
färdiga och framforsla dessa spjelor så tidigt, att de på första vårdag må kunna påspikas. 
Äfvenså tillkännagafs, att, i avseende dertill att sacristian är uppförd mer än dubbelt större, än 
ritningen  bestämmer, det fordras ytterligare 6 lass sten på hvarje tunnland, utom hvad ma-
terialförslaget upptager.  
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§ 3.  Ehuru Jöns Ersson i Andersgård enträget begärde afsked såsom material-skrifvare, lät 
han dock slutligen öfvertala sig att med denna befattning fortfara äfven för nästa år; med 
vilkor, att socknemännen villigare hedanefter än hittills åtlyda hans pålysningar och till-
sägelser om materialiernes ordentliga framskaffande och handtlangnings dagsverkens utgör-
ande. Och som han nu upplyste det han denna sommar tillbragt 38 dagar här vid kyrkan, utom 
fullgjorda dagsverken för egna hemman, samtyckte församlingen dertill, att Jöns Ersson 
skulle få göra sig betald af kyrkans medel för detta år med 25 r.d:r 16 sk. b:co och i proportion 
derefter för nästa år; eller 32 sk. b:co för dagen. 
 
§ 4.  Samtyckte församlingen dertill, att af kyrko-cassan betalas till Anders Jonsson 24 sk. 
b:co, som han begärt såsom kosthåll för hvarje dag han, i egenskap af murare, biträdt vid 
kyrkans uppförande, denna sommar. 
 
§ 5.  Som till golf i koret fordras 5 tolfter 9½ alnar långa bräder eller plankor, anmodades 
kyrkovärden, att medtala någon i Österåsen boende, att dessa bräder till våren anskaffa, emot 
vederbörlig rabatt emot andra kortare bräder.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst i allmän sockenstämma uti Häggenås sockenstuga den 30:de october 1836 ärkänd och 
intygas på församlingens vägnar. 
 Nathanael Ersson i Stafsgård  Erik Svensson i Nygård 
 
 
 

30 oktober 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid socknestämman i Häggenås 
 sockenstuga den 30 october 1836. 

S.D.  Till följe af Kongl. Maj:ts befallningshafvandes skrifvelse till herr krono-fogden G. 
Elfström af d. 7 i denna månad, hvilken skrifvelse idag från predikostolen, och nu ytterligare i 
sockne stugan upplästes för den, efter kallelse, talrikt församlade menigheten, tillfrågades 
socknemännen, huruvida de åstundade erhålla någon undsättningssäd, dels till lifsuppehällle, 
dels till utsäde nästa vår? Hvartill svarades, att ehuru ganska många voro i behof af spannmål, 
i avseende dertill att säden blifvit ganska svag, ja totalt förfruset hos flere, så vågade de dock 
icke anteckna sig för någon undsättnings spannmål såvida icke något pris var uppgifvet eller 
ens på ett ungefär kunde förmodas, och församlingen dessutom bestämt och enhälligt nekade 
åtaga sig gemensamt ansvarighet för återbetalningen deraf, utan påstod, att det bör ankomma 
på den behöfvandes egen omtanke att anskaffa antaglig borgen för den undsättningssäd, som 
genom Kungl Maj:ts befallningshafvandes försorg kunde komma att erhållas, eller ock på 
annat sätt förskaffa sig sitt behof. 
 
In fidem  N. S. Edlund. 
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13 november 1836 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid socknestämman i Häggenås  
 sockenstuga d. 13 november 1836. 

§ 1.  Som en ny predikostol blir alldeles nödvändig uti den under byggnad varande kyrkan 
härstädes, och sedan man i socknestämman för 14 dagar sedan något derom talat, åtog sig nu 
bonden Anders Jonsson i Kougsta att förfärdiga predikostolen med dit hörande tjenliga och 
vanliga ornamenter eller prydnader, hvaremot, på tillfrågan, ingen af församlingen hade något 
att invända, utan förklarade sig alla dermed nöjde och belåtne och lofvade Anders Jonsson, att 
biträdd af sin broder Jonas Jonsson i Kougsta, företaga en resa till nyare kyrkorna i landet, för 
att bese predikostolarne därstädes och sedan taga ritning af  den vackraste och proportio-
nellaste, efter hvilken denna ifråga varande borde göras. Hvad priset anginge, kunde och ville 
Anders Jonsson det nu icke bestämma, utan förbehöll sig att derom yttra sig, sedan han haft 
tillfälle taga någon säker modell, samt hunnit erfara huru mycket arbete derå fordras. Likväl 
blef nu afgjort och öfverenskommet, att predikstolen skall vara färdig gjord intill dess kyrkan, 
nästa vår, blir så i ordning, att den till gudstjänsts förrättande kan begagnas. 
 
§ 2.  Som sexmännen Erik Olofson i Svengården blifvit förordnad till fjärdingsman och 
Magnus Rask i Storhögen flyttat till Lassgård, valdes nu, med enhällig röst, i dessas ställe, till 
sexman i 3:dje rotan, bonden Mathias Moberg i Österåsen och i den 4:de bond. Olof Enarsson 
i Storhögen. 
 
§ 3.  Framställde sockensnickaren Pär Ed till församlingen den frågan, om någon hade något 
invända deremot, att han, under nu instundande vinter begaf sig till Ångermanland, för att 
söka arbetsförtjenst? Hvarpå svarades, att församlingen kunde så mycket mindre hafva dervid 
något att erindra, som det kunde stå Ed fritt att söka försvar hos någon enskild, om han så 
åstundade, med hvilket yttrande Ed förklarade sig fullkomligen nögd, emedan som han sade, 
förtjensten för honom torde blifva hedanefter nog så ringa, för att svara emot den dryga skatt, 
honom blifvit påförd, i egenskap af socken-snickare. I följe häraf blef nu så öfverens kommet 
och beslutat, att Ed  med detta år upphör att af församlingen njuta försvar såsom socken 
snickare, och således behöfver han icke eller dess tillstånd för sin tillärnade utfart.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
1836 d. 20:de november är förestående 2:ne protocoll upplästa och till alla delar erkända vid 
allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga intyga på församlingens vägnar: 
 Olof Nathanaelsson   Erik Svensson 
 Häggesta  i Nygård 
 
 

29 januari 1837 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häg- 
 genås sockenstuga d. 29 januari 1837. 

§ 1.  Som anmält blifvit, att Olof Olofsson i Jonsgård och Jonas Pärsson i Storbränna, vid 
sistl. höste-ting, begärt och erhållit afsked från nämndemans befattningen, voro nu försam-
lingens ledamöter, efter förut skedd vederbörlig pålysning, samlade till allmän sockenstämma, 
för att, till underdånigste följe af Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse af d. 18 dec 1823, utse och 
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välja andra i desses stäle, hvarvid socknemännen stadnade med sitt enhälliga förtroende och 
utkorade till nämndeman uti Olof Olofssons ställe bonden Nils Svensson i Häggesta, samt uti 
Jonas Pärssons ställe, bonden Lars Isaksson i Storbränna.  
 
§ 2.  Anmälte efterskrifne sig hafva tillverkat saltpetter sistl. år, nemligen 
  Erik Nathanaelsson i Stafsgård 5 lisp.    10 pund 
 Erik Larsson i Jonsgård 4 d:o 
 Olof Nilsson i Kougsta 4 d:o 
 Pål Johansson i Österåsen 8 d:o   
                            Summa 21 lisp.  10 pund 
 Jonas Andersson i Andersgård 2            10 

 
Bevis öfver saltpetterns inhämska tillverkning, af grannar och socknemän intygad, meddela-
des genast. 
 

In fidem  N. S. Edlund. 
 
 
18 mars 1837 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 18:de mars 1837. 

§ 1.  Som uti vederbörligen hållen sockenstämma, redan sistl. höst blifvit afgjort, att nya 
kyrkobyggnaden i Häggenås skulle under ingående vår och sommar fortsättas och fullbordas, 
så företogs nu, efter vederbörlig pålysning, öfverläggning om byggmästaren och dess ge-
sällers kosthållning under förestående deras vistande härstädes. Till lättnad för socknemän-
nen, och emedan kyrko-cassan ansågs hafva nödiga medel dertill, tillkännagaf undertecknad 
ordförande, att detta årets kosthållning för nämnde personer också skulle bestridas af denna 
cassa, samt trodde sig ordföranden kunna med trygghet försäkra socknemännen, att denna 
utgift af kyrko-cassan ej skulle framdeles af dem behöfva godtgöras, helst han ansåg cassans 
medel fullt tillräckliga att bestrida, utom andra utgifter, också denna. Dessutom och såsom för 
den svaga årsväxten, säden är både dyr och mycket odryg, ansågs billigt, att trettiosex /36/ 
skillingar b:co skulle erläggas om dagen för byggmästaren och hvarje dess gesäll, och emedan 
ingen af socknemännen ville åtaga sig kosthållningen, afgjordes, att denna, med nämnde 
betalning, hålles af h:r v. pastor Edlund, som på ordförandens begäran, och med sagda vilkor 
dertill förklarat sig villig.  
 
§ 2.  Då ordföranden sedermera, i afseende på sistl. års svaga sädesväxt och många svå-
righeter att kosthålla snickare och smeden, tillkännagaf, att han nu mera trodde sig också 
kunna erbjuda socknemännen, att kyrko-cassan skulle bekosta äfven deras kosthållning, så 
blefe detta antaget, och afgjordes, att 32 skilling riksgäld för personen skulle för dagen erläg-
gas till enterprenörer som och bör hålla sängkläder åt nämnde personer. Och såsom ingen af 
socknemännen nu var resolverad, att ingå i sådan enterprenad, utfäste sig ordföranden att 
också söka förmå herr v. pastor Edlund ingå äfven på denna kosthållning, dock skulle det stå 
hvar och en fritt, att åtaga sig, för samma betalning, detta kosthållande hvarigenom han likväl 
borde palm-söndagen aflämna underrättelse hos herr v. pastor Edlund. 
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§ 3.  På tillfrågan om socknemännen voro nöjde dermed att byggmästaren And. Jacob Åker-
lunds fader, And. Åkerlund från Härnösand, detta år, i stället för sonen anförde kyrkoarbetet 
härstädes och hvartill den förre önskade socknens samtycke, svarades allmänt Ja! 
 
§ 4.  Såsom Storhögens och Halasjö hemmansegare yttrat sig erna ingå till Konungens 
befallnings hafvande med anhållan om undsättningslån, så blef det enhälliga utlåtande på 
denna på begäran, framställda fråga af socknemännen gifvet, att Storhögen och Halasjö 
byamän, genom sistl. års frost, dels finge ganska svag säd, dels intet, som till frö kunde vara 
duglig, dels också annars voro i behof af undsättning.  
 

In fidem  N. Feltström  
 
År 1837 d. 27 mars är förestående protocoll uppläst i allmän sockenstämma och till alla delar 
erkändt, intyga på församlingens vägnar: Olof Olofsson Jonsgården  
 Pehr Eriksson i Jonsgård Erik Svensson i Nygård 
 
 

27 mars 1837 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 27 mars 1837. 
§ 1. Justerades förestående protocoll, af d. 18 i denna månad, hvilket till alla delar erkändes 
och underskrefs. 

 
§ 2.  Till ledamot i beredningskommittéen, som, enligt Konungens befallningshafvandes 
kungörelse, sammanträder å Klösta gästgifvargård d. 8 instundande april, valdes med enhällig 
röst, för Häggenås socken, bonden Mattias Moberg i Österåsen. 
 
§ 3.  Uppå gifven anledning och tillfrågan, yttrade delegarne uti Häggenås distrikts-magazin, 
att det vore alla deras gemensamma önskan och ödmjukaste anhållan, att Kongl. Maj:ts 
respective befallningshafvande täcktes, i anseende till förlidet år inträffad missväxt, förskona 
dem detta år från erläggandet af den, för nämnde magazin belöpande tiondedelen till Kongl. 
Maj:t och kronan för år 1836 utan att dermed måtte lämnas anstånd till innevarande års slut. 
 
§ 4.  Beslöts att wed till kalkugnen skulle nästinstundande lördag framforslas af alla, som 
veta sig dermed restera, enligt förut bestämdt lasstal. 
 
§ 5.  Upplästes, godkändes och underskrefs mantals- och skatt-skrifningslängden för 
innevarande år.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

25 juni 1837 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås socknemän  
 uti dess sockenstuga den 25 junii 1837. 
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§ 1. Upplästes godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornes räkenskaper för 
sistl. år. 
 
§ 2.  Beslöts att af fattig-cassan skulle nu tilldelas följande utfattiga inom socknen, nemligen 
till    banco 
f torp. Pär Ersson i Storgård  1     16 
pigan Ingebor Pärsdotter i d:o   1     16 
dräng Hans Persson i Backegård   1     16 
d:o Nils Ersson i d:o  1     16 
jägare Ståhls barn i Stafsgård  1     16 
enkan Maria Ersdotter i Österåsen  1     16 
d:o Maria Mattsd:r i d:o  1     16 
pig Karin Knutsd:r i Häggesta  1     16 
gratialist Hans Snygg i Österåsen  1     16 
f torp. Isak Larsson i d:o  1     16 
enkan Ingebor Hansd:r i d:o  1  
gamle man Pär Nilsson i Huse  1     16 
    Pär Sebrelius i Kougsta  1     16 
   Alexand. Krus i Huse   1     16 
    Pär Öberg i d:o  1     16 
enkan Maria Olofsd:r i Storhögen  1     16 
gl. m. Olof Jönsson i d:o  1     16 
    Matts Qvist  d:o  1     
inhys. Erik Olofssons barn i Halasjön  2  
pig. Brita Jonsd:r i Kougsta  1     16 
    Gertrud Salmonsd:r i Nygård  1     16 
gl.m. Johan Knutsson på Högarna  1     16 
    Lars Pärsson i Storbränna   1     16 
    Måns Wikholm i Munkflohögen   2  
    Nils Hallberg i Knutbränna   1     16 
    Gustaf Löfbom i d:o  1  
    And. Andersson i Andersgård   1     16 
enkan Sara Pärsd:r i Munkflohögen   1     16 
gl. m. Jonas Häggbom i Österåsen  1     16  
                                        S:ma  39  r.d:r  b:co 
 
§ 3.  Tillkännagaf Olof Hall, det rotehjonet Karin Knutsdr i Häggesta till sin son Olof Hans-
son i Högarne bortgifvet en del af sin lilla egendom, hvilken ovilkorligen tillhör fattig-cassan, 
om något deraf är i behåll vid hennes frånfälle; ty anmodades nu bonden Erik Salomonsson i 
Häggesta, att å socknens vägnar föranstalta, det Olof Hansson blefve lagligen tillsagd, att 
genast återlämna hvad han af sin moder emottagit, annars vore det en undansnillning från 
socknen, och rakt stridande mot fattig-försörjnings öfverenskommelsen, som säger, att ingen 
intages på fattig-stat, utan med det förbehåll, att dess qvarlåtenskap, den må vara mer eller 
mindre, efter sin död, fattig-cassan tillfaller.  
 
§ 4.  Enligt skedd pålysning förekom nu till öfverläggning, om den gamla kyrkan nu borde 
rifvas eller icke, hvarvid församlingens ledamöter tycktes vara af delade tankar, ty somlige 
påstodo att den borde genast rifvas, andre åter att den borde stå o-rubbad, åtminstone till dess 
man i en framtid hade bättre tid och tillfälle till ett sådant arbete. Efter anförda skäl både mot 
och med, samt efter tämligen långvarig öfverläggning, fattades omsider det enhälliga beslut, 
att 20 bönder skulle i morgon infinna sig här, för att nedtaga vapentaket, för att deraf utröna 
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om och huruvida kalkbruket låter skilja sig från sten eller icke, hvarefter desse 20 i samråd 
med andra bönder, som utgöra handtlangning på nya kyrkan, skulle afgöra och besluta, om gl. 
kyrkan nu skulle rifvas eller icke, hvarvid tillika fästades det uttryckliga förbehåll, att i 
händelse början sker med raceringen, den helt och hållet och icke blott till någon del skulle 
nedrifvas verkställas. 
 
§ 5.  Som enligt prosten Feltströms skrifvelse, målare-mästare G. Sundin kommer hit i början 
af nästa månad, för att förgylla korset på tornet, så åtog sig nu bond. Mathias Moberg i 
Österåsen att kosthålla nämnde mästare för 26 sk. 8 r:st. b:co om dagen. 
 
§ 6.  Som Kongl. Majt:s nådiga utslag rörande Långkäls boernes ansökning att förflyttas till 
Lith, för 14 dagar sedan här upplästes, och hvarigenom Långkälsboerna dömas, att hedanefter, 
som hittills, höra till Häggenås socken, så uppstod nu fråga om desse hemmansegare och 
nybyggares deltagande uti förevarande kyrkobyggnad, hvarvid de nu tillstädes varande Lars 
Ersson äldre, Lars Ersson yngre och Olof Pärsson förklarade sig villige, att efter tour och i 
likhet med öfvrige socknemännen deltaga uti hvad från denna dag återstår af kyrko- och 
tornbyggnaden men trodde sig icke vara skyldige godtgöra hvad för deras hemman brister för 
den förflutna tiden, hvarken i materialier eller handtlangnings dagsverken, och yttrade sig icke 
komma att göra det, om de icke dertill blifva dömde, som orden föllo.  
 Församlingens ledamöter hade icke något deremot, att långkälsboerne deltogo, efter sin 
tour uti återstående kyrkobyggnad, men trodde ock att de \Långkälsboerne/ borde anse sig 
förbundne, att på ett eller annat sätt godtgöra hvad som restera för deras hemman. Som icke 
alla hemmansegare och nybyggare i Långkälen nu voro tillstädes kunde denna angelägenhet 
icke idag afgöras, utan blef, sedan Långkäls boerne blifvit anmanade, att efter yttersta förmå-
ga söka in natura fullgöra sina skydigheter och icke onödigtvis bringa sig och öfvrige 
socknemännen uti kostnad och besvär medelst en öfverflödig rättegång, frågan uppskjuten till 
framtida afgörande, under förmodan, att parterna vid närmare eftersinnande, i godo och 
vänlighet överenskomma. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
År 1837 d. 2 julii upplästes förestående protocoll och till alla delar erkändes, i Häggenås soc-
kenstuga, intyga, på församlingens vägnar: 
 Olof Olofsson i Jonsgården Erik Svensson i Nygården 
 
 

21 januari 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med  
 Häggenås socken i dess sockenstuga den 21 januari 1838. 

§ 1. Sedan socknemännen, enligt 14 dagar förut skedd pålysning, sammanträtt i sockne-
stugan, för att rådpläga och besluta om läktarens förfärdigande och annat i nya kyrkan behöf-
ligt snickararbete, samt om de restantier efter kyrkobyggnaden, som återstå att utgöras, så 
beslöts 1:mo, att under instundande vår skall läktaren med dertill hörande bänkar samt 
dörrarna till bänkarna uti kyrkan förfärdigas. Utom de bräder, som återstår efter 
kyrkobyggnaden och som förvaras dels på backen dels i badstugan, ansågs det blifvande 
behofvet af bräder uppfyllda af de resterande, hvilka skulle genom material skrifvarens 
försorg indrifvas. De med dagsverken återstående, skulle, vid spikningen af läktarens 
inredande, allraförst utgöra de på dem ålöpande dagsverken, så långt dessa räcker till, 
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hvarefter allmän gångled finge uttagas, och hoppades församlingen att de resterande, såväl å 
materialier som dagsverken, skulle vara så mycket villigare, att nu in natura utgöra sin 
restantier, som de annars, i en framtid, kommer att efter den, af församlingen före kyrko-
byggnadsarbetets företagande, upprättade taxan, i contant utkräfjas. Tillika åtog sig 
kyrkovärden Jöns Eriksson i Andersgård, att medtala någon skicklig snickare och på billigaste 
vilkor contrahera med honom om arbetets verkställande. 
 
§ 2.  Då sedermera öfverläggning företogs om de efter kyrkobyggnaden ännu varande 
restantier, framställdes först fråga om öfverens kommelse med Långkälens by, hvilken genom 
Kungl. Maj:ts nådiga utslag nu mera bestämt bör anses hörande till Häggenås socken, och 
följakteligen bör deltaga i kyrkoarbetet. Som Långkälens byamän, hvilka deltagit i grund-
valens läggande och socknestugans uppförande, dock genom den uppkomna och allmänt 
kände processen, ifråga om hvilken socken de skulle tillhöra, ej till kyrkan framfört några 
materialier eller utgjort särdeles många dagsverken, och således nu ådragit sig en betydlig 
skuld eller rest å kyrkobyggnaden, samt de ej blott önskade utan ock förmenade sig, af 
åtskilliga skäl, böra af sine sockneboer tillgodo njuta någon lindring i de dem efter deras 
skattetal m.m. påräknade materialier och dagsverken, så ock i afsikt att bereda bereda lindring 
för dem och vänlig öfverenskommelse emellan öfrige socknen och desse Långkäls byamän, 
sökte undertecknad uppmana och beveka socknemännen.  
 Då desse till sådan vänlig öfverenskommelse ej vore obenägne, men tiden ej tillät 
sakens afgörande i socknestugan, beslöts att bönderne Olof Olsson i Jonsgård, Matts Moberg 
och Pål Andersson i Österåsen, Olof Hindriksson i Grötom, Olof Enarsson i Storhögen och 
Erik Andersson i Storbränna, skulle med Långkälens byamän, nästa söndags eftermiddag 
sammanträda i Österåsens gästgifvare gård, för att söka uppgöra en sådan öfverenskommelse, 
och förklarade sig sockne männen vilja antaga och gilla den öfverenskommelse som desse 
utsedde med Långkäls b[y]emän ingingo. I händelse de ej alla kunde om samma vilkor 
öfverenskomma, skulle pluralitetens tankeblifva gällande. Kunde deremot vänlig öfverens-
kommelse icke sålunda träffas skulle socknemän genom lagsökning söka utkräfja sin rätt. 
 
§ 3.  Upplästes listan å resterande sand och sten, och, ehuruväl som ej mera sand kunde 
behöfvas, skulle det likväl stå de resterande öppet, att in natura framföra både sand och sten, 
men också att om de sådant föredrogo, genom dagsverken denna vår, eller med contant 
betalning till kyrko-cassan godtgöra sina skulder efter det värde som af socknemännen varit å 
hvarje af dessa saker åsatt.  
 
§ 4.  Ytterligare upplästes ock förteckning å de resterande bräderne och tillsades de, som ej 
framfört sådana, att ovillkorligen under nu instundande vår framskaffa dem, hvarom ock 
material skrifvaren borde göra sig …[?] på det ej brist råder vid företagande snickning och 
arbete i läktaren uppstår. 
 
§ 5.  Emedan bonden Pehr Jonssons i Långkälens hemman hittills varit mantalsskrivet i Liths 
socken och detta hemman ej något i det af Kongl. Maj:t om Långkälen gifna utslaget uttryck-
ligen blifvit nämnd, men dock man kunde antaga såsom otvivelaktigt att detta hemman, 
likaväl som de öfrige i samma by, borde i anledning af det höga utslaget höra till Häggenås 
socken, så och först undvika vidare omvägar för detta hemmans mantals skrifning i Häggenås 
socken, afgjordes att om ej Liths socken män, vid derom framdeles blifvande tillfrågan, 
protesterade mot sådant, Pehr Jonsson skulle hedanefter alltid höra till Häggenås, då han 
också, såsom bidrag för sig till kyrkobyggnaden i Häggenås, ville denna vår, i ett för allt 
utgöra 30 dagsverken och skulle detta gälla för både materialier och dagsverken på kyrkan, 
med undantag af borggårdsmuren, hvaruti hans hemman kommer i likhet med andra hemman 
att deltaga, och hvarvid församlingen förklarade sig fullo nöjd.  
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§ 6.  Som bönderna Olof Enarsson, Christoffer Larsson och Jonas Jonsson i Storhögen fram 
fört för kyrkans behof inalles 61 tunnor hvit-kalk, och hvarigenom de, såvida de sednare kalk 
ugnarne blifvit med allmän gångled uppförda och för kyrko-cassans bekostnad afbrända, för 
menade sig, å den lefvererade kalken hafva något tillgodo, men tillförlitlig liqvid härom nu ej 
kunde uppgöras, så utsågos bönderna And. Jons. i Kougsta och Jöns Ersson i Andersgård att 
efter granskning af dagsverks listan å de första kalkugnarne, hvarpå de ofvan nämnde 3 
bönderna ej arbetade, med dem uppgöra liqvid, och om derigenom blifve utrönt, att desse 
borde få någon ersättning, skulle densamma dem af kyrko cassan tilldelas. 
 
§ 7.  Kyrkovärden Jöns Ersson, som under kyrkobyggandet förestått materialskrifvare 
befattningen förklarade sig vilja nu derifrån få befrielse, och kunde socken, som med all 
tacksamhet erkände Jöns Erssons besvär och nit ej neka bifall till denna hans önskan, och 
utsåg till hans efterträdare i denna befattning Hans Elf i Kougsta, hvilken för sitt blifvande 
besvär under förestående vår skall erhålla af kyrko cassan sex /6/ r.d:r 32 sk. banco. 
 

In fidem  N. Feltström 
 
1838 d. 4 febr. blefve förestående protocoll uppläst i Häggenås sockenstuga och till alla delar 
erkändt, intyga på församlingens vägnar. 
 Nathanael Ersson i Stafsgård Erik Svensson i Nygård  
 
 
 

11 februari 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d.11 febr 1838. 

S.D.  Anmältes efterskrifna sig hafva tillvärkat salt-petter sistl. år, till följande belopp, 
nemligen  
bond. Pär Ersson i Jonsgård  10  lisp. 
          Erik Larsson i  d:o    4     14  pund 
          Olof Carlsson i Stafsgård     4     10 
          Jonas Jonsson i Häggesta     2   
                              S:ma  21       4 
 
Bevis öfver saltpetterns inhemska tillverkning, intygad af grannar, meddelades genast. 
 
In fidem   N. S. Edlund 
 
 

11 mars 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 11:te martii 1838. 

§ 1.  Upplästes, godkändes och underskrefs mantals- och skatt-skrifningslängden för inne 
varande år. 
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§ 2.  Till ledamot i berednings committéen, som enligt Konungens befallningshafvandes 
kungörelse sammanträder på Klösta gästgifvaregård den 4:de näst instundande april utkorades 
för Häggenås socken bonden Matts Moberg i Österåsen.  
 
§ 3.  Som materialskrifvaren 2:ne särskilda gånger, genom pålysningar från predikostolen, 
tillsagt och anmodat de efter öfverstånden kyrkobyggnad resterande, att framskaffa bräder till 
läktarens förfärdigande, men blott en enda sig dermed här infunnit, så utsattes nu ytterligare 
onsdagen i denna vecka, som å den 14 uti innevarande månad, då alla de som restera med 
bräder och spiror borde afbörda denna sin skyldighet. Och fattade församlingen tillika det 
enhälliga beslut, att den eller de som nämnde dag, utan laga förfall, icke afbörda sin rest i 
berörda afseende skulle, genom materialskrifvaren, lagsökas för denna skuld. 
 
§ 4.  Beslöts att snickningen på läktaren m.m. skulle taga sin början måndagen d. 26:te uti 
innevarande månad, och åtog sig bonden And. Jonsson i Kougsta, att under påstående arbete i 
kyrkan innevarande vår, hålla sängkläder åt snickare, emot erhållande af en skilling riksgäld 
af hvarje hemmansrök i socknen. 
 

In fidem protocolli N. S. Edlund 
 
1838 d. 25 martii upplästes och erkändes förestående protocoll i Häggenås sockenstuga, 
intyga på församlingens vägnar  
 Nathanael Ersson Stafsgård Jöns Erssson Andersgård 
 
 

10 juni 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 10 junii 1838. 

§ 1.  Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornes räkenskaper för 
sistförflutna året. 
 
§ 2.  Som afvittringen i Häggenås socken för flere år sedan är stadfästad och all här befintlig 
jord blifvit disponerad del till fyllnad åt de gamla hemmanen, dels till nybyggen eller krono-
hemman, så beslöto nu socknemännen enhälligt, det sockenskrifvaren Nathanael Ersson i 
Stafsgård, skulle anmodas och befullmägtigas, att å socknens vägnar, å vederbörlig ort, söka 
befrielse från anläggandet af så kallade afrads-räntorne, hvilket församlingen hoppades skulle 
så mycket häldre lyckas, som nu mera inga afradsland inom denna socken finnas. 
 

 Obs. Det förstås, att kostnaden för denna befrielses In fidem 
 sökande bestrides af dem som nu debiterats och   N. S. Edlund 
 erlägga så kallade afradsräntorne.  

13 juni 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
År 1838 d. 13 junii var, efter pålysning kyrkorådets ledamöter och sexmännen samlade i soc-
kenstugan, då beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas socknens fattige: nemligen 
 Pär Ersson i Storgård  4 k.p.r korn    el. 1    24 
 Hans Pärsson i Backegård   2 d:o        36 
 Ingebor Pärsd:r i Storgård  2 d:o        36 
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 Måns Wikholm i Munkflohögen 2 d:o        36 
 Isak Larsson i Österåsen  2 d:o        36 
 Hans Snygg i d:o  2 d:o        36 
 Maria Ersd:r i d:o   1 
 Maria Mattsd:r i d:o   1 
 Olof Jönsson i Storhögen  6 d:o  2    12 
 Matts Qvist i d:o   1    16 
 Pär Sebrelius i Kougsta 4 d:o  1    24 
 Brita Jonsd:r i d:o 2 d:o        36 
 Pär Öberg i Huse 2 d:o        36  
   Transp. 13  40  
 
 Måns Qvick i Österåsen  2  k:p:r  el:r       36 
 Ol. Ståhls barn i Stafsgård  2  k:r               36  

eller tillsammans  R.d:r Banco   15  16 
 

Kornet skulle Johan Mattsson i Österåsen, af eget förråd, utlämna, och erhålla betalning af 
fattig-cassan samt således i räkningen endast upptages här ofvan utsatta summa.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Förestående protocoller upplästes offentligen i Häggenås sockenstuga och erkändes till alla 
delar, d. 1 julii 1838 intyga på församlingens vägnar:  
 Erik Svensson i Nygård Nathanael Ersson Stafsgård 
 
 

8 juli 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 8 julii 1838. 

S.D.  Som flere af socknemännen yttrat den önskan, att en ny kyrkoklocka måtte anskaffas i 
stället för den spruckna och obrukbara mindre klockan, voro nu, efter förutgången vederbörlig 
kallelse, församlingens ledamöter samlade, för att rådgöra om denna angelägenhet, hvarvid, 
och sedan församlingen af klock-gjutaren m.m. P. Linderbergs i Sundsvall bref af d. 24 junii 
blifvit upplyst derom, att en ny klocka som skulle få et accorderande samljud med den 
brukbara klockan härstädes, borde väga 3 skepps-pund eller dubbelt med den som då skulle 
blifva lill-klockan samt, att nya klockan då skulle komma att kosta, utom skjutsen, 900 r.d:r 
b:co, äfvensom att Linderberg icke vill betala mer än 18 sk:r 8 r:st. b:co pundet för malmen i 
den gamla klockan, då ock 2 lispund per skeppspund borde afgå i afbränning.  
 Församlingen, efter någon öfverläggning, fann, att man skulle åsamka kyrko-cassan en 
betydlig skuld, om 8-900 r.d:r nu skulle afgifvas och de flesta af socknemännen vore för 
närvarande, alldeles oförmögna, i avseende till varande penningbrist, att göra något sam-
manskott och för klockans anskaffande samt endteligen i betraktande deraf att man utan 
synderlig olägenhet kan tills vidare, hjelpa sig med en klocka, beslöts enhälligt, att med afta 
nämnde klockas anskaffande skulle hafva anstånd till framdeles och till dess bättre år 
inträffade, då såväl den ene som den andre hade bättre råd och lägenhet, att sammanskjuta 
medel dertill. 
 

In fidem protocolli N. S. Edlund 
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7 oktober 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga d. 7 oktober 1838. 

§ 1.  Ehuru för några år sedan blef beslutadt, att de som hade lån utur kyrko-cassan härstädes 
icke skulle betala mer än 5 procents ränta, dock, såvida nämnda cassa, å dess upptagna lån, 
måste erlägga räntan efter 6 procent, ansågs rättvist och beslöts nu enhälligt, att kyrko-cassans 
gäldenärer från och med den 1 sistl. maji borde erlägga räntan efter sex procent. 
 
§ 2.  Uppå gifven anledning och framställd fråga yttrade församlingens ledamöter, såväl 
bönder som torpare, sig icke obenägna, att medelst materialier och dagsverken, något bidraga 
till den tilltänkta bro byggnaden öfver Liths elfven, men kunde socknemännen nu icke utfästa 
sig till något vist, dock yttrades, att hvarje bonde borde förbinda sig till utgörande af minst 1 
stock, 2 spjälningar och 3 dagsverken, samt torpare och inhyseshjon i proportion derefter ock 
beslöts tillika, att genom undertecknads försorg, listor skulle utskickas till hvarje 6 mans rota, 
då hvar och en egde tillfälle, att antekna sig för hvad han kunde och ville bidraga till ifråga 
varande nyttiga företags befrämjande under förmodan, att hvar och en icke skulle göra af-
seende på en stock etc. eller dagsverke mer eller mindre, hälst ett sådant arbete kommer att 
företagas midt under kallaste vintern, då dagarna icke äro så dyrbara för jordbruket.  
 
§ 3.  Tillkännagafs, att Olof Lithander i Klöstanäs hade en christall-ljuskrona, hvilken han 
vore benägen sälja till Häggenås kyrka, och trodde att nämnde krona kunde erhållas för 25 
r.d:r riksg:ld. Uppå tillfrågan, förklarade församlingen sig icke emot, att densamma köptes för 
kyrkans räkning, men yttrade tillika att någon förståndig och pålitlig som kunde bedöma 
arbetets prydlighet och värde, först borde bese kronan och pruta köp, så mycket möjligt vore, 
hvartill nu, med enhällig röst, valdes bonden Olof Hindriksson i Grötom, hvilken detsamma 
sig åtog, att vid tillfälle uträtta. 
 
§ 4.  Uppviste nämndemannen Jonas Pärsson i Storbränna, inför socknestämman, huden af en 
fullväxt björn, som nämnde Jonas Pärsson samt bönderne Carl Jonsson och Jon Pärsson i 
Munkflohögen uti sistl. april månad skjutet och dödadt, med påstående af skottpenningar efter 
fastställd taxa eller 12 r.d:r b:co, hvilka skottpenningar församlingen förklarade sig, på 
tillfrågan, icke vilja undandraga sig att utbetala, likväl, inan någon fördelning och debitering 
deraf kunde ske, borde efterfrågas och afgöras om inte Liths och Kyrkås boerne borde uti 
desse skott penningars erläggande deltaga. Emedlertid blefve bägge öronen af nämnde 
björnhud nu afskurna och förstörda. 
 
§ 5.  Materialskrifvaren Hans Elf yttrade sig icke vara belåten med det arfvode eller lön, 6 
r.d:r 32 sk. b:co, som sistl. vår åt honom anslogs, utan begärde någon påökning i nämnde 
arfvode, föreslående sjelf 4 sk. b:co på hvarje rök inom socknen. Församlingen medgaf, att 
Elf gjort sig förtjänt af någon tillökning medelst dess oförtrutna flit och hafda myckna besvär, 
men i stället för contanter beviljades, att han skulle få och efter eget behof disponera bad-
stugan eller torkhuset, som församlingen uppfört härstädes i och för kyrkobyggnaden. 
 
§ 6.  Nybyggarne på Högarne, Korsmyrbränna och Fagerlands-vallen, hvilka blifvit lagsökta 
och genom Konungens befallningshafvandes utslag blifvit ålagda att betala resterande 
materialier m.m. enligt röstlängd, begärde att församlingen ville eftergifva något af ifråga-
varande dess fordran; och medgåfvo församlingens ledamöter, efter något samtalande, det Pär 
Svärd skulle slippa betala mer än 6 r.d:r 32 sk. b:co, hvilken summa han ock nu contant erlade 
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till fjerdingsmannen Erik Olsson i Österåsen. Vidare medgafs, att Erik Mårtensson, Carl 
Hellberg och Olof Hansson på Högarne skulle slippa med 9 r.d:r. b:co vardera, hvad Jonas 
Öst angick skulle fjerdingsmannen Erik Olsson få göra och låta, efter godtfinnande och sig 
företeende omständigheter, hvad dess skuld till församlingen angick. 
 Rörande Erik Olofsson på Högarne, Olof Hägg och Olof Olofsson på Fagerlandsvallen, 
samt Olof Östlund i Korsmyrbränna, af hvilka ingen nu var i sockenstämman närvarande, men 
hvilka förmodat sig vara fri från alla kraf å resterande materialier m.m. i anledning af försam-
lingens yttrande sistl. vår, att om de då framskaffade 2:ne tolfter bräder till förevarande snick-
ring i kyrkan och läktaren skulle dermed få vara, hvilket de då inte fullgjorde, yttrade försam-
lingen nu, att dess mening med berörde yttrande icke var att de skulle få eftergift på hela 
skulden, utan blott någon lindring och icke besväras med lagsökning. 
 I följe deraf yrkades att desse 4 sistnämnde skulle betala i samma proportioner såsom 
för Svärd var beviljadt, eller med 4 r.d:r 32 sk. b:co hvardera. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

1838 d. 28 october är förestående protocoll i allmän sockenstämma uppläst och erkänd intyga 
på församlingens vägnar: 
 Nathanael Ersson Stafsgård Olof Hindricksson i Grötom  
 
 
 

28 oktober 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 d. 28 october 1838. 

§ 1. Justerades och underskrefs förestående protocoll. 
 
§ 2.  Som anmäldt blifvit att bonden Lars Ersson i Österåsen, hvilken sistl. vår blef ålagd att 
emottaga gästgifveriet därstädes, hos Kongl. Maj:ts befallningshafvande gjort ansökning, om 
utbekommande af gästgifvarelönen för senare hälften af innevarande år såvida Pär Pärsson 
uppburit ifrågavaarande lön för hela året, och konungens befallningshafvande remitterat detta 
mål till Liths vällofliga häradsrätt, att där undersökas och utredas \afgöras/, så valdes nu 
nämndemannen Nils Svensson i Häggesta att vid nu förestående höste-ting uti nämnde sak 
bevaka Häggenås socknemäns rätt och bästa, förklarade församlingens ledamöter sig nöjde 
med hvad fullmägtigen dervid lagligen gör och låter. 
 
§ 3.  Som herr krono-befallningsmannen Elfström ofta klagat öfver det krångel och den 
osäkerhet, som uppkom mer deraf, att på krono-tionde sättnings-längden torpare äro särskildt 
debiterade och namn finnes uti denna längd, på såväl bönder, som torpare, hvilka långt för 
detta äro döde; hvaraf händt, att herr krono-befallningsmannen ofta haft svårt att få reda på till 
hvilken han borde vända sig för utbekommande af krono-tionden. Så framstäldes nu, efter 
denne 14 dagar förut skedd pålysning, den fråga huruvida bönderne ville åtaga sig, att vid 
krono-tionde intägten ansvara för såväl sitt, som torparnes spannmålsinslag, då bonden 
naturligtvis, egde att att af torparen uttaga, hvad på honom belöper? På denna fråga svarades 
enhälligt nej, men blef likväl nu beslutadt, att hvarje torpare skulle uti längden flyttas 
nästintill den bonde, under hvars hemman hans torp lyder, på det vederbörande uppbördsman 
i ett ögonblick må kunna se hvad af hvarje hemman i krono-tionde spannmål bör utgå och 
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lofvade sockenskrifvaren Nathanael Ersson i Stafsgård att biträdd af någon från hvarje by, 
verkställa ifrågavarande omflyttning. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

23 december 1838 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken i dess sockenstuga den 23 december 1838. 

S.D.  Tillfölje af herr Kronobefallningsmannen G. Elfströms embets skrifvelse af den 16:de 
sistl. november till herr exp. kronofogden N. E. Holmberg, hvilken skrifvelse sistl. söndag 
från predikostolen och nu ytterligare i socknestugan upplästes voro socknemännen, efter 
derom skedd vederbörlig pålysning samlade för att yttra sig huruvida de önska att antingen 
socknevis efter vanligheten få erlägga kronoutlagorna vid samma tillfälle som krono-tionde 
spannmålen inslås hvilket alltid kommer att ske före den 25:te februari hvarje år eller ock att 
under tillgodonjutande af vid pass en månads längre anstånd med penningeskatternas 
utgörande särskildt infinna sig tingslagsvis till desse afgifters liqviderande. 
 Sedan denna fråga blifvit till socknens kronoskattskyldige framstäld yttrades allmänt 
den önskan att krono-uppbörds-stämman icke måtte inträffa förrän efter Gregorii marknad 
emedan det förmodades att hvar och en under marknaden skulle göra sig utvägar att anskaffa 
penningar till krono-utskylldernas liqviderande. Skulle åter uppbördsstämman icke kunna 
framflyttas längre än till februari eller början af mars så förklarade församlingens ledamöter 
sig nögde att erlägga krono-utskyllderna på samma gång som krono-tionde spannmålens 
lefvereras, hälst önskades likväl det förra alternativet.    
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och erkändt, intyga på församlingens vägnar       
 Erik Olofsson i Österåsen Nils [bom] Svänsson i Häggista 
 
 
 

27 januari 1839 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma  
 i Häggenås sockenstuga d. 27 januari 1839. 

§ 1. Som anmält blifvit, att Pär Pärsson i Österåsen vid sistl. höste-ting, på begäran, fått 
afsked från nämndemans befattningen, voro nu socknemännen, efter förut skedd vederbörlig 
pålysning, samlade till allmän sockenstämma, för att till underdånigste följe af Kongl. Maj:ts 
nådiga kungörelse af d. 18 dec. 1823, utse och välja någon annan i hans ställe. Sedan för-
samlingens ledamöter något rådplägat derom, stadnade de med sitt enhälliga förtroende vid 
bonden Erik Ersson äldre i Österåsen; hvilken således af Häggenås socknemän utkorades till 
nämndeman uti Pär Pärssons ställe. 
 
§ 2.  Till socknens ombud och fullmägtige vid socknestämman i Lith, fastlagssöndagen den 
10 instundande februari, för att bestämma fördelningen af skottpengarna socknarne emellan 
inom pastoratet, samt besluta huruvida skottpengarna antingen må nedsättas eller ock alldeles 
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upphöra, valdes nu bönderne Lars Pärsson i Österåsen och Olof Nilsson i Kougsta, förklarade 
församlingen sig nöjd med hvad desse ombud lagligen göra och låta. 
 
§ 3.  Efter 14 dagar förut, från predikostolen, skedd kallelse, voro socknemännen nu samlade, 
för att enligt communications resolution den 13 december 1838, erhålla del af, samt vid 3 r.d:r 
16 sk. banco vite, inom 14 dagar från delfåendet, inkomma med förklaring och utlåtande öfver 
bönderne Olof Olofssons och Pär Erssons i Jonsgård, Lars Bäcks i Gungård, samt Olof 
Carlssons och Erik Nathanaelssons i Stafsgård förklaring, uppå herr prosten Feltström hos 
Kongl. Maj:ts befallningshafvande gjorda ansökning, det nämnde bönder måtte åläggas 
bortflytta deras, efter herr prostens tanke, för nära intill kyrkan och magazinshuset, uppförda 
så kallade kyrko-stallar. Sedan acten nu blifvit offentligen uppläst, yttrade församlingen, efter 
någon rådplägning och ordväxling, den tanken och öfvertygelsen, att om districtsmagazinet 
bortflyttas, torde de ifrågavarande stallarna icke vara till men för kyrkan eller någon fara vara 
för henne i händelse af vådeld i stallarna skulle uppkomma.  
 På sedermera framstäld fråga, huruvida församlingen vore benägen att flytta magazins-
huset, som i alla fall nu står mindre tjenligt till såsom varande midt på kyrkovallen, yttrade 
delegarne i districtmagazinet sig dertill villige, men yrkade tillika, att öfvige socknens hem-
mansegare eller delegare i sockenmagazinet borde deruti vara dem behjälpliga, emedan de 
icke ensamt rådde för, att kyrkan blifvit uppförd nära invid det flera år förut byggda maga-
zinet, eller långt innan kyrkobyggnaden påtänktes och dess plats bestämdes, med förbindelse 
tillika att vara sockenmagazins delegarne behjälpliga, när deras hus skall flyttas. Härtill 
samtyckte slutligen större delen utom bönderna Pär Håkansson i Backegård och Johan Grund 
i Österåsen, hvilka protesterade emot allt deltagande uti aftanämnde districtmagazins-hus 
bortflyttande. Slutligen bör ock anmärkas, att Lars Bäck i Gungård redan bortflyttat sitt stall 
på tillbörligt afstånd både från magazinet och kyrkan. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
1839 d. 3 febr upplästes och erkändes till alla delar detta protocoll i allmän sockenstuga, 
intygas på församlingens vägnar  
 Christopher Larsson i Storhögen Jonas Persson i Storbränna 
 
 
 

17 februari 1839 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
År 1839 den 17 febr. vid allmän sockenstämma tillkännagafs följande sig hafva förlidet år 
hafva tillverkat saltpetter nemligen 
 bond. Erik Pärsson i Backegård     6 lisp.4 pund 
 d:o Pål Johans. i Österåsen         4   d:o 
Bevis öfver saltpetterns inhemska tillverkning meddelades genast af undertecknad och sock-
nemännen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
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14 april 1839 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 14 april 1839. 

§ 1. Till ledamot i berednings committéen som enligt Konungens befallningshafvandes 
kungörelse sammanträder å Klösta gästgifvargård den 22:dre uti innevarande månad, utkora-
des af Häggenås socknemän, med enhetlig röst, bonden Matts Moberg i Österåsen. 
 
§ 2.  Lofvade socknemännen, uppå derom skedd framställning och begäran, att hvar och en 
efter råd och lägenhet, lämna något understöd, hvare sig i matvaror eller hö, åt P. Sebrelius i 
Kougsta och Pär Andersson i Huse, hvilka i avseende till deras sjukliga och fattiga tillstånd, 
för närvarande äro deraf i stort behof. Likväl skulle nämnde personers anhöriga sjelfva 
upphämta det lofvade understödet. 
 
§ 3.  Upplästes så väl distrikt- och socken-magazins räkningar för sistl. år, som innevarande 
års mantals- och skattskrifningslängd, hvilka alla erkändes såsom riktiga och underskrefvos. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

16 juni 1839 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 16 junii 1839. 

§ 1.   Upplästes, erkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornes räkenskaper för 
sistl. år. 
 
§ 2.  Till följe af Konungens respect. befallningshafvandes kungörelse af d.16 sistl. maji 
valdes nu bonden Lars Pärsson i Österåsen, att såsom fullmägtig eller deputerad, den 18:de uti 
innevarande månad kl. 10 f.m. infinna sig i Östersund för att uttaga och qvittera det Häggenås 
socken tillkommande belopp af de 3138 r.d:r 31 sk. 11 r:st. banco hvilka Kongl. Maj:t i nåder 
anslagit till understöd och lättnad för rotehållarne vid Jämtlands Kongl. reg:te, förklarande här 
varande rotehållare sig fullkomligen nöjde med hvad fullmägtigen dervid gör och låter och 
således skulle han ega beslutanderätt att kunna afgöra alla, rörande denna sak, möjligen 
förekommande frågor. 
 
§ 3. Som väl allmänna författningen bjuda, det hvarje socken skall underhålla sina fattiga, 
men likväl en mängd tiggare från andra socknar med omkringstrykande betunga sockne-
männen, och andra personer, med förevändning af åtskillige varor utbjudande till salu, också 
med tiggande ligga socknen till besvär och tyngd, så beslöts nu, till förekommande af desse 
tyngder, hälst de flesta husbönder inom socknen ändock endast med svårighet kunna försörja 
sig och de sina, att till noggrant efterlefvande, antaga den af Liths socknemän \ d. 14 sistl. 
april / fastställda öfverenskommelsen nemligen 
 1:o  När en eller flere utsocknes tiggare ankomma till en gård här i socknen, må de 
väl erhålla mat och äfven, om dagen är förliden, nattqvarter, men denne husbonde bör 
ovilkorligen föranstalta derom, att denne eller desse tiggare blifve samma dag eller dagen 
efter ankomsten beledsagade på hemvägen till den ort, der de säga sig hafva sitt rätta hemvist. 
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 2:o  Denne ledsagningsskyldighet skall i tour åligga hvarje husbonde i byen, och 
bör den, hvilken touren åligger, eller dess utskickade, vid erhållen underrättelse, så fort ske 
kan, infinna sig der tiggaren tagit in, för att honom till nästa by åtfölja, hvarest åter denne 
ordningen derstädes varande aflösa den ankomne för att tiggaren vidare följa. Hvarest längre 
afstånd är till nästgränsande by eller socken, tyckes det vara tillräckligt, om tiggaren blifvit 
någon del af vägen åtföljd och derpå allvarligen tillsagd, att ej vända tillbaka. 
 3:o  Hos en i hvarje byalag utsedd person bör underrättelse lämnas, hvilka som 
inom byn sist fullgjord denna skyldighet, och äfvenledes den, vid behof, kunskap kunna 
erhållas, hvilken af grannarne är i tour, att skicka någon ledsagare med en ånyo ankommen 
tiggare. 
 4:o  De tiggare hvilka sätter sig emot att godvilligt efterkomma och åtlyda den 
vidtagna anstalten till dennes aflägsnande ur socknen, skickas till kronobetjening-en, att 
genom dess åtgärd vidare fortskaffas. 
 5:o  Såsom ock många personer, under föregifvande att handla, stryka omkring, och 
derunder, medels tiggande, betunga socknen, så förmenas de icke att fara omkring och ut-
bjuda sina varor, men bör tillhållas att betala den kostnad, de begära. 
 6:o  De husbönder, som bevisligen bryta emot någon punkt af denna övferens 
kommelse, skall för sådant sitt förhållande hvarje gång böta till socknens fattig-cassa 16 sk. 
b:co hvilka böter, i händelse af tredskande, böra af kronobetjeningen uttagas. 
 7:o  Hvad erfarenheten må lära, socknen vare nödvändigt och nyttigt att förändra 
eller tillägga i denna öfverenskommelse, skall ock kunna härtill tagas, sedan det i allmän 
sockenstämma blifvit afgjort. 
 8:o   Då man ock nu således söka befria socknen från en tyngd, hvilken, efter lagar 
och författningar ej densamma åligger, antydes ock socknens egna fattiga, att ej begifva sig ut 
i andra socknar, att der söka sitt uppehålle medelst tiggande, utan böra visserligen denne 
församlings husbönder, som äfven annars, ej undandraga sig sina fattigas understödjande,vara 
så mycket villigare, att dem bistå, när de från utsocknes tiggare vore befriade. 

 
§ 4.  Efter förutgången pålysning skulle socknemännen nu afgöra huru förfaras skulle med 
kyrko-klockan, nemligen om dermed längre skulle hafvas anstånd, eller om en ny nu borde 
anskaffas. Och som kyrko-cassans behållning är alltför obetydlig och socknemännen icke 
tycktes hafva råd till något sammanskott, men de likväl samfält önskade hafva 2:ne brukbara 
klockor, ty beslöts nu enhälligt, att den spruckna obrukbara klockan med det första skulle 
forslas till Sundsvall, för att der omgjutas och blott så mycket tilläggas att denna, som skulle 
blifva lill-klocka, finge vackert samklang eller ljud med den nu varande brukbara eller 
storklockan. Och åtog sig bonden Olof Hall i Häggesta, att denna vecka skjutsa nämnde 
lillklocka till Sundsvall för 4 r.d:r b:co. 
 
§ 5.  Beslöts, att af fattig-cassan skulle nedanskrifvna utfattige tilldelas följande belopp, 
nemligen 
 torparen Pär Ersson i Storgård  2 r.d:r b:co 
               Hans Pärsson i Backegård 1  
 pigan     Ingebor Pärsd:r i Storgård          32 sk. 
 gl. m.     Måns Wikholm i Munkflohög. 2 
 pigan     Anna Pärsd:r i Backegård 1  
 enkan     Kerstin Pärsd:r i Jonsgård 1 
 gratial.   Hans Snygg i Österåsen 1 
 enkan    Maria Ersd:r i d:o 1 
 d:o         Maria Mattsd:r i d:o 1 
 gl.m.      Olof Jönsson i Storhögen 1 
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               Matts Qvist i d:o 1 
 torp.      Pär Sebrelius i Kougsta 2           
            transp.  14       32 
 
 gl. pigan Brita Jonsd:r i Kougsta  1 
 gratial.    Pär Öberg i Huse 1         16 
 enkan      Ingebor Hansd:r i Österåsen 1 
 jäg.         Ol. Ståhls barn i Stafsgård 1 
 inhys.      Erik Isakssons d:o i Österåsen  1         16 
 gratial.    Lars Grans d.o i d:o 1 
 gl. pig.    Karin Knutsd:r. i Häggesta 1 
 gratial.    Erik Öst på Högarna 1 
 pig.         Gertrud Salomonsd:r i Nygård 1 
 pig.         Maria Pärsd:r i Grötom 1        
  s:ma b:co 25       16 
 
In fidem    N. S. Edlund 
 
Uppläst i allmän sockenstämma d. 7 julii 1839 och till alla delar erkänd, intygas på försam-
lingens vägnar: 
 Erik Svensson i Nygård Johan Mattsson 
 
 

29 september 1839 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 29 september 1839. 

§ 1.  Upplästes, för de i sockenstugan talrikt församlade socknemännen, Fölinge och 
Hotagens lappmarks nybyggares ansökning af d. 17 sistl. julii, om befriande från skyldighet 
att underhålla allmänna landsvägen, samt Kongl. Maj:ts befallningshafvandes derå teknade 
communications resolution, af d. 25 i samma månad. Efter actens uppläsande yttrade försam-
lingen enhälligt den önskan, att herr kronobefallnings-mannen Er. Dahlin måtte åtaga sig, att å 
Häggenås wäghållningsskyldiges vägnar, på denna ansökning afgifva svaromål, förklarande 
socknemännen sig fullkomligen nöjde med hvad herr befallnings-mannen dermed gör och 
låter.  
 
§ 2.  Tillkännagafs nu, det Liths socknemän beslutat, att näst instundande vinter, uppföra bro 
öfver Liths-elfven, samt, genom ordentligt såväl sockenstämmoprotocoll af den 15:de, som 
brobyggnads directionens protocoll af den 16:de i denna månad, (hvilka protocolls utdrag nu 
offentligen upplästes), bestämt, att Häggenås skulle erbjudas och föreläggas följande vilkor: 
 
”Nemligen att framgent vid begagnandet af bron erlägga bropengar vid alla tillfällen och af 
alla dem, som sådana böra erlägga, eller och utgöra minst: 
 1:o Af Storbrännas, Fyrkälens, Munkflohögens och Knut-karibrännas byar 3 dagsverken 
på hvarje rök. 
 2:o Af Norderåsen, Österåsen och Utbygden 2 dagsverken, 1 stock à 16 alnar längd, 12 
tum i lilländen och 2:ne kjälningar 10 alnar långa, 3 tum tjocka och 12 tum i lilländan, på 
hvarje rök. Befinnes någon i fattigare belägenhet, att han ej kan åtaga sig detta, vill direc-
tionen derpå hafva afseende och nöja sig med något mindre. 
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 3:o Bönderne i Halasjön, Storhögen, Långkälen och Östra Nybyggena böra för befrielse 
från bropengar utgöra 2:ne dagsverken på rök, och begäres af desse detta mindre antal af 
dagsverken, emedan de också åtagit sig arbete uppå den föreslagna nya vägen, som kan blifva 
pastoratet nyttig. 
 4:o Af odels-torpare i Häggenås fordras 6 dagsverken, af de mindre, så torpare som 
inhyses och jägare-hushåll fordras 3 dagsverken, för befrielse från bropengars erläggande. 
 Alla materialier utgöras af fura, och alla dagsverken på arbetarens egen kost.” 
 
Efter uppläsande häraf förklarade alla närvarande sig nöjde och villige, att medelst de före-
skrifna dagsverkens och materialiers utgivande, arbeta sig fria från bropengars erläggande nu 
och i framtiden. Men som alla bönder och torpare nu icke vore i sockenstämman tillstädes, 
anmodades de närvarande, att om denna sak underrätta de frånvarande, hvilka vid detta 
protocolls justerande nästa söndag, ega att dervid göra de påminnelser, hvartill de kunna anse 
sig befogade.  
 Rörande denna sak, erinrades socknemännen sluteligen att om sedan Liths socknemän, 
genom färjetullen och bropengarne gjort sig betalte för hafd kostnad vid brons uppförande, 
och en cassa blifvit bildad, till brons framtida reparation och nybyggnad, någon betydlig 
behållning eller vinst skulle yppas, äfven Häggenås socknemän måtte deraf erhålla någon 
andel, i proportion af nu gjort deldagande i brobyggnaden. 
 
§ 3. Som gratialisten Pär Öberg i Huse beklagligen befinnes mindre redig till sina sinnen och 
understundom visat sig våldsam emot sin hustru och barn, så samtyckte församlingen till den 
nu framstälda propositionen, att Öberg skulle, till en början, födas och vårdas 3 dygn af hvarje 
bonde i socknen, och hvarmed början nu genast skulle ske i Kougsta, derifrån till Häggesta 
o.s.v. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
1839 d. 6 october upplästes förestående protocoll och erkändes till alla delar, intyga på för-
samlingensvägnar 
 Nathanael Ersson Stafsgård Pehr Eriksson i Jonsgård  
 
 

27 oktober 1839 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 27 october 1839. 

§ 1. Till följe af Kongl. Maj:ts befallningshafvandes allmänna kungörelse af den 28 sistlidn. 
september och den 8 uti innevarande månad, hvilka idag från predikostolen blifvit upplästa, 
voro nu socknemännen kallade och samlade i socknestugan, för att välja deputerad vid 
blifvande landsjämnads-liqvidationen i Östersund den 2 instundande november kl. 9 f.m; 
hvarvid socknemännen fattade det enhälliga beslut, att denna gång, såsom ofta tillförene 
förena sig om samma fullmägtig, som Liths socknemän dertill utvälja, hvilken således 
befullmägtigas, att å Häggenås hemmansegares vägnar afgifva svar på alla vid landsjämnads-
liqvidationen förekommande frågor, äfvensom hvad angå bidraget till ifråga-kommen ny 
byggnads uppförande och bekostande vid Frösö lärdoms schola, förklarade sig socknemännen 
sig nöjde med hvad berörde fullmägtig dervid lagligen gör och låter. 
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§ 2.  Upplästes det af bönderna N. Höglund och Christoffer Larsson i Storhögen upprättade 
värderings instrument å timad brandskada hos torparen Olof Andersson i Korsmyrbränna, 
natten emot den 1 julii 1838, uppgående summan för uppbrända 5 st. kor, 10 getter och 1 st. 
ungnöt till ett belopp af 96 r.d:r b:co och afgaf församlingen betyg, såväl derom som om Olof 
Anderssons fattigdom, goda frejd, samt att han saknar all delaktighet uti någon brandstods 
inrättning och hjelp derutur. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

3 november 1839 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Vid socknestämman i Häggenås sockenstuga den 3 november 1839. 

§ 1. Till följe af Kongungens befallningshafvandes, idag från predikostolen upplästa kun-
görelse angående riksdagsmanna val, utsågos nu bönderne Olof Larsson i Kougsta och Olof 
Hindriksson i Grötom, att såsom deputerande för Häggenås socken, nästa söndag infinna sig i 
Liths sockenstuga, för att gemensamt med Liths församlings hemmansegare, utvälja elektor, 
till förekommande riksdagsmanna val, för pastoratet. 
 
§ 2. Efter förut skedd laglig pålysning vore delegarne uti socken-magazinet kalla[de] och nu 
samlade för att välja nya föreståndare, emedan Joh. Grund i Österåsen och Nathanael Ersson 
begärde entledigande från detta besvär, men efter något samtal derom, och sedan delegarne 
bestämt lönen, för innevarande och kommande år, åt magazinsföreståndarne, till 2 t:r korn 
årligen, istället för att de hittills haft allenast 1 t:a, så samtyckte nämnde Joh. Grund och 
Nathanael Ersson till att ännu någon tid fortfara med socken-magazins föreståndarskapet. 
Tillika beslöts nu, att spannmålen såväl vid utlåningen som intägten skulle mätas, då 
föreståndarna tillsågo, att säden vore magazins gild. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
1840 d. 16 februarii upplästes förestående protocoll i allmän sockenstämma och till alla delar 
erkändes, intyga på församlingens vägnar: 
 Lars Larsson i Häggästa Jöns Ersson Andersgård 
 
 

26 januari 1840 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 26 januarii 1840. 

S.D.  Efter förutgången ordentlig pålysning vore socknemännen kallade och nu i sockne 
stugan samlade för att rådgöra och besluta, om förgyllning och målning i kyrkan nästa vår 
skulle företagas, eller om dermed skulle längre uppskjutas? Vid betraktande och öfvervägande 
deraf, att kyrko-cassans behållning, för närvarande, är ganska ringa och det alltid är svårt att 
sätta sig uti betydlig skuld, voro församlingens ledamöter ense i den tanken, att man borde 
uppskjuta med förgyllningen och målningen i kyrkan, till dess kyrko-cassan hunnit blifva så 
stor, att kostnaden derföre kunde af dess medel bestridas, utan att sätta sig i betydlig skuld.  
 Man yttrade tillika att det yttre af kyrkan, såsom porten, fensterposter och durksigten, 
nästinstundande vår måtte oljebestrykas och målas, emedan dessa torde taga skada, genom 
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luftens åverkan, om de längre förblifva omålade, och anmodades då kyrko värden, att icke 
allenast anskaffa nödige materialier, såsom olja, blyhvitt m.m. utan ock att medtala och 
accordera med någon nära boende som verkställer denna påstrykning.  
 

In fidem   N. S. Edlund 
 
1840 d. 16 februarii upplästes förestående protocoll i allmän sockenstämma och till alla delar 
erkändes intyga på församlingens vägnar: 
 Nathanael Ersson i Stafsgård        Olof Håkansson i Huse Lars Larsson i Häggästa 
 
 

16 februari 1840 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 16 febr 1840. 

§ 1.  Waldes bonden Ol. Nathanaelsson Hall i Häggesta, att såsom deputerad för denna 
socken, nästa söndag infinna sig i Liths sockenstuga för att erhålla del af, samt gemensamt 
med Liths socknemän afgifva underdånig förklaring öfver Undersåkers pastorats boer hos 
Kongl. Maj:t gjorda ansökning, det öfverenskommelsen, att betala skottpennigar pastorats- 
eller tingslagsvis måtte upphäfvas, samt att en jagt-cassa måtte bildas för hela landet och en 
viss afgift dertill måtte bestämmas på tunlandet. 
 
§ 2.  Anmälte följande sig hafva förlidet år tillverkat salt-petter, nemligen 
 Jöns Ersson i Andersgård    7 lispund 
 Olof Carlsson i Stafsgård    6 d:o 
 Erik Nathanaelsson i d:o    7 d:o 
 Olof Hindrikss. i Grötom   9 d:o  
                                        s:a  29 lispund 
 
Bevis öfver saltpetter inhemska tillverkning meddelas genast af underteknad och sock-
nemännen.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

29 mars 1840 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga d. 29 martii 1840. 

§ 1.  Till ledamot uti innevarande års berednings committé, som enligt Konungens befall-
ningshafvandes kungörelse, sammanträda i Klösta gästgifvare gård den 18:de nästinkom-
mande april, utkorades af Häggenås socknemän, bonden Matts Mo[berg] i Österåsen. 
 
§ 2.  Upplästes såväl distrikt- och sockenmagazins räkningarna för sistl. år, som ock inne-
varande års mantals- och skattskrifningslängd för Häggenås socken, hvilka alla erkändes, som 
riktiga och underskrefvos. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
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24 maj 1840 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga d. 24 majii 1840. 

Till följe af respective landshöfdinge embetets kungörelse af den 4:e uti innevarande månad, 
valdes bonden Lars Pärsson i Österåsen, att såsom fullmägtig för Häggenås socken, infinna 
sig i Östersund den 6:te nästinstundande junii kl 10 f.m. för att inför landshöfdinge embetet, 
med landets öfvige deputerade, rådgöra och öfverenskomma angående så kallade Östersunds 
brons reparerande eller nybyggande; förklarande socknemännen sig fullkomligen nöjde med 
hvad denne deras fullmägtig dervid gör och låter. Häggenås sockenstuga, som ofvan. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

14 juni 1840 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås socken, uti dess  sockenstuga, 
den 14 junii 1840, då uti herr prosten Feltströms när- och öfvervaro, följande ärender före-
hades och afgjordes: 
 
§ 1.  Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper för 
sistl. år. 
 
§ 2.  Som kyrkovaktare beställningen nu är vorden ledig och i slutet af denna sommar 
kommer att tillsättas, framställde ordföranden billigheten och nödvändigheten deraf, att 
kyrkovaktarens lön blefve något säkrare bestämd än hittills vanligt varit, och proponerade att 
blifvande kyrkovaktaren skulle såsom årlig lön bekomma en kanna korn af hvarje hemmans-
rök i socknen, samt 1/2 kanna korn af hvarje torpare, och dessutom 1/2 lass långved af hvarje 
bonde. Efter någon längre öfverläggning samtyckte slutligen såväl bönder som torpare att 
erlägga det föreslagna kornet, med vilkor att kyrko vaktaren åtnöja sig med det korn, som 
årligen på hvars och ens åker växer. Men vad veden angå nekade alla hemmansegare så väl i 
så kallade norra som östra nybyggena till detta bidrag; deremot utfäste sig bönderna i 
Norderåsen, Österåsen och så kallade Utbygden att till sockenstugan framforsla antingen ett 
halvt lass långved hvarje år eller ett lass hvartannat år, allt efter eget godtfinnande.  
 
 [I vänster marginal:] 
1843 d. 25 mars upplästes denne 2 § offentligen från predikostolen i Häggenås kyrka med 
vanlig besvärsanvisning. 
 
§ 3.  Aldenstund anmält blifvit att Lars Isaksson i Storbränna begärt och erhållit afsked från 
nämndemans befattningen, utkorade socknemännen nu i hans ställe bonden Erik Jonsson i 
Munkflohögen till nämndeman. 
 
§ 4.  Som, genom herr general-adjutanten och commendeuren J. F. Boijs verksamme 
bedrifvande och oförtrutna bemödande blifvit beslutat, att ordentlig landsväg skall uppbrytas 
ifrån Häggenås, genom Långkälen, Greningen, Mårdsjön o.s.v. till Ragunda eller der posten 
nu föres, och medel till nämnde vägs uppbrytande af Kongl. Maj:t och kronan icke lära kunna 
erhållas till mer än vid pass 1/3 del af kostnaden och så väl Greninge, Långkälens och Stor-
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högens, som ock Österåsens byamän redan förbundit sig till betydligare bidrag, medelst 
frivilliga dagsverken, till oftanämnde vägs iståndsättande, samt i betraktande af den stora 
nytta, hela socknen kommer att hafva deraf, att farbar kärrväg blifve banad härifrån direct till 
Sollefteå, så samtyckte och utlofvade nu, på derom gjord framställning, utom redan nämnde 
byamän, de öfvrige socknens hemmansegare, att äfven bidraga med sex frivilliga dags verken 
hvardera, till mera nämnda vägs upparbetande, hvilka dagsverken, om så åstundas kunna så 
fördelas att 2:ne utgöras om året i 3:ne års tid, antingen höst eller vårtiden, och förmodandes 
äfven att de behållnare torpare inom socknen vore villige att med ett eller annat dagsverke 
medverka till det goda ändamålet. 
 
§ 5. Bonden Erik Ersson Stor i Häggesta framställde till församlingen den frågan, huruvida 
det kunde vara nyttigt, att pigan Ingeborg Pärsdotter i Backegård lämnade sin, genom egen 
flit, sparsamhet och hushållning förvärfvade, lilla förmögenhet, utgörandes vid pass 200 r.d:r 
riksgäld, till sin svåger torparen Pär Wästlund i Backegård, hälst Wästlund åligger, att på sitt 
svaga torp, föda och skjöta sin svåger Hans Pärsson och dessutom redan förut häftar för 
betydlig skuld till andra; och hvarigenom hända kunde, att Ingeborg Pärsdr kommer att i 
framtiden förlora både sitt capital och ränta samt följaktligen på ålderdomen kommer att lida 
nöd eller att ligga socknen till last? Hvarpå socknemännen yttrade att det vore både för pigan 
och socknen nyttigt och nödigt att hon, Ingeborg, ställdes under laga förmyndare, hvilken bäst 
kunde föranstalta, att hennes medel utlåntes på säkra händer och användes så, att hon deraf 
kunde påräkna ett säkert understöd i behofvets stund. Häruti var likväl bond. Olof Olofsson i 
Jonsgård af skiljaktig tanke, hvilken förmenade att pigan egde rätt sjelf, efter eget 
godtfinnande disponera sina medel, hälst största delen deraf vore genom egen flit och 
hushållning hopsparade. 
 
§ 6. Beslöts, att af fattig-cassan skulle nedanskrifvne utfattiga tilldelas följande belopp, 
nemligen   transp       10 
 Per Ersson i Storgård  3 r.d.r  Olof Jönsson i Storhögen       1 
 Hans Pärsson i Backegård     1  P. Sebrelius i Kougsta        3 
 Ingebor Pärsd:r i Storgård  1  Brita Jonsd:r i d:o        1 
 Måns Wikholm i Munklfloh. 2 P. Öbergs hustru i Huse        2 
 Hans Snygg i Österåsen 1  Ingebor Hansd:r i Österåsen  1 
 Maria Ersd:r i d:o 1  Olof Ståhls barn i Stafsgård  1 
 Maria Mattsd:r i d:o     1     Erik Isakss. i Österåsen        1     16 
                               transp    10            transp       20   16 
 
           transp 20  16            transp           24   16 
 Lars Granbom i Österåsen  1  And. Anderss.i Andersgård       1 
 Karin Knutsd:r i Häggesta 1 f. kyrkvakt. Jonas Olss. hustru   2 
 Erik Öst i Högarne 1 Brita Nathanaelsd:r i Kyrkbyn   1 
 Måns Qvicks hustru i Österås  1            Kerstin Larsd:r i Kougsta           1  
                              transp         24   16  s:ma b:co             29     16 
 
Häggenås sockenstuga, ut supra. In fidem 
   N. S. Edlund 
 
1840 den 24 junii uppläst offentligen i Häggenås socken-stuga och erkänd intygas på försam-
lingens vägnar  
 Olof Olofsson i Jonsgården Erik Svensson i Nygård 
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27 september 1840 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti 
 Häggenås sockenstuga den 27 september 1840. 

S.D. Efter derom förut skedd ordentlig och laglig pålysning, och sedan val-längden söndagen 
förut blifvit i allmän sockenstämma offentligen uppläst, justerad och godkänd, anställdes nu 
val till kyrkovaktare i Häggenås socken, hvilket, medelst ordentlig votering eller omröstning 
så utföll, att gratialisten Olof Hall i Häggesta undfick röster af 10 7/8 tunnland, gratialisten 
Hendrik Ren i Österåsen af 2 3/8, afsked. krigsmannen Hans Elf af 9 11/12, afsked. krigs-
mannen Nathan Edberg af 3 1/2, torp Olof Ersson i Lassgård af 8, torp Nils Nilsson i Öster-
åsen af 2 3/8, samt inhysesmannen Erik Isaksson i Österåsen af 13 tunnland.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Förestående protocoll upplästes offentligen i Häggenås sockenstuga och erkändes, intyga på 
församlingens vägnar den 18 october 1840: 
 Nils Carlsson  Erik Svensson i Nygård 
 
 
 

25 oktober 1840 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga d. 25 oct. 1840. 

§ 1. Som till nu ledigvarande klockare sysslan i Häggenås allena 2:ne sökande sig anmält, 
nemligen vice klockaren och bonden Erik Svensson i Nygård och afsk. fältjägaren Hans Elf i 
Kougsta, voro församlingens ledamöter inlysta, för att yttra sig, huruvida de funno sig belåtna 
med dessa sökande, eller de åstundande att ny ansökningstid skulle utsättas, för att möjligen 
erhålla den 3:dje på förslaget till klockare sysslans återbesättande. På framställd fråga derom 
yttrade församlingen att det vore alldeles öfverflödigt utsätta ny ansökningstid, hälst ovisst 
vore om någon mer sökande tänkte anmäla sig och församlingen dessutom fann sig belåten 
med dem som redan sökt ifrågavarande syssla. 
 
§ 2. På gifven anledning och begäran tillfrågades församlingen, huruvida de hade något 
deremot, att drängen Pehr Svensson i Häggesta, hos Kungl. Majt:s befallningshafvande anhöll 
om afsked från att vara sockenskomakare i Häggenås, emedan han fann det för sig förmån-
ligare att såsom dräng, antaga årstjänst hos någon bonde? Hvarpå enhälligt svarades att sock-
nemännen så mycket mindre hade något att invända emot denna Pehr Svenssons begäran, som 
de icke trodde sig ega rättighet, att emot hans vilja tvinga honom att vara sockenskomakare; 
och de dessutom icke ville hindra honom att välja en tjänst, som han ansåg för sig nyttigast. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
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6 december 1840 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås socken, 
 i dess sockenstuga, den 6:te december 1840. 

§ 1.  Efter förut skedd offentlig och vederbörlig pålysning och sedan de 2:ne som anmält sig 
såsom sökande till den ledigvarande klockaresysslan här i församlingen, aflagt prof eller 
hvarsin söndag låtit höra sina gåfvor i sångkonsten, anstäldes nu ordentligt klockare-wal, 
medelst omröstning efter förut justerad wal-längd, hvilket, efter längdens justering och sum-
mering befanns hafva utfallit så, att vice klockaren och bonden Erik Svensson i Nygård 
undfått röster af 111 49/96 och afskedade fältjägaren Hans Elf 8 67/96 tunnland. 
 
§ 2. Med anledning af en från respective landshöfdinge embetet utgången skrifvelse till 
samteliga länets invånare, tillfrågades församlingens ledamöter, huruvida de ville med något 
bidrag understödja uppförandet af en byggning till boningsrum för studerande ungdomen på 
Frösön, hvartill väl genast svarades allmänt nej! Men efter någon öfverläggningoch anförda 
skäl, fattades dock till slut det enhälliga beslut, att i händelse alla öfrige socknar i landet åtaga 
sig ifrågavarande bidrag äfven denne församlings hemmansegare ville, till nämnde ändamål 
erlägga twå /2/ skillingar banco på hvarje hemmansrök i socknen, likväl med förbehåll, att 
scholan förblifver på Frösön, hedanefter såsom hittills. 
 
§ 3. Enligt derom skedd pålysning tíllfrågades församlingen nu ytterligare, huruvida den 
önskade, att målningen i kyrkan nästa vår och sommar måtte företagas? hvartill gemensamt 
yttrades den önskan att detta arbete måtte nämnde tid företagas och verkställas, hälst Gud nu 
förlänat ett gott år, så att hvar och en kan, utan olägenhet, kosthålla målaren och hvar och en 
dessutom gerna såge kyrkan målad, för att hafva hugnad af den dryga kostnad, han vid 
kyrkans uppförande nedlagt. Till följe häraf anmodades bönderna Mattias Moberg i Österåsen 
och Anders Jonsson i Kougsta, att icke allenast instundande marknad medtala mäster Sundin 
om målningens verkställande, utan ock med honom accordera om det bästa möjliga priset der-
före. Rörande kosthållningens utgörande skulle framdeles öfverenskommas och beslutas. 
 
 [I marginalen tillagt:] 
3 § uppläst från predikstolen i Häggenås kyrka d. 18 april 1841 tillika med besvärsanvisning. 
 

Intyga  N. S. Edlund 
 
§ 4. Som de så kallade jul-ljusen mindre ordentligt erlades sistl. år och sexmännen intygat, 
att en del, så väl bönder som torpare, alldeles vägrade lämna några ljus, så uppmanades nu 
hvar och en, att ordentligen fullgöra sin pligt i detta afseende, med hvilken tillsägelse för den-
na gång skulle bero, men i händelse af tredska eller försummelse härutinnan, i framtiden 
skulle deras namn, som icke ville lämna jul-ljusen offentligen uppläsas, dem till skam, samt 
lämpligt vite för en annan gång bestämmas; hvarföre sexmännen borde anteckna sig till 
minnes den härutinnan tredskande el:r försumlige. 
 

In fidem  N. Feltström 
 
Uppläst offentligen i Häggenås sockenstuga d 20 december 1840 och erkänd till alla delar, 
intyga på församlingens vägnar: 
 Nils Nilsson    Erik Salomonsson 
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7 februari 1841 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga d. 7 febr 1841. 

S.D. Anmälte nedanskrifne sig hafva tillverkat saltpetter sistl. år nemligen  
 bonden Erik Larsson i Jonsgård  8  lispund  10 pund 
 bonden Pär Ersson i dito  9    
 bonden Olof Nilsson i  Kougsta  6      
  tillsammans  23 lisp.        10 p. 
 
Att ofvanskrifvna bönder sjelfva tillverkat denna saltpetter intygades allmänt, hvaröfver bevis 
dem genast meddelades.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

18 april 1841 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti  
 Häggenås sockenstuga d. 18 april 1841. 

§ 1.  Till ledamot i beredningskommittéen, som, enligt Kungl.Majt:s befallnings hafvandes 
kungörelse, sammanträder å Klösta Gästgifvaregård den 24 i denna månad, valdes för 
Häggenås socken, med enhällig röst, bonden Lars Pärsson i Österåsen.  
  
§ 2. Upplästes så väl districts- som sockenmagazins spannmålsräkningar för sistl. år, hvilka 
till alla delar erkändes och underskrefvos. 
 
§ 3. Upplästes innevarande års mantals- och skattskrifningslängd för Häggenås socken, 
hvilken såsom med verkliga förhållandet enlig, utan anmärkningar erkändes och underskrefs 
af undertecknad och socknemännen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

16 maj 1841 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockentuga d 16 maji 1841 då uti herr prosten Feltströms  
 när- och öfvervaro följande ärende förehades. 

§ 1. Till ödmjukt följe af Kongl. Sundhetscollegii embetets skrifvelse af den 8:de mars inne-
varande år, intagen uti landshöfdinge embetets den 29 i samma månad utfärdade allmänna 
kungörelse, rörande en extra provincial läkares anställande inom länet, hvilken kungörelse 
den 9:de uti innevarande månad offentligen från predikostolen i Häggenås kyrka upplästes 
och nu yttrerligare i sockenstämman till dess hufvudsakliga innehåll upprepades, yttrade för-
samlingen, på derom framställd fråga, att den visserligen ansåg för landet förmånligt om en 
extra provincial-läkare här kunde anställas i och för allmänna sjukvårdens befrämjande; uti 
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hvilket afseende församlingen hade intet invända, deremot, att densamma, för sin bättre 
utkomst förenade, med extra provincialbe-fattningen, någon annan, t.ex. batalions läkare 
tjensten vid Jämtlands Kongl. regemente, men beklagade församlingen tillika, att den, för sin 
fattigdoms skull, icke såg sig i tillfälle att genom något bidrag, bekosta underhållet för 
oftanämnde läkare. 
 
§ 2. Som beklagligen bönderne Pål Erssons och Pär Pärssons hemman uti Rutgården i 
Österåsen, medelst vådeld den 29 sistl. april, alldeles nedbrunnit, hvarå syn och värdering av 
skedda brandskada naturligtvis bör ske; tillfrågades nu församlingen, om den ville att uthärads 
nämnd och synförrättare skulle begäras och tillkallas, hvilket medför en dryg och onödig 
kostnad, eller fast häldre förena sig i det af Liths och Kyrkås socknemäns redan fattade beslut, 
att anmoda herr lieutenanten L M. Stridsberg, uti närvaro af socknarnas ombud, ifrågavarande 
brandsyn och värdering förrätta? Hvartill socknemännen genast svarade, att de så mycket 
häldre förenade sig uti Liths och Kyrkåsboernes berörda beslut, som det just[?] utgjorde deras 
önskan, hvarigenom en betydlig kostnad för tingslaget besparas och värderingen inte dess 
mindre blifver lika billig och rättvis. I följe hvaraf nämndeman Nils Svensson i Häggesta och 
bonden Pål Andersson i Österåsen nu valdes att å Häggenås sockens vägnar, oftanämnde 
brandsyn öfvervara, på den dag som af herr lieutenanten Stridsberg bestämmes och utsättes, 
förklarade församlingen sig nöjd med hvad nämnda dess ombud och fullmägtige dervid 
lagligen göra och låta.  
 
§ 3. Efter derom skedd vederbörlig pålysning voro församlingens ledamöter kallade, för att 
erhålla del af, samt afgifva förklaring öfver de besvär, som bonden Anders Jonsson i Kougsta, 
hos Konungens befallningshafvande, anfört öfver Häggenås församlings, den 6 december 
1840 fattade beslut, rörande målningen i Häggenås kyrka instundande sommar. 
 Sedan så väl sjelfva besvärsskriften som Konungens befallningshafvandes derå teknade 
communications resolution blifvit för den talrikt församlade menigheten ljudeligen uppläst, 
uppvisades en från mäster G. Sundin hitskickad project ritning till målning å kyrkomuren i 
stället för altartafvla, hvilken ritning allmänt erkändes vara ganska prydlig och vacker, samt 
tillkännagaf herr prosten Feltström tillika, det mäster Sundin uti 2:ne särskilda skrifvelser, 
förklarat sig nögd och villig att verkställa målningen, uti härvarande kyrka, för samma summa 
som Erik Larsson och prydnaderna ej mindre vidlyftiga än den sistnämnde utfästadt.  
 Och sedan sjelfva protocollet, af den 6:te sistl december, blifvit 2:ne gånger uppläst, 
utan att någon kunde bestrida dess riktighet, utom det, att en och annan vid öfverläggningen 
om målaren föreslogo Erik Larsson i Halåsen, hvarvid likväl presterskapet nu upplyste, att 
samtalet om Erik Larsson ansågs ej behöfva i protocollet intagas, emedan på då anförda skäl, 
desse få snart frångingo sitt förslag, samt församlingen blifvit varnad att ådraga sig någon 
onödig kostnad, genom frångåendet af sitt en gång fattade beslut, i det afseende nemligen, att 
mäster Sundin, som trettondedagsmarknaden verkeligen blifvit, af socknens ena ombud 
medtalad att nästa sommar verkställa oftanämnde målning, möjligen torde erhålla någon 
reconventions talan emedan han, genom afsägelse af andra arbeten, troligen förlorat en 
betydlig förtjänst för sommaren. Af desse och flere anförda skäl sökte herr prosten nu förlika 
socknemännens stridiga tankar till gemensam förklarings afgifvande nu till protocollet, men 
som efter någon längre ordväxling, sådant icke stod att i vänlighet vinna, utsågs bönderna 
Nathanael Ersson i Stafsgård, Olof Johansson och Lars Pärsson i Österåsen, till hvilka acten 
öfverlämnades, att inom 3 veckor, inför Konungens befallningshafvande, å socknens vägnar, 
afgifva den infordrade förklaringen.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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1841 den 20 maji upplästes förestående protocoll offentligen i Häggenås sockenstuga och 
erkändes till alla delar, intyga på församlingens vägnar: 
 Jonas Persson i Storbränna  Nathanel Ersson i Stafsgård 
 
 

24 juni 1841 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti 
 Häggenås Sockenstuga den 24:de junii 1841. 

§ 1. S.D. Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko och fattigcassornas räkenskaper för 
sistlidet år.  
 
§ 2. Beslöts att af fattigcassan skulle tilldelas nedanskrifne utfattiga följande belopp: nem-
ligen till 
 Hans Persson i Backegård  1 r.d. 
 Ingeborg Pärsdotter i Storgård               32 
 Måns Wikholm i Munkflohögen 1 
 Hans Snygg i Österåsen  1           16 
 Maria Ersdotter i d:o              32 
 Maria Mathsd:r i d:o              32 
 Olof Jönsson i Storhögen              32 
 Brita Jonsd:r i Kougsta              32 
 Lars Grans barn i Österåsen              32 
 Carin Knutsd:r i Häggesta               32 
 Maria Anderd:r i d:o 1 
 Brita Nathanaëlsd:r i Kyrkbyn 1 
 Kerstin Larsdr i Kougsta              32  
             S:a                         10   b:co  32 
 
§ 3. Som gästgifvare Johan Grund i Österåsen och bonden Nathanael Ersson i Stafsgård 
begärt afsked från deras befattning såsom föreståndare af socken-magazinet, hvilket afsked 
dem beviljades, så valdes nu i deras ställe bönderna Olof Johansson i Österåsen och Olof 
Håkansson i Huse till sockenmagazinsföreståndare mot förr bestämt arfvode: 2 t:r korn år-
ligen tillsammans eller 1 t:a hvardera. 
 
§ 4. Till sexmän valdes bönderna Nils Nilsson i Backegård, Lars Pärsson i Österåsen och 
Jonas Salomonsson i Kougsta i stället för bönderna Pehr Håkansson i Backegård, Olof 
Nilsson i Kougsta och Matts Moberg i Österåsen, hvilka sistnämnde afsagt sig sexmans-
befattningen. 
 
§ 5. Såvida flere af socknens torpare och inhyseshjon tagit sig det sjelfsvåld att undandraga 
sig kyrkans skurning och rengörande, hvarigenom inträffat, såsom händelsen är detta år, att 
föga mera än halfva kyrkan blifvit skurad; så, till förekommande af sådant oskick, bestämdes 
nu ett vite af 12 s:r banco till socknens fattige, hvartill den eller de göra sig förfallne, som, 
utan verkligt laga förfall, icke hädanefter infinna sig till nämnde arbetes förrättande på den 
tid, de dertill blifvit genom pålysning tillsagde, och dessutom att den uteblifvande skulle gifva 
en skälig ersättning till den, som arbetet i dess ställe förrättat.  
 [I marginalen tillagt:] 
1841 d. 22 aug. uppläst från predikstolen, tillika med vanlig besvärsanvisning. 
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§ 6. Efter derom skedd pålysning, och sedan sistlidne söndag den 20:de i denna månad, 
såsom en förberedelse något blifvit om saken taladt, voro nu församlingens ledamöter i soc-
kenstämman samlade, för att ytterligare rådgöra angående målningen i härvarande kyrka; 
hvarvid först uppvistes och upplästes icke mindre ett af mästar G. Sundin hitskickat contract, 
dateradt den 17:de innevarande junii, deruti han förbinder sig, att verkställa förgyllningen och 
målningen i kyrkan och altartafvlan efter den af honom förfärdigade och förut hitskickade 
project-ritning, emot ett betingat arfvode af 300 riksdaler banco, då församlingen består alla 
nödiga materialier och effecter samt håller honom och hans medhjelpare husrum och kost 
under arbetstiden, än ock en skrifvelse till Häggenås socknemän från Erik Larsson i Halåsen 
af den 10:de i denna månad, hvaruti han lofwar verkställa nämnde målning för ytterligare 
nedsatt pris till 400 riksdaler riksgälds, under yttrad förmodan det ingen kunde förbjuda 
honom att arbeta uti fria konsten, och påstods tillika, så väl af Anders Jonsson i Kougsta, som 
andre socknemän det Erik Larsson yttrat sig kunna än ytterligare nedsätta priset för ifråga 
varande arbetes verkställande, ja ock, om så behöfdes, göra arbetet för intet, blott målningen 
honom anförtroddes.  
 Derefter upplästes på begäran landshöfdinge embetets den 4:de dennes utfärdat utslag 
på de besvär bonden Anders Jonsson i Kougsta anfördt öfwer sockenstämmo-beslutet den 6:te 
december 1840, hvari landshöfdinge embetet stadfäster sistnämnde beslut med besvärs 
anvisning till Kongl. hof-rätten inom 30 dagar från deraf erhållen del.  
 Ytterligare upplästes av herr prosten Feltström hitsända ”Anförande till protokollet för 
allmänna sockenstämman uti Häggenås sockenstuga den 24:de junii 1841. 
 Uti de besvär, hwilka bonden Anders Jonsson i Häggenås och Kougsta, under loppet af 
denna wår hos respective landshöfdinge embetet anfördt emot sockenstämmo-beslutet af den 
6:te sistlidne december rörande målningen i Häggenås kyrka, har han sökt få detta beslut 
upphäfwet, och såsom hufvudsakliga skäl, hvarföre, efter hans tanke, denna kyrkomålning 
heldre borde öfverlåtas åt f. fjärdingsmannen Erik Larsson i Lith och Halåsen än åt mästaren 
Göran Sundin, uppgifvit att mäster Sundin ej lemnat project-ritning samt ej uttryckligen 
bestämdt det pris, hvartill han skulle förfärdiga den ifrågasatta målningen, där deremot Erik 
Larsson ej allenast lemnat åt socknen en sådan ritning, utan äfwen tillkännagifvit sig wilja 
verkställa målningen för ungefär 300 riksdaler banco. Sedermera har dock mäster Sundin dels 
sändt till socknen en projekt-ritning, hvilken han ville, om socknen dermed är nöjder, följa, 
och hvilken sockne männen ej otydligt funnit vara ganska vacker, dels också icke allenast 
genom bref, utan äfwen genom en skriftlig förbindelse, utfärdat sig att åtnöjas med samma 
betalning för målningen eller 300 r.d:r banco, som alltid varit sagd och äfven i Anders 
Jonssons besvärsskrift omnämnd, såsom af Erik Larsson begärd. 
 Nu lärer likwäl Eric Larsson hafva erbjudit sig att göra denna målning, om den åt 
honom öfwerlåtes, mot någon ringare betalning, samt skall derföre en del af Häggenås 
församling yttrat sig fortfara i den önskan, att man måtte frångå öfverens kommelsen med 
mästaren Sundin samt antaga Eric Larsson till målare i Häggenås kyrka.  
 Härvid bör dock ej förgätas, att i sockenstämman den 6:te sistl. dec. af socknen beslöts, 
det mäster Sundin skulle om denna målning anlitas och ej Eric Larsson i Halåsen, samt att 
protocollet för denna sak ej blott vid dess justering, utan ock i sockenstämman den 20:de 
sistlide maji, blifvit af socknen till sin riktighet erkändt. 
 Kongl. brefvet af den 31 julii 1776 utvisar äfven tydligt, hvilka böra anlitas om sådana 
större målningar, och föranleddes presterskapet deraf att i sockenstämman den 6:te december 
föreslå mäster Sundin, såsom man af honom säkrast kunde vänta ett lyckadt arbete. Socknens 
fattade, men af Anders Jonssons öfverklagande, beslut har och resp. landshöfdinge embetet 
stadfästadt. Af dessa orsaker förklarar jag härmed mig, i kraft af mitt embete såsom 
kyrkoherde, protestera emot allt socknens sjelfvilliga afwikande ifrån det fattade och 
fastställda beslutet, intill dess landshöfdinge embetets gifne utslag deröfver ej allenast blifver 
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af Kongl. hof-rätten ändradt, ifall Anders Jonsson finner sig befogad att sådan ändring söka, 
utan äfven denna ändring varder af Kongl Maj:t stadfästad.  
 Allt det som i saken är med Erik Larsson i Halåsen bedrifvet, har skedt icke till följe af 
socknens beslut d. 6:te sistlidne december, utan af Anders Jonssons egna tilltag, om ock flera 
andre sedan med honom sig förenat. Men såsom jag i sockenstämman den 20:de maji varnade 
församlingen för att ådraga sig utgifter af en högst sannolik och betydande ersättning till mäst. 
Sundin, om öfverenskommelsen med honom ej blir bestående, så vill jag äfven nu förnya 
denna varning, ty lärer denna ersättnings utgörande alldeles icke kunna, så som dock socknens 
ombud i deras förklaring förmenat, öfverföras på b. Maths Moberg. 
 Slutligen vill jag ock säga att de Häggenås socknemän som vilja rätt och utan fördom 
bedöma mina åtgärder i denna kyrko-målningsfråga, skola deruti finna alldeles icke några 
ensidiga och mot socknens bästa stridande afsigter, utan endast önskan att mot intriguerna 
vidmakthålla socknens i allmän sockenstämma gemensamt fattade beslut, – att förvara 
socknemännen för onödigt och onyttigt ådragande af någon ersättning till mästar Sundin för 
med honom bruten öfverenskommelse, samt att få kyrkan målad af en man, som troligen skall 
lyckligast utföra arbetet. 
 Lith den 23 junii 1841.   N. Feltström” 
 
På derefter flera gånger framställd fråga till Anders Jonsson om han icke vore nöjd antaga 
Sundin till målare och anse processen slutad, sedan Sundin icke allenast aflämnat den äskade 
projekt ritningen utan äfwen skriftligen förbundit sig verkställa målningen för samma pris, 
som Erik Larsson förut begärt eller 300 riksdaler banco ? ville Anders Jonsson icke gifwa 
något bestämdt svar, utan förmodade att församlingen egde rätt att välja till målare, hwilken 
de behagade; viljande kasta skulden på herr prosten såsom enda orsaken till denna onödiga 
process, och trodde tillika, att Sundin icke kunde till hans och församlingens nöje verkställa 
oftanämnde målning, emedan han sjelf sett att Sunne kyrka vore ingalunda prydlig och 
vacker, hvad målningen och skuggverket angår, och yttrade tillika tvifwelsmål om Sundin 
sjelf förfärdigat den hitsända projekt-ritningen. Äfvenså trodde vice corporal Snygg i Kougsta 
sig veta, att Sunne församlings boer woro så missnöjda med den af Sundin i deras kyrka 
verkställda målning, att de voro betänkta på att låta ommåla densamma, 
 Efter något längre samtal och ordväxlingoch fastän undertecknad flera gånger bestämt 
förklarat, att, i händelse Anders Jonsson icke uti Kongl. hof-rätten kunde vinna ändring, måste 
det af resp. landshöfdinge embetet stadfästade sockenstämmo-beslutet af den 6:te december 
1840 ega bestånd, hwilket ock herr prosten Feltström, uti anförd dictamen yttrat, och att man 
icke eger rätt frånträda ett beslut och utslag förrän det lagligen blifvit ändradt, hvilket flera af 
socknemännen insågo och medgåfvo, ville dock Anders Jonsson icke ingå derpå, ej eller på 
något projekt, att öfvergifva tanken på målning denna sommar, då man till nästa vår hade tid 
att sammanjemka de stridiga tankarna. Omsider förente sig de närvarande om att anmoda 
bonden Mathias Moberg i Österåsen, att på socknens bekostnad, med första resa till Sundin 
för att försöka förmå honom afsäga sig målningen, samt, äf en på socknens vägnar, erbjuda 
Sundin någon billig ersättning för den förlust, han till äfventyrs kunnat hafva genom detta 
krångel. Skulle detta Mobergs uppdrag icke lyckas, förklarade Anders Jonsson sig villig 
fortsätta processen och i Kongl. hof-rätten söka få ändring uti landshöfdinge embetets berörda 
beslut. Häremot reserverade sig likväl Jöns Ersson i Lassgård, Nils Carlsson i Österåsen, Olof 
Salomonsson i Swedje och Erik Svensson i Nygård, hvilka afsade sig allt deltagande uti 
frågavarande process. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

1841 d. 27 junii är förestående protocoll offentligen uppläst i Häggenås sockenstuga och god-
känt, intyga på församlingens vägnar: 
 Jöns Ersson i Lassgård  Nils Nilsson i Backegård 
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27 juni 1841 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti  
 Häggenås sockenstuga den 27:de junii 1841. 

§ 1. S.D. Uplästes nyss föreståede sockenstämmas protocoll af den 24:de dennes, hvilket till 
alla delar erkändes, men önskar likväl bonden Olof Johansson i Österåsen, det de orden: ”att 
Erik Larsson sagt sig kunna måla kyrkan för intet, om så behöfdes” måtte utgå, såsom icke 
sagda i den mening att de borde i protocollet intagas. 
 
§ 2. Derefter framlämnade bonden Anders Jonsson i Kougsta följande skriftliga anförande 
till protocollet: 
 ”Som herr mästaren Sundin ej kan emot en erbuden förliknings summa af 50 r.d:r banco 
afstå från kyrkomålningen i Häggenås, så medgifves, att han på det accord, med bonden Mats 
Moberg upprättadt, den 6 december 1840, då accord trettondags-marknad der efter skulle 
bestämmas. Får han genast hitkomma, med villkor likväl, att socken då på stället vill få o-
betagitt, att genom en af socken befullmägtigt person, då bestämma ej allenast om målningens 
utseende, än ock att herr mäster Sundin, då uppfyller de löften han i sina handbref till 
presterskapet meddelt, nämligen att pryda och måla kyrkan för samma pris som Erik Larsson 
låfvat, då jag åtager mig förete, ett i laga ordning stäld contract, af Erik Larsson, till rättelse, 
för så väl mig, som socken, detta får jag anhålla att det i sockenstämmo protocollet ordagrant 
intages. 
 Kougsta den 27:de junii 1841.  Anders Jonsson” 
 
 – Efter hwars uppläsande Anders Jonsson mundteligen yttrade det han medgaf, att mäster 
Sundin måtte verkställa målningen uti härvarande kyrka, allenast han åtnöjde sig med det 
arfvode, Erik Larsson begärt neml. 400 riksdaler riksgälds och han, Sundin tilläte försam-
lingen med sig rådgöra om prydligaste skuggverksmålningen hvartill, på tillfrågan, för-
samlingens öfvrige ledamöter samtyckte och anmodades undertecknad att med först om-
gående post derom underrätta mästaren Sundin.  
 Äfvenså förbehöll och yrkade Anders Jonsson att de 50 riksdaler riksgälds som på 
berörde sätt frånprutades Sundin måtte tilldelas Erik Larsson uti hvilket yrkande de öfvrige 
socknemännen instämde. 
 
§ 3. Då således afgjordt blifvit, att målningen denna sommar skall företagas i händelse 
nämligen mäster Sundin ingår på förslaget eller åtager sig med 400 riksdaler riksgälds 
arfvode, uppstod frågan om kosthållningens utgörande, hvarvid, efter ngn kort öfverläggning, 
det enhälliga beslut fattades att betalningen för nämnde kosthållning skulle åtminstone 
förskottsvis, af kyrko-cassan bestridas och åtog sig bonden Mathias Moberg i Österåsen, att, 
emot 24 sk. banco för person dagligen, hålla kost samt nödiga sängkläder och städning åt 
mäster Sundin och hans gesäller, åtminstone en månads tid och förmodades, att i händelse 
Moberg inte längre kunde kost-hålla, någon annan inom socknen skulle sig detsamma åtaga. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
1841 d. 11 julii upplästes förestående protocoll i Häggenås sockenstuga och godkändes, in-
tyga på församlingens vägnar. 
 Erik Svensson i Nygård  Erik Andersson i Storbränna. 
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20 mars 1842 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga d. 20 martii 1842. 

§ 1. Waldes bönderna Mathias Moberg i Österåsen och Olof Hall i Häggesta, att såsom 
denna socknens deputerade infinna sig vid gällstämman i Liths sockenstuga, nästinstundande 
annandag påsk, rörande bidrag till Liths eller Indals elfvens och Hårkans uppränsande. 
 
§ 2. Såvida bonden Olof Larsson i Kougsta, hvilken uti 14:ton års tid, i egenskap af god 
man, biträdt vid stor- och enskiftes delningarne, yttrat sin åstundan att från denna befattning 
blifva entledigad, voro församlingens ledamöter, efter derom skedd pålysning nu samlade i 
allmän sockenstämma, för att utse någon annan uti Olof Larssons ställe, och utkorade dertill 
med enhällig röst bonden Olof Håkansson i Huse, hvilken ock tillsades att, enligt Kongl. 
Majt:s nådiga förordning om skiftesverket i riket, på någon tjenlig tid, inställa sig i Östersund, 
för att inför Konungens befallningshafvande avlägga den föreskrifvna eden. 
 
§ 3. Öfverenskoms med bonden Mathias Moberg i Österåsen, att han afven denna wår skall 
kosthålla mästaren Sundin och dess gesäller, emot före bestämdt pris, nemligen 24 sk. banco 
per dag för varje person. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

24 april 1842 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenss  
 sockenstuga den 24 april 1842.  

§ 1. Till ledamot i taxerings-committéen, som, enligt Kungl. Majt:s respective befallnings-
hafvandes kungörelse, sammanträder å Klösta Gästgifvaregård den 10 och 11:te instundande 
junii, valdes för Häggenås socken med enhällig röst, bonden Mathias Moberg i Österåsen.  
 
§ 2. Upplästes såväl district- som socken-magazins spannmåls räkningarna för sistl. år, 
hvilka till alla delar erkändes och undertecknades. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

16 maj 1842 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 16 maji 1842. 

§ 1. Som ett större antal ledamöter vid taxeringscommittéen nu fordras än förr vanligt varit, 
och således äskas, att för Häggenås socken 2:ne borde väljas, så utkorades nu bonden Olof 
Hindriksson i Grötom, som tillika med den 24 sistl april valde bonden Mathias Moberg såsom 
ledamot infinna sig vid taxerings committéen å Klösta Gästgifvaregård den 10:de instundande 
junii. 
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§ 2. Upplästes mantals- och skattskrifnings längden för innevarande år, hvilken befanns 
riktig och såsom sådan erkändes af socknemännen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

24 juni 1842 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
1842 d. 24 junii valdes i Häggenås sockenstuga torparen Hans Elf i Kougsta, att, å 
brandstodsdelegarne i Häggenås sockens vägnar deltaga i värderingen å genom vådeld uti sistl 
maji månad, uppbrunna hus och lösöres persedlar, hos torparen och fältjägaren Lars Larsson i 
Grötom. Förklarade torparna härstädes för godt hvad denne deras fullmägtig dervid lagligen 
gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

10 juli 1842 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 10 julii 1842. 

§ 1. Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattigcassornas räkenskaper för 
sistlidne år. 
 
§ 2. Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas nedanskrifvne utfattige följande belopp, 
nemligen till 
 Ingeborg Pärsd:r  i Storgård    32 sk:r 
 Brita Pärsd:r i d:o 1 
 Hans Snygg i Österåsen  1   16 
 Maria Ersd:r i d:o   32 
 Maria Mattsd:r i d:o   32 
 Brita Jonsd:r i Kougsta  32 
 Karin Knutsd:r i Häggesta 1 
 Maria Andersd:r i d:o 1 16 
 Brita Nathanaelsd:r i Kyrkbyn  1 16 
 Kerstin Larsd:r i Kougsta  32 
 Anna Larsd:r i Österåsen 1 
 Alexander Krus i Huse              32  
 eller tillsammans r.d:r banco  11 -- 
 
§ 3.  Begärde bonden Eskil Hansson i Munkflohögen afsked och entledigande från sexmans 
befattningen som han i 6 års tid förestått, vilket honom beviljades och valdes nu i hans ställe 
till sexman uti 2:dra kyrkorotan bonden Pål Pärsson i Munkflohögen. 
 
§ 4.  Som vid öfverläggning om hvarest fattiga och sjukliga förre torparen Pär Stark i 
Storgård skulle erhålla rota, ingen fanns villig att såsom rotehjon mottaga honom, såsom 
varande mycket besvärlig och betungande och i betraktande deraf, att en del socknens rote-
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hjon äro lättare, andre åter svårare att underhålla och således det ena byalaget mer betungadt 
än det andra, ty och för att åstadkomma någon jämlikhet i detta afseende, beslöts nu, att alla 
socknens rotehjon hädanefter skulle underhållas gemensamt af hela socknen, på så sätt, att de 
föras från by till by och från gård till gård, och skulle börjas med den av de fattigas 
underhållande fast ...[?] begynna efter nu ingångne andetidens slut, hvarför …[?] i socken-
stämman skulle öfverenskommas och bestämmas uti hvilken ordning rotehjonen kommer att 
gå, äfvensom om de alla skulle följas åt, eller om de skulle gå hvar för sig med några dagar 
eller veckors mellanrum. 
 Tillika yttrades, att om Långkälen, Storhögen, Korsmyrbränna, Högarna, Fagerlands-
vallen och Ollstas hemmansegare ville ansvara för Olof Jönsson i Halsjös föda och skjötsell, 
skulle de derigenom ansets[?] hafva fullgjort sin skyldighet med rotehjonens underhållande. 
 
§ 5. Uppå gifven anledning och i betraktande af den osparda möda och utmärkta skicklighet, 
varmed mästaren herr G. Sundin till allas fullkomliga nöje, ganska prydligt och vackert målat 
och förgyllt kyrkan härstädes, yttrade flera af församlingens tillstädes varande ledamöter 
såsom And. Jonss. i Kougsta, Jon Ers. i Lassgård ,Joh. Mattsson, Joh. Grund, Matts Moberg, 
Olof Salomonsson i Österåsen m fl., att det vore både billigt och församlingens heder öfver-
ensstämmandes, det af kyrko-cassan åt nämnde Sundin tillades någon tillökning å de med 
honom nedprutade arfvodet, 266⅔ r.d:r hvarmed de trodde honom icke kunna vara belåten för 
så mycket och med så utmärkt skicklighet verkställda arbete, men som Lars Pärsson och Erik 
Olofsson i Österåsen, Nathanael Ersson i Stafsgård, Anders Tapper och Olof Hall i Häggesta 
voro af motsatt tanke och protesterade mot den propånerade tillökningen, kunde nu derom 
intet beslutas, utan skulle framdeles om denna sak ytterligare rådplägas och afgöras.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och justeradt d. 30 october 1842 intyga   
 Erik Olofsson  Erik Svensson i Österåsen 
 
 
 

28 augusti 1842 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 28 augusti 1842. 

S.D. Till följe af Kongl. Majt:s befallningshafvande allmänna kungörelse, af den 23 julii och 
11:te augusti innevarande år, hvilka idag från predikostolen blifvit upplästa voro nu, efter 
kallelse, socknemännen samlade i sockenstugan, för att välja deputerad vid blifvande 
landsjämnads liqvidationen i Östersund den 13:de instundande september kl 10 f.m; hvarvid 
socknemännen fattade det enhälliga beslut, att denna gång, såsom ofta tillförne, förena sig om 
samma fullmägtig, som Liths socknemän dertill utvälja, hvilken således befullmägtigas att å 
Häggenås hemmansegares vägnar, afgifva svar på alla vid landsjämnads liqvidationen, enligt 
berörde kungörelse förekommande frågor, förklarade socknemännen sig fullkomligen nöjde 
med hvad fullmägtigen dervid lagligen gör och låter.    
 

In fidem  N. S. Edlund 
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15 januari 1843 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 15 januari 1843. 

S.D. I betraktande af det utfattiga och sjukliga tillstånd hvaruti f.d. kyrkvaktaren Jonas 
Olssons hustru, Maria Andersd:r, sig befinner, voro socknemännen nu kallade och samlade i 
socknestugan för att rådgöra om lämpligaste sättet till bemälda hustrus underhåll och skjötsell, 
sedan hennes måg och dotter bestämt förklarat, att de icke kunde henne hysa och vårda. Efter 
något samtal och öfverläggning om denna sak, åtog sig bonden Erik Salomonsson i Häggesta 
att ett års tid vårda, föda och skjöta nämnda hustru Maria Andersd:r emot det, att hvarje 
hemmansegare i socknen till honom erlägger en kappe korn af årets gröda, hvilket 
beqvämligast kunde ske vid nu förestående krono intägt i Österåsen. Tillika nämndes, att, i 
händelse Maria Andersd:r skulle aflida under årets lopp, skulle, sedan begravningskostnaden 
blifvet bestridd, det återstående af underhållet till fattig-cassan redovisas.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

5 februari 1843 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
  Protocoll, hållet i allmän sockenstämma  
  med Häggenås socken den 5:te februari 1843. 

§ 1. Till underdånig åtlydnad af Kongl. Maj:ts nådiga stadga af den 18:de juni 1842 
angående folkundervisningen i riket, voro nu Häggenås socknemän genom vederbörlig på-
lysning, församlade att öfverlägga och besluta om inrättande af folkschola i denna socken. 
Vid betraktandet af såväl byarnas vidsträkta belägenhet som socknens fattigdom, ansåg man 
till det första sig ej kunna påtänka annat än en flyttbar scholas inrättande, öfverlåtande åt 
framtiden ock efterkommanderne att åstadkomma en fast schola härstädes, om de af er-
farenheten skulle dertill blifva hugade och af lyckligen inträffande omständigheter dertill 
varda iståndsatta. De rotar, uti hvilka den flyttbara scholan borde lika lång tid på året hållas, 
bestämdes att varda 1:sta så kallade Utbygden, 2:dra Österåsen, 3:dje Norderåsen, 4:de de 
Norra nybyggena, 5:te de Östra nybyggena.  
 Hvarje hemmansegare i dessa rotar skulle i framdeles öfverenskommande ordning, i sin 
tour, ett år hålla husrum, ved och värme, sängkläder och städning för läraren under under-
visningstiderna samt scholrum och värme deruti för barnen. 
 För att å sin sida och så långt socknemännen förmådde, söka bidraga till schollärarens 
aflöning, åtogo de sig att årligen erlägga tre /3/ skillingar banco för hvarje person, som begår 
Herrans heliga nattvard, derifrån likväl undantagne sådana, som äro rotehjon eller få utdelning 
af fattigkassan eller ock af församlingen anses vara så fattiga, att de böra från denna afgift 
befrias. Men för att lättare kunna bestrida blifvande utgifter till scholeinrättningen, beslöt man 
ock att jämte 50 rd:r banko, dem socknen ville nu genast sammanskjuta och mot 5 procents 
ränta utlåna, den här ofvan åtagne årliga afgiften af 3 sk. b:co på hvarje nattvardsgäst skall vid 
den nu förestående sockenjemnadsliquiden och sedan på lika sätt framgent genom sockne-
skrifvaren upptagas och af honom mot enahanda ränta förvaltas och redovisas.  
 För hvarje barn som i scholan kommer att njuta undervisning och hvars föräldrar ej äro i 
särdeles fattigdom stadde, hvilket afgörande må tillhöra en blifvande schol-direction, skola 
ock årligen erläggas tre /3/ kappar fast mät väl rensadt storkorn af årets gröda.  
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 Hvad tjenlig bostad jemte bränsle, en koföda vinter och sommar samt jordland m.m. 
vidkommer, som Kongl. Maj:ts nådiga stadga § 4 mom 2 och 3 ålägger församlingarna åt 
läraren anskaffa, åtogo sig ock socknemännen att derföre ansvara, antingen så medelst att de 
framdeles, om omständigheterna så foga, inköpa och med nödiga hus förse ett för lärarens 
behof i dessa hänseenden tjenligt ställe, eller ock sålunda, att de, när en lärare varder antagen, 
genom erläggande hushyra och nöjaktig ersättning i öfriga delar sätter honom i åtnjutande af 
dessa i berörde nådiga stadga honom tillagde förmåner. 
 Men såsom de af socknen till schol-lärarens lön nu utlofvade årliga bidrag till-
sammantagna ej kunna anses utgöra mera än ungefär hälften af det bestämda minimum, 
hvartill en folkschollärares lön bör uppgå, helst i allmänhet korn här ej köpes under 8 r.d:r och 
rågen ej under 10 r.d:r 3 sk. b:co tunnan eller per medium bägge delarne till 9 r.d:r b:co; 
såsom ock allmänt är kändt, att Häggenås socken, som till stor del utgöres af nybyggen, är 
framför de flesta socknar i landet utsatt för frostskador och utan särskilda näringsgrenar, samt 
derföre i stor fattigdom stadd, så ansågo sig socknemännen ingalunda kunna utan stats-bidrag 
vinna det allmänt nyttiga ändamål, som Kongl. Maj:ts landsfaderliga omsorg genom folk-
schole inrättningen velat dem bereda, och begärde derföre att undertecknad kyrkoherde måtte 
till Kongl. Maj:t frambära deras underdånigaste och enträgnaste bönfallan om att få stort 
bidrag af de till folk undervisningens befrämjande anslagne medel, som möjligen må kunna i 
nåder beviljas.  
 
§ 2. Till ledamöter i taxerings commitéen, som hålles i Hölje den 8:de nästkommande martii, 
valdes bönderna Olof Hindriksson i Grötom och Mathias Moberg uti Österåsen.  
 
§ 3. Som bonden Erik Salomonsson i Häggesta begärt entledigande ifrån att vara 
föreståndare i socknens distrikts-magasin, hvilken begäran ej kunde honom förvägras, så 
valdes nu i hans ställe till föreståndare i nämnda magasin bonden Nils Nilsson i Backegård.  
 

In fidem N. Feltström 
 
På socknemännens vägnar underskrifvs och erkänns riktigheten af ofvanstående  protocoll.
 Johan Mattesson Österåsen Nils [bomärke] Svensson Häggesta 
 Lars [bom.] Pehrsson Österåsen 
 
År 1843 den 12 februari upplästes 1:sta § af näst förestående protocoll, offentligen från 
predikostolen i Häggenås kyrka, tillika med vanlig besvärs-anvisning; betygar 
 

   N. S. Edlund 
 
 

26 februari 1843 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet i Häggenås sockenstuga den 26 februari 1843. 

S.D. Efter derom skedd vederbörlig pålysning voro sockenmagazinets delegare kallade och 
nu i sockenstugan samlade för att antingen anslå någon billig ersättning åt föreståndarna för 
den skada råttor och möss, denna vinter, gjort å den säd, som i magazinshuset förvaras, eller 
ock att välja andra föreståndare.  
 Vid derom yppad fråga måste flera af delegarne väl medgifva, att nämnde odjur väl 
syntes hafva gjort betydlig skada; men svårt blifver att bestämma huru stor denna skada vore 
och huru stor ersättning borde åt föreståndarna anslås, hvarföre proponerades, att spannmålen 
skulle uppmätas, för att utröna verkliga förlusten. Detta ansågs väl billigt och rättvist, som i 
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betraktande deraf, att huset är ganska trångt och således blir högst svårt att verkställa denna 
uppmätning, [och] träffades, efter något samtal, med föreståndarna den öfverenskommelse, att 
de skulle i räkningen få afskrifva och sig tillgodoräkna 16 kappar korn i och för oftanämnda 
musfrat för detta år, och beslöts tillika, att man instundande vår, medelst brädfodring och 
reparation, skulle söka utestänga dessa objudna gäster och förebygga sådan skadan för 
framtiden.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

5 juni 1843 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga d. 5 junii 1843. 

S.D  Sedan undertecknad tillkännagifvit, att Liths socknemän beslutat att Hårkbron denna 
månad skall repareras, hvilken reparation, efter verkställd besigtning, ansetts högst nödig samt 
att nämndeman Erik Ersson i Hölje åtagit sig anföra detta arbete, med hvilkor, att han sjelf 
finge betinga och välja dugliga handtlangare och anskaffa tjenligt virke, samt att kostnads-
ersättningen finge utgå genom sockenjämnaden, yttrade, på tillfrågan, församlingen sig icke 
hafva något att deremot invända, utan förklarade sig nöjde med hvad Liths socknemän i 
berörde afseende beslutat.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

11 juni 1843 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i 
 Häggenås sockenstuga den 11:te junii 1843. 

§ 1. S.D. Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattigcassornas räkenskaper 
för nyss förflutna året.  
 
§ 2. Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas nedanstående utfattige följande belopp 
nemligen 
Till  Brita Pärsdotter i Storgård 1 r.d:r 16 sk. 
 Hans Snygg i Österåsen 1         16 
 Maria Mattsdotter i d:o 1         16 
 Svedins enka i d:o 1  
 Brita Jonsd:r i Kougsta  2  
 Karin Andersd:r i Häggesta 1         16 
 Brita Nathanaelsd:r i Kyrkbyn 1         16 
 Kerstin Larsd:r i Kougsta            32 
 Anna Larsd:r i Österåsen  1 
 Alexander Krus i Huse 1         16 
 Lovisa Olsd:r i Grötom 1         16 
 Clas Åsberg i Huse  1         16  
                         S:ma                   15         16  banco. 
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§ 3. Ehuru den 19 juni 1836 var beslutat, att inhysesmannen Alexander Krus skulle erhålla 
föda och skötsel såsom rotehjon uti så kallade Norderåsen, men erfarenheten visat, att han 
varit i mindre behof af denna förmån, så vida han högst sällan sig deraf begagnat, utom i det 
mästa försörjt sig sjelf medelst arbete på andra ställen inom socknen, så beslöts nu att Krus 
skulle ega rättighet af hela socknen erhålla föda och skjötsell, när nöden honom dertill tving-
ar. 
 Deremot skulle sjuklige och utfattige förra torparen Per Stark erhålla rote uti Norder-
åsen och Norra Nybyggena, samt fattiga, husvilla och sjukliga enkan Lovisa Olsd:r \Grötom/ 
uti den så kallade Utbyggden.  
 
§ 4. Valdes bonden Olof Larsson i Kougsta, att såsom Häggenås sockens ombud och full-
mägtig, infinna sig vid gjällstämman i Liths sockenstuga den 25:te uti innevarande junii 
månad, för att underskrifva afkortnings längderne. 
 
§ 5. Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse af den 6:te sistl. Maji, vore 
socknens rotehållare, efter pålysning nu samlade i socknestugan, för att yttra sig, huruvida de 
voro beredvillige, att utgifva kost och drickspenningar, åt sina jägare, då desse sistnämnde till 
handräckning vid nybyggnad af caracters hus varda beordrade och anmodades bonden Olof 
Hindriksson i Grötom, att i likhet med hvad i Lith och Kyrkås lärer skett, söka förmå herr 
kronobefallningsmannen Dahlén att å Häggenås sockens rotehållares vägnar, författa den 
äskade underdåniga förklaringen i detta ämne, förklarade härvarande rotehållare sig full-
komligen nöjde med hvad fullmägtigen dervid lagligen gör och låter. 
 
§ 6. Upplästes Erik Mårtenssons i Högarne ansökning om befrielse från krono tiondens 
erläggande, 13 11/24  kappar korn, tillika med Konungens befallningshafvandes derå teknade 
communications resolution af den 22 sistl. maji, hvarefter acten öfverlämnades till bonden 
Jonas Jonsson i Österåsen, hvilken anmodades och befullmägtigades, att, å socknens vägnar, 
afgifva den äskade förklaringen.  
 
§ 7. Proponerade Anders Jonsson i Kougsta, att, såvida Erik Larsson i Halåsen blifvit tilldelt 
33⅓ r.d:r b:co för dess lämnade project ritning, åtminstone en lika summa måtte af kyrkans 
medel anslås till herr mästaren Sundin, men må anse det, antingen såsom betalning för dess 
lämnade projectritning eller såsom tillökning uti arfvodet för målningen i kyrkan, hvilken 
målning han, till allas belåtenhet och nöje, prydligt verkställt. Detta project ansågo de flesta af 
församlingens närvarande ledamöter både billigt och rättvist, samt enligt med socknemännens 
heder, och gillades således nämnde Anders Jonssons proposition. Deremot protesterade likväl 
Olof Hall i Häggesta, Pål Andersson i Österåsen och Erik Snygg i Kougsta.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

1843 den 24 junii upplästes förestående protocoll i allmän sockenstämma och till alla delar 
erkändes, intyga på församlingens vägnar, 
 Erik Olofsson i Österåsen  Erik Svensson i Nygård 
 
 

28 januari 1844 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga d. 28 januari 1844. 

S.D. Anmälte efterskrifvne hemmansegare sig hafva sistl. år tillverkat saltpeter, neml:n  
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 Nathanael Ersson i Stafsgård    8 lisp. 
 Olof Carlsson i d:o  11  d:o 
 Pär Ersson i Jonsgård    5       10 pund 
 Erik Larsson i d:o 10       10   
   S:a  35 lisp. 
 
Att ofvanskrefne bönder sjelfva tillverkat denna saltpeter intygades allmänt, hvarföre bevis 
deröfver genast meddelades.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

4 februari 1844 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken, uti dess sockenstuga  d. 4 februari 1844. 

§ 1. S.D. Till underdånigste åtlydnad af Kongl. Maj:ts nådiga förordning om socken-
nämnder i landet, af den 29 aug.1843, och sedan konungens respective befallningshafvande 
förordnat att val af ordförande och ledamöter uti sockne-nämnderna skulle öfver hela länet 
förrättas första söndagen uti februari månad, voro nu, efter förutgången vederbörlig pålysning, 
socknemännen kallade och i socknestugan talrikt församlade, uti berörde viktiga ärende, 
hvarvid, och sedan nämnde Kongl. Maj:ts nådiga förordning nu ytterligare blifvit uppläst, 
med enhällig röst valdes till ordförande i sockne-nämnden i Häggenås församling bonden 
Jonas Jonsson från Carlsgård i Österåsen samt till ledamöter deruti: bönderna Erik Olofsson i 
Storgård, Lars Bäck i Gungård, Jonas Persson i Storbränna, Eskil Hansson i Munkflohögen, 
Anders Pålsson och Mathias Moberg i Österåsen, Pär Jonsson i Högarna, Lars Ersson yngre i 
Långkälen, Olof Håkansson i Huse och Olof Larsson i Kougsta.  
 
§ 2. Såvida Olof Dahls enka, Lovisa Olsd:r i Grötom icke velat begagna sig av den förmån, 
som den 11 junii sistl. år henne erbjöds, att få rota, med åtföljande födo och skjötsell, uti så 
kallade Utbygden, och i betraktande af det utfattiga och sjukliga tillstånd, hvaruti sig befinna 
f.d. kyrkovaktaren Jonas Olofssons hustru, Maria Andersd:r, hvilken sistl. år underhölls 
medelst sammanskott af hela socknen, så beslöts nu att nämnde Maria Andersd:r skulle tills 
vidare i egenskap af rotehjon, erhålla föda, vård och skjötsell uti så kallade Utbyggden.  
 Tillika yttrades väl vid detta tillfälle, att gamla pigan Brita Jonsdotter i Kougsta, vore i 
behof af rota, men fanns icke någon sådan för närvarande år ledig, och det trodde att nämnde 
piga ännu egde krafter att gå mellan gårdar och byar, samtyckte församlingen dertill, att hon, 
Brita Jonsd:r, skulle när så behöfvdes, ega rättighet att söka sig uppehälle uti och öfver hela 
socknen. 
 

År och dag som ofvan. In fidem  N. S. Edlund 
 
1844 den 18:de februari upplästes förestående protocoll och erkändes till alla delar, intyga på 
församlingens vägnar: 
 Erik Olofsson Erik Svensson i Österåsen. 
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17 mars 1844 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid socken-magazins delegarnes vederbörligen utlysta  
 allmänna sammanträde i Häggenås sockenstuga den 17:de mars 1844. 

§ 1. S.D. Upplästes, erkändes och underskrefvos magazinets räkenskaper för förflutna året.  
 
§ 2. Yttrades af samtelige delegarne \uti socken-magazinet/ den enhälliga önskan att detta 
magazinets interessenter måtte förunnas samma förmån, som distrikts-magazins delegare 
åtnjuta, nemligen att sjelfva fritt och efter eget behag årligen få disponera räntan, hvarföre nu 
varande föreståndare, bönderna Olof Håkansson i Huse och Olof Johansson i Österåsen nu 
anmodades och befullmägtigades att å socken-magazins delegarnes vägnar om denna sak hos 
Konungens respective befallningshafvande göra ansökning, förhoppandes delegarne så 
mycket hellre att denna ödmjuka begäran villfares, som de ansågo nuvarande capital-fond 118 
tunnor fullt svarande emot behofvet och uti district-magazinet finnes 300 tunnor så att 
socknens hela capital-fond alltid kommer att utgöra 418 tunnor gistedt korn och dessutom 
socken-magazins huset icke kan rymma mer än ofvannämnde 118 t:r, hvarföre nytt hus måste 
ovillkorligen uppföras i händelse och emot förmodan ifrågavarande begäran om räntans 
disponerande skulle afslås, och till hvilken kostsamma bygnad delegarne för närvarande anse 
sig oförmögna. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och erkändt intyga:     Erik Svensson i Nygård        Nils Jonsson i Kousta 
 
 

24 mars 1844 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga den 24:de martii 1844. 

S.D. Efter derom skedd vederbörlig pålysning och kallelse, voro härvarande districts-
magazins delegare samlade, för att bestämma huruvida de voro villige, att bidraga något till 
lindring uti förre magazinets föreståndare, bonden Erik Salmonssons i Häggesta, iråkade stora 
balance eller brist till magazinet, utgörande vid pass 24 t:r korn?  
 På derom nu framställda fråga, yttrade närvarande delegare det de efterskänkte sistl. års 
ränta på nämnde Erik Salmons skuld, med undantag likväl af Erik Olofsson i Grötom som 
bestämt nekade till någon eftergift i detta afseende. Vid detta tillfälle medgåfvo ock 
delegarene, att magazinets föreståndares arfvode för nu förflutna året 1843 skulle ökas med 
16 kpr korn såsom ersättning för den skada råttor förmodades gjort å magazinet.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

12 maj 1844 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 12 majii 1844. 

§ 1. Upplästes innevarande års mantals- och skattskrifvningslängd, hvilken befanns riktig, 
utom några högst obetydliga anmärkningar, hvilka antecknades till rättelse i längden. 



110 
 

§ 2. Till ledamöter uti innevarande års taxerings committee, som sammanträder i Hölje 
gästgifvaregård den 12 nästinstundande junii kl 10 fm valdes, för Häggenås socken, med 
enhällig röst, bönderna Mathias Moberg och Lars Pärsson i Österåsen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

23 juni 1844 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockstämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 23 junii 1844. 

§ 1. Upplästes, erkändes och underskrefvos kyrko- och fattigcassornas räkenskaper för det 
förflutna året. 
 
§ 2. Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas förjande belopp, nemligen 
Till  Brita Pärsd:r i Storgård   2  r.d:r 
 Hans Snygg och dess hustru i Österåsen  1           16 
 Maria Mattsd:r i d:o   1           16 
 Maria Ersd:r i d:o  1           16 
 Svedins enka i d:o   1 
 Erik Olofssons enka i d:o  1           16 
 Brita Jons:r i Kougsta  1           16 
 Maria Andersd:r i Häggesta   1           32 
 Brita Nathanaëlsd:r i Kyrkbyn  1           16 
 Kerstin Larsd:r i Kougsta  1           16 
 Anna Larsd:r i Österåsen  1           16 
 Alexander Krus i Huse  2 
 Märet Pärsd:r i Storgård  1           16 
 Olof Jönsson i Halasjön   1           16 
 f.d. kyrkvakt Jonas Olsson  1           16 
 
§ 3. Som bonden Nathanael Ersson i Stafsgård begärt afsked från sockenskrifvare befatt-
ningen, hvilken han uti 9 års tid bestridit, voro församlingens ledamöter inlyste att välja någon 
annan, men efter något samtal derom åtog sig Nathanael Ersson, att ännu någon tid och tills 
vidare vara sockenskrifvare härstädes, med villkor, att hvarje hemmansegare, vid pålysning, 
aflämnade sina liqvidations böcker och mera ordentligt erlade sockenjämnads medlen och 
scholæ-bidraget, än som hittills skett. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

8 december 1844 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma 
 med Häggenås socken den 8:de december 1844. 

§ 1. S.D. Efter wederbörligen skedd pålysning voro socknemännen kallade och nu för-
samlade för att \ i samråd med herr leutnanten Stridsberg nu närvarande/ afgöra och besluta 
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rörande snöplogningen inom socknen, hvarvid efter någon öfverläggning församlingen 
stadnade i följande beslut: 
 1. Att indelningen i så kallade snöploglag och betalningen för plogningen \ännu i fem 
år/ bibehålles sådan den är bestämd vid sist hållne reglering, dock med den ändring att Huse 
och Grötoms byamän bestrida plogningen från Hårk-bron till Kyrkbybäcken, och Kougsta, 
Häggesta och Prestbordet deremot från sistnämnda ställe till Snyggtorpet. 
 2. Åtager sig bonden Påhl Olofsson i Ollsta att mot tjugu /20/ riksdaler banco årligen 
bestrida snöplogningen ifrån Ollsta till Hammerdalsgränsen. De fyra /4/ riksdaler banco, som 
i anseende till det nedsatta priset öfverblifva beslöt man att tillägga hela så kallade Utbygden 
till fördelning efter tunnlandstalet, såsom besvärad af flera gator på sina plogskiften. 
 
§ 2. Till följe af respekt. landshöfdninge embetets kungörelse af den 6:te sistl. november, 
valdes nu sockenskrifvaren Nathanaël Ersson i Stafsgård att såsom fullmägtig el. deputerad 
infinner sig å lands contoret i Östersund kl 10 f.m. den 16:de uti innevarande månad, för att 
uppbära och qvittera den på Häggenås socken belöpande andel af det understöd Kongl. Maj:t i 
nåder anslagit till lindring i rustnings- och roterings bördan i Jemtland, samt att afgifva 
yttrande rörande Bräcke byamäns väckta ersättningsanspråk för de utöfver deras skattetal 
årligen, sedan 1829 erlagda 24 r.d:r 24 sk. b:co; förklarande församlingens rustnings- och ro-
terings-skyldige hemmansegare sig nöjde med hvad fullmägtigen dervid gör och låter.  
 
§ 3. Upplästes en af färgaren E. W. Sjöberg inlämnad skrift, deri han begärt att få skrifvas 
och njuta försvar i socknen, till hvilken ansökning och begäran enhälligt svarades ett bestämdt 
– Nej! 
 
§ 4. Som sockenskrifvaren anmält det oreda i räkenskaperna och fleras missnöje uppstått 
deraf, att de af socknemännen som fått lösa krono-tionde spannmålen vägrat deltaga i 
forslingen deraf, så framställdes nu fråga huru dermed rättvisligen borde förfaras, då allmänt 
yrkades det envar borde i sin tour deltaga i forslingen af nämnde spannmål, ehvad han fått 
lösa sitt inslag eller icke.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

2 mars 1845 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås socken- 
 stuga den 2 mars 1845. 

§ 1. Efter derom från predikostolen skedd pålysning tillfrågades nu sockenmännen om de 
ville med contant betala sin andel uti kostnaden för sistl. vår skedd lagning å vägen emellan 
Liths kyrka och Skjör-bron eller på annat sätt denna lagning ersätta? samt om de för framtiden 
antingen ville hafva sin andel uti nämnde väg bestämd, för att densamma ensamma under-
hålla, eller om de ville förena sig med Liths boerne i deras fattade beslut, att desse väg-
lagningar, genom sockenjämnads liqviderna contant godtgöra?  
 Härtill svarade socknemännen enhälligt och bestämt, att de icke trodde sig vara skyldige 
deltaga uti nämnde vägs lagning och underhållande, emedan han, efter deras tanke, är att anse, 
dels såsom kyrkväg för en betydlig del af Liths sockens hemmansegare, dels såsom byaväg, 
hvarför de ville afsäga sig allt deltagande i kostnaden för redan skedd eller framdeles skeende 
lagning af ifrågavarande väg. 
 



112 
 

§ 2. Tillfrågades Häggenås socknemän, om de ville med sin andel nu denna vinter deltaga, 
uti 100 r.d:r b:co, hvilka Liths och Kyrkås socknemän funnit för godt att sammanskjuta på 
tingslaget, till den ytterligare reparation som bör å Hårkbron verkställas? hvartill de genast 
samtyckte och skulle sockenskrifvaren den på socknen belöpande andel, vid nu förestående 
sockenjämnads liqvid upptaga och till behörig man aflämna.    
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
1845 den 16 mars upplästes förestående protocoll i Häggenås sockenstuga och erkändes till 
alla delar såsom riktigt, intyga på församlingens vägnar.  
 Nathanael Ersson   Jonas Jonsson  
 i Stafsgård   i Österåsen  
 
 

25 maj 1845 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i allmän sockenstämma 
 med Häggenås socken d 25 maji 1845. 

§ 1. Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig cassornas räkenskaper för år 
1844. 
 
§ 2. Till ledamöter för socknen uti den taxerings committée för Liths tingslag, som hålles å 
Hölje gästgifvare-gård d. 9 nästkomm. junii, utsågos bönderna Matts Moberg och Lars Pers-
son i Österåsen. 
 
§ 3. Att deltaga å socknens vägnar i det sammanträde, som hålles i Östersund den 26 
instund. junii om antagande el. förkastande af föreslagna nya gästgifveri regleringen, samt om 
beviljande af medel till åtskillige nybyggnader m.m. vid Frösö schola, valdes bonden Matts 
Moberg i Österåsen. 
 
§ 4. Emedan bönderna Jöns Ersson i Lassgård och Johan Mattsson i Österåsen önskat erhålla 
befrielse ifrån sin länge innehafda befattning, såsom gode män vid skiftesverket i socknen, så 
beviljades detta och bönderne Matts Moberg i Österåsen samt Nils Nilsson i Backegård 
utsågos att dem deruti efterträda. 
 
§ 5. Företogs ytterligare öfverläggning, om socknen skulle till lärare uti här blifvande folk-
schola utse rusthållaren Mårten Jonssons i Lith och Fjäl son Pehr, hvilken ej blott är en ganska 
stadgad yngling utan ock förklarat sig benägen till sådan befattnings åtagande, men af 
åtskillige orsaker beslöt man att tills vidare uppskjuta afgörandet härom.  
 Under öfverläggningen om utseende af lärare i här blifvande folk-schola, förklarade 
socknemännen allmänt sig finna det blifva högst svårt och nästan omöjligt för sig, såsom 
varande sjelfwe till största delen fattige och knappast förmående hålla sina egna barn den 
nödiga tiden i scholan, att äfvenledes, enligt lydelsen af 8 § 4 mom. utaf Kongl. Maj:ts nådiga 
författning af den 18 junii 1842 om folk-scholornas i rikets inrättning  ”genom församlingens 
fattigvård understödja de barn, hvilkas föräldrar eller målsmän icke ega tillgång att bekosta 
barnens kläder och underhåll vid scholan.”   
 Ehuru undertecknad kyrkoherde sökte öfvertyga församlingen derom, att såväl christel. 
kärlek som Kongl. Maj:ts nådiga författning borde förmå dem till åtlydande i alla delar af 
bemälda nådiga och folkundervisningens allmännelighet afseende författning, vidhöllo dock 
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socknemännen sin önskan att, tvungne af sin fattigdom, hos K. Maj:t i underdånighet bönfalla, 
det dem måste tillåtas endast underhålla i scholan sina egna barn och ej nödgas der 
understödja äfven andras barn, helst många fattigare kunde ett sådant stadgande till socknens 
ytterligare betungande missbruka, samt utsågo de bönderna Jonas Jonsson och Olof Johansson 
i Österåsen att å deras vägnar denna under-dånigaste och enträgnaste bönfallan härom inför 
thronen framföra.  
   N. Feltström 
 
Justerat och erkändt den 25 maji 1845, å församlingens vägnar. 
 Erik Snygg Jonas Jonasson i Häggesta 
 
 

8 juni 1845 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås 
 sockenstuga d. 8 junii 1845. 

§ 1. Upplästes, justerades och underskrefs mantals-längden. 
 
§ 2. Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas nemligen  
Till  Brita Pärsd:r i Storgård  1           16 
 Kersin Pärsd:r i Jonsgård 1           16 
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård              32 
 Hans Snygg i Österåsen 1           16 
 Maria Mattsd:r i d:o  1           16 
 Maria Ersd:r i d:o 1           16 
 Brita Jons:r i Kougsta 1           16 
 Svedins enka i d:o  1 
 Brita Nathanaelsd:r i Kyrkbyn 1            
 Kerstin Larsd:r i Kougsta 1  
 
 Anna Larsd:r i Österåsen 1            
 Alexander Krus i Huse 1 
 Märet Pärsd:r i Storgård 1       
   S:ma                 14          32 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

31 augusti 1845 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med  
 Häggenås socken den 31:ste augusti 1845. 

§ 1. S.D. Till följe af Konungens resp. befallningshafvandes kungörelse af den 7:de i denna 
månad, voro församlingens ledamöter, efter i laga tid förutgången pålysning, samlade i soc-
kenstämman för att utse deputerade, hvilka onsdagen den 10:de näst kommande september kl 
10 f.m. böra inför Konungens befallningshafvande å lands-canceliet i Östersund öfverlägga 
och besluta om byggandet af ett contubernium samt om lämpligaste tiden för väglagnings 
verkställande med flere till lands jemnads-tings handläggning hörande frågor, hvarvid 
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församlingen stadnade i det beslut att anmoda och befullmäktiga samma deputerad, som Liths 
socknemän dertill utvälja, att bevaka Häggenås socknemäns rätt och bästa vid förenämnde 
tillfälle, förklarande församlingen sig till alla delar nöjd med hvad nämnde deputerad dermed 
lagligen gör och låter.  
 
§ 2. Valdes krono-fjerdingsmannen och bonden Erik Olofsson i Österåsen att söndagen den 
7:de september d. år infinna sig i Liths sockenstuga för att gemensamt med öfrige socknar i 
tingslaget utse en deputerad till den committé, samt nödige suppleanter, som årligen intill 
nästa riksdag skall granska kurhus-inrättningens förvaltning och räkenskaper samt bestämma 
kurhus-afgiften m.m. enligt Konungens befallningshafvandes skrifvelse till herr kronofogden 
C.D. Berg af d. 6:te uti innevarande månad.  
 
§ 3. Som Nathanaël Ersson i Stafsgård ifrån sockenskrifvare befattningen begärt ent-
ledigande, hvilket honom icke kunde förvägras, enär han densamma i 10 års tid till allas 
belåtenhet och nöje förestått, voro nu församlingens ledamöter kallade att utse någon annan i 
Nathanaëls Erssons ställe, och föllo socknemännen med sitt enhälliga val på bonden Jonas 
Jonsson yngre i Österåsen och Carlsgård, hvilken således eger att sockenskrifvare sysslan 
inom Häggenås socken från denna dag bestrida. 
 
§ 4. Såhvida flera af socknemännen önskat att ny bänkdelning i kyrkan måtte upprättas, 
tillfrågades församlingen om grunden derföre, då det beslut fattades att samma ordning skulle 
följas nu som vid sista bänkdelningen neml. att bönderna erhåller rum framför torpare likväl 
med det undantag och förbehåll att torpare och dess hustrur vid 50 års ålder och deröfver 
också få plats bland hemmans-egare som äro med dem jemnåriga.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
År 1845 d. 7 september upplästes och erkändes detta protocoll till alla delar, intyga på försam-
lingens vägnar. 
 M. Blom i Munkflohögen Erik Svensson i Nygård  
 
 

28 september 1845 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 28 september 1845. 

§ 1. S.D. Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse voro nu socknemännen 
kallade och samlade i sockenstugan för att välja deputerad vid pris-courantens uppgörande å 
Gärde gästgifverigård i Brunflo socken, den 15:de näst instundande october kl. 9 f.m. hvarvid 
socknemännen fattade det beslut, att denna gång, såsom nästan alltid tillförene, förena sig om 
samma deputerad, som Liths och Kyrkås socknemän dertill utvälja, förklarade Häggenås 
hemmansegare sig fullkomligrn nöjde med hvad berörde fullmägtig dervid lagligen gör och 
låter.  
 
§ 2. Som f.d. sockensnickaren Pär Ed efter nära 9 års bortovaro under hvilken tid han till det 
mästa lärer uppehållit sig i Thorsåker i Ångermanland, sistl. vinter hit till socknen åter-
kommit, men beklagligen så sjuklig och till krafterna försvagad, att han är oförmögen sjelf 
förtjena till sitt lifs uppehälle, så beviljade församlingen att han, P. Ed, skulle tills vidare få 
njuta föda och skjötsel 2:ne dygn hos hvarje bonde inom socknen (hvarmed början skulle ske i 
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Norderåsen) till dess utrönas kunde om och huruvida Ed under sin bortovaro, varit man-
talsskrifven i Thorsåker eller annorstädes, då han borde begifva sig till den församling, 
hvarest han sist varit mantals-skrifven och njutit försvar. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

12 oktober 1845 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
1845 d. 12 october i allmän sockenstämma, till följe af herr löjtnant L. M. Stridbergs 
kungörelse, grundad på Konungens befallningshafvandes skrifvelse till herr kronofogden C. 
D. Berg, åtogo sig Olof Hall i Häggesta att reparera och nybygga murarne för mil- och 
fjerdings stolparne på vägen mellan Lith och Häggenås, samt torparne Pär Wästlund och 
Abraham Johansson i Norderåsen, att nybygga och reparera fjerdingsstolps murarne på 
Föllinge vägen, hvilket arbete med det första skulle verkställas och betalning derföre, efter 
ingifven räkning, af sockenjämnadsmedlen ersättas. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

9 november 1845 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 9:de november 1845. 

S.D. Efter derom i laga tid skedd pålysning tillfrågades församlingens ledamöter huruvida de 
funno sig hugade att antaga afskedade fältjägaren Swen Gran i Huse, till sockenskräddare, och 
afgafs det enhälliga svar, att de så mycket heldre biföllo Grans begäran, som inom 
församlingen ingen sockenskräddare förut finnes och Gran dessutom, född 1818 9/10, med 
skicklighet i sitt yrke förena ett sedligt och anständigt upp-förande. Åliggande likaväl honom 
att innan mantalsskrifningen utverka sig Konungens befallnings-hafvandes försvarsbref.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och erkändt, intyga på församlingens vägnar. 
 Jonas Jonas son i Heggesta Erik Snygg  Kougsta 
 
 

8 februari 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 8:de februarii 1846. 

§ 1. S.D. Efter derom i laglig tid förutgången pålysning, tillfrågades församlingens leda-
möter huruvida de funno sig hugade och ansäja för sig förmånligt, att gemensamt med Liths 
församling antaga bönderna Anders Pehrsson i Ottersgård och Sivert Andersson i Boda till 
garfvare uti dessa socknar; och afgåfvo Häggenås sockens nu talrikt församlade hemmans-
egare, det enhälliga svar, att de så mycket heldre samtyckte till denna Anders Pehrssons och 
Sivert Anderssons begäran, som socknen hittills saknar en sådan handtverkare, och sockne-
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männen funno det för högst förmånligt och bequämligt att så nära finna sig betjente i berörde 
afseende samt således slippa att sända hudar och skinn till Östersund eller annan ort att 
garfvas, hvilket sednare medför större kostnad och besvär. 
 
§ 2. Utsågos och befullmäktigades nämndemännerna Nils Swensson i Häggesta och Erik 
Ersson i Österåsen att såsom denne sockens ombud infinna sig å Hölje gästgifvaregård å 3:dje 
rättegångsdagen vid nu instundande wår-ting för att gemensamt med de öfrige socknarnes 
fullmägtige deltaga uti wal, inför härads-rätten af ledamöter uti egodelnings-rätt för Liths 
pastorat. 
 
§ 3. Upplästes, godkändes och underskrefs brand-syns-instrumenten å skedd brandskada hos 
bönderna Salmon Jönsson i Laxsjön, Föllinge socken och Jöns Ersson i Lassgård.  
 
§ 4. Sedan bönderna Johan Mattsson, Pål Andersson och Lars Pärsson i Österåsen hos 
Konungens befallningshafvande gjort ansökning derom att Häggenås socknemän måtte 
åläggas med ngt hö understödja dem af Österåsens hemmans-egare, som äro ålagde att utgjöra 
reservskjutsen vid Österåsens gästgifveri, men Konungens befallningshafvande icke ansett sig 
kunna dertill förpligta, utan öfverlämnade åt sökandena, att med Häggenås socknemän derom 
öfverenskomma bäst de gitta, så tillfrågades nu socknemännen om och huruvida de woro 
willige at, medelst erläggande af ngt hö understödja och lindra reserv-böndernas kostnad och 
besvär?  Hvartill svarades  Nej! 
 
§ 5. Sedan anmäldt blifvit att Eric Jonsson i Munkflohögen vid sistlidne höste-ting på 
begäran fått afsked från nämndemans befattningen, voro nu socknemännen efter veder-
börligen skedd pålysning samlade i allmän sockenstämma för att utse och välja ngn annan i 
hans ställe, hvarvid och sedan församlingens ledamöter något derom rådplägat de stadnade 
med sitt enhälliga förtroende vid bonden Erik Andersson i Storbränna, hvilken således af 
Häggenås socknemän utkorades till nämndeman i Erik Jonssons ställe. 
 
§ 6. Anmälde bonden Olof Nilsson i Kougsta sig hafva sistl. år tillverkat 4 lispund 10 pund 
salt-peter, hvaröfver sockenstämmobevis nu meddelades.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och erkändt intyga på församlingens vägnar: 
 Jonas Jonsson      Erik Svensson i Österåsen 
 
 

24 februari 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet uti allmän sockenstämma med Häggenås socken,  
 uti dess sockenstuga den 22:de februarii 1846. 

§ 1. S.D. Emedan hos undertecknad kyrkoherde anmäldt blifvit, att Häggenås sockens 
nuvarande kyrkovaktare Erik Isaksson, genom sin ytterliga begifvenhet på dryckenskap, dels 
en längre tid ganska mycket försummat och oordentligt skött de pligter, som honom i egen-
skap af kyrkobetjent åligga, dels emot presterskapet flera gånger visat vanvördnad, såsom ock 
otidighet emot socknemännen, hvarigenom han skulle hafva förlorat socknens förtroende och 
ansetts böra ifrån nämnde sin tjenst afsättas, så hade till denna dag allmän sockenstämma 
blifvit vederbörligen pålyst, på det församlingen måtte höras, huruvida dessa anmälanden vore 
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med sanna förhållandet enliga, samt om densamma ville ännu längre bibehålla Erik Isaksson 
vid hans tjänst eller han borde derifrån afsättas. Sedan socknemännen, af sådan orsak talrikt 
inträdt uti socknestugan, blef af flera anförda skäl visadt, det nämnde Erik Isakssons upp-
förande, i följe af hans ytterliga begifvenhet på dryckenskap, ofta gränsande till vansinnighet, 
att han mot sitt presterskap flera gånger visat graf vanvördnad och emot sina socknemän 
ondska och otidighet, samt mot hustru och barn så tygellöst och vådligt uppfört sig att dessa ej 
mera vågade med honom sammanbo, att han dessutom en längre tid varit högst oordentlig och 
försumlig uti skötandet af sin kyrkovaktare-tjenst samt äfven förut icke efterkommit de före-
skrifter som honom i och för denna tjenst blifvit af presterskapet gifna m.m. 
 Emedan ock ingen als motsade sanningen af dessa anmälanden, men Erik Isaksson 
äfvenledes tillförne blifvit dels enskildt af herr pastor Edlund, dels ock inför kyrko-rådet af 
honom för sådant uppförande tilltalad och varnad, utan att hafva sig förbättrat, så ansågs det 
med församlingens enhälliga samtycke tillbörligt och rättvist, det Erik Isaksson skall nu från 
sin tjenst såsom kyrkovaktare i Häggenås varda afsatt.  
 
§ 2. Efter afgörande härom beslöt ock församlingen, att åt bonden Anders Tapper i 
Häggesta, som dervid förklarade sig nöjd, uppdraga föreståendet af den sålunda ledig-
blifvande tjensten, tills man hunne i vederbörlig ordning om dess tillsättande afgöra, och ville 
församlingen framdeles bestämma om Anders Tappers nöjaktiga aflönande för den tid, han 
kommer att såsom kyrkobetjent vid Häggenås kyrka denna ledigvordna tjensten förestå.  
 

In fidem  N. Feltström 
 

 [ Tillagt i marginalen:] 
Den 22 mars erhöll Erik Isaksson del af detta protocoll, tillika med besvärsanvisning. 
 
1846 den 1 mars upplästes förestående protocoll offentligen i Häggenås sockenstuga och er-
kändes till alla delar, intygas på församlingens vägnar: 
 Jonas Jonasson i Heggesta  Erik Svensson i Nygård  
 Erik Hansson i Storgård 
 
 

19 april 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 19 april 1846. 

§ 1. Upplästes, erkändes och underskrefvos så väl distrikts- som sockenmagazins 
spannmålsräkningarna för förlidet år. 
 
§ 2. Justerades och underskrefvs den af herr lieutenant Stridsberg upprättade afkort-
ningslängd för 1845 års krono utskylder. 
 
§ 3. Uppmanades församlingens ledamöter att anlägga nya salt-peter lador, å hvilka kunde 
erhållas lån på 10 års räntefritt med årligen 1/10 dels återbetalning av summan, mot borgen, 
enligt Kongl. committéens kungörelse af d. 23 mars 1842, hvarur herr lieutenant Carl Ax. 
Sparrman gjort utdrag, som nu upplästes. Och anmälde sig endast landbonden Carl Pålsson i 
Österåsen vilja anlägga en ny lada.  
 
§ 4. Till följe af herr landshöfdingen m.m. Sandströms kungörelse, rörande Olof och Matts 
Erssöners i Röde, Alsens socken, iråkade svåra belägenhet derigenom, att ett dem tillhörigt 
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manufakturverk, jämte såg och qvarn medelst vådeld nedbrunnit och hvarå skadan blifvit 
värderad till 5500 r.d:r, tillfrågades nu socknemännen om och huruvida de ville göra något 
sammanskott, efter vars och ens råd och ämne till nämnde brandskadade  men till hvilket 
sammanskott församlingen förklarade sig icke hugade och villige.    
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

1 juni 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 1:ste junii 1846.  

§ 1. Upplästes till alla delar erkändes och underskrefs innevarande års mantals och 
skattskrifnings-längd. 
 
§ 2. Till ledamöter för socknen uti den taxerings committé som sammanträder å Hölje 
gästgifvare gård den 9:de i denna månad utsågos och valdes med enhällig röst bönderna Matts 
Moberg och Lars Pärsson i Österåsen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

7 juni 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 7 junii 1846.  

§ 1. S.D. Upplästes, godkändes och underskrefvos så väl kyrko- som fattigcassans 
räkenskaper för förflutna året. 
 
§ 2. Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas följande utfattiga inom socknen, nemligen, 
Till 
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård                r:d:r  1    16 
 Maria Mattsd:r i Österåsen   1 
 Maria Ersd:r  i  d:o   1 
 Brita Jonsd:r i Kougsta   1     16 
 Brita Nathanaelsd:r i Kyrkbyn  1 
 Kerstin Lard:r i Kougsta  1     16 
 Anna Larsd:r i Österåsen  1     16 
 Alexand. Krus i Huse  1     16 
 Märet Pärsd:r i Storgård  1     16 
 Pär Stark  i  d:o  1     16 
 Olof Jönsson i Storhögen  1     16 
 Joh. Ludv. Tenggren i Greningen       2  
   S:ma         15    32 
 
§ 3. Beviljade församlingen enhälligt, att f.d. torparen Alexander Krus i Huse hedan efter 
skulle njuta kost och nödig skjötsell såsom rotehjon uti 5:te sexmans-rotan, eller så kallade 
Utbygden. 
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 Tillika medgafs, uppå derom framförd fråga, att f. snickaren P. Ed, skulle få ytterligare 
njuta kost och behöflig skjötsel i socknen, likväl med förbehåll, att han i ordning skulle be-
söka alla hemmansegare och boställshafvare inom socknen, utan undantag och således inte 
efter godtycke besöka vissa men gå förbi andra.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

5 juli 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 5:te julii 1846. 

S.D. Till följe af Konungens respective befallningshafvandes allmänna kungörelse af den 27 
sistl. junii utsågs nu enhälligt nämndemannen och bonden Nils Svensson i Häggesta, att idag 
14 dagar till, söndagen den 19:de uti innevarande månad, infinna sig uti Liths sockenstuga för 
att, gemensamt med Liths och Kyrkås hemmansegare utse en fullmägtig, hvilken bör infinna 
sig i Östersund fredagen den 31 i denna månad, kl. 12 på dagen, i afsigt att välja ledamot 
jämte suppleant uti indelnings-commissionen. 
 Äfvensom att vid samma tillfälle utse en deputerad för pastoratet, hvilken å lands-
contoret i Östersund den 31 uti innevarande julii månad kl 12 på dagen, uppbär och qvittera 
de medel, hvilka Kongl. Maj:t i nåder anslagit till lindring i rustnings- och roterings besväret 
för rust- och rotehållare i Liths pastorat, förklarade sig församlingen nöjd med hvad 
fullmägtigen dervid gör och låter.    
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
 
 

19 juli 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän socknestämma 
 i Häggenås sockenstuga den 19 julii 1846. 

S.D. Till underdånig åtlydnad af föreskrifter i § 2 mom. 1 af Kongl. Maj:ts nådiga stadgar, af 
den 29 maji innevarande år, angående försvarslöse och till allmänt arbete för-fallne personer, 
voro socknemännen, efter derom skedd vederbörlig pålysning och kallelse, samlade för att 
utse så kallade tillsyningsmän; hvarvid, efter kort rådplägning dertill enhälligt utsågos och 
valdes, bland ledamöterne af sockennämnden, bönderne Matts Moberg i Österåsen och Jonas 
Pärsson i Storbränna.  
 Likaledes valdes nu bonden Olof Larsson i Kougsta, att å denna sockens vägnar, infinna 
sig i Liths sockenstuga, den 16:de instundande augusti, för att gemensamt med öfrige 
socknars i tingslaget deputerade granska och underskrifva afkortningslängderna för förflutna 
uppbördsåret. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
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30 augusti 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med 
 Häggenås socken uti dess sockinstuga den 30 augusti 1846 

§ 1. S.D. Till följe af herr häradshöfdingen Montelii kungörelse af den 5:te uti innevarande 
månad voro, efter derom skedd vederbörlig pålysning, socknemännen nu samlade för att utse 
en fullmägtig, som bör infinna sig å Häste gästgifvaregård den 4:de nästkommande september 
kl 11 f.m. för att gemensamt med deputerade från öfrige socknar inom Jemtlands norra 
domsaga, afgifva yttrande huruvida de finna det lämpligt att Östersunds stad tillsvidare blefve 
gemenssam tingsstad för handläggning af de inom Jämtlands bägge domsagor förekommande 
brottmål, i hvilka de tilltalade voro häktade. Hvarvid socknemännen efter kort samspråkande 
fattade det enhälliga beslut att anmoda och befullmägtiga den deputerade som Liths 
församling i berörda afseende utsett, att äfvensom afgifva yttrande derutinnan å Häggenås 
socknemäns vägnar, hållande församlingen för godt hvad denne deras fullmägtige dervid lag-
ligen gör och låter. 
 
§ 2. Som Konungens respective befallningshafvande i länet uti skrifvelse till pastors embetet 
i Liths pastorat, den 15:de i denna månad, jemte underrättelse derom, att Kungl. Maj:t enligt 
nådigt bref af den 14 sistl. april, i nåder belyst stadga, att den till folkundervisningens 
befrämjande anslagna halfva skyddsafgiften icke bör användas till annat ändamål än nådiga 
kungörelse af den 13 mars innevarande år bestämmer, men att likaväl de församlingar, hvilka 
biträdt förslaget om en contubernii-byggnads uppförande gemensamt med nya schol-huset i 
Östersund, äro oförhindrade att, derest något öfverskott i deras schol-cassor skulle förefinnas, 
sedan folkundervisningen har dem blifvit ordnad i öfverensstämmande med nådiga stadgar af 
den 18:de junii 1842, dylikt öfverskott till contubernii-byggnaden begagna, tillika anmodat 
pastors-embetet att uti allmän sockenstämma höra Liths pastorats innevånare huruvida de ville 
medgifva att den till folk-scholorna anslagna halfva capitations-bevillningen för innevarande 
år, finge till ofwannämnde contubernii-byggnads uppförande användas, förmodandes Kon-
ungens befallninghafvande af flera anförda skäl att menigheterna icke skulle vägra att ifråga-
varande bidrag bevilja.  
 Så voro nu efter derom skedd laglig pålysning, församlingens ledamöter i socken-
stämma samlade, hvarvid och sedan ofwannämnde Konungens befallningshafvandes skrif-
velse blifvit uppläsen, socknemännen yttrade att, fastän de varit bland dem, som anmodat 
Konungens befallningshafvande, att hos Kongl. Maj:t i underdånighet anhålla om tillstånd att 
begagna ett års till folkscholorna anslagna halfva skyddsafgiften till en contubernii-byggnads 
uppförande, och ehuru församlingen insågo den stora nytta en sådan byggnad skulle medföra 
för de mindre bemedlade af landets innevånare, så nödgades de dock, i anseende till 
församlingens stora fattigdom och i betraktande af de stora utgifter folkscholans inrättande 
inom socknen kräfver, och för det närvarande vägra oftanämnde medels användande till 
contubernii-byggnaden, men lofvade att framdeles, sedan folkscholan inom socknen blifvit 
ordnad och något öfverskott i schol-cassan då förefinnes, med nöje efter sin andel deltaga i 
kostnaden till oftanämnde contubernii-byggnad.    
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och erkändt, intyga på församlingens vägnar 
 Erik Svensson i Nygård Nils Svensson i Häggesta 
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4 oktober 1846 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den  4 october 1846. 

S.D. Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse rörande markegångs-
sättningen, voro nu socknemännen efter skedd pålysning, samlade i sockenstämman, för att 
utse deputerad vid pris-courantens uppgörande å Gärde gästgifvaregård i Brunflo socken den 
14 uti innevarande månad, kl. 9 f.m. varvid socknemännen fattade det beslut, att denna gång, 
liksom ofta tillförene, förena sig om samma deputerad som Liths socknemän, i berörda 
afseende utvölja, förklarande Häggenås socknemän sig fullkomligen nöjde med hvad denne 
fullmägtige dervid gör och låter.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

1 januari 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 1 januari 1847. 

S.D. Waldes bonden Mathias Moberg i Österåsen, att såsom fullmägtig för Häggenås socken, 
inställa sig å lands-cancelliet i Östersund den 13:de i denna månad kl. 12 på dagen, för att 
gemensamt med landets öfrige deputerade rådgöra och besluta angående bron öfver Åsans 
forsen och huru kostnaden derför skall utgå samt om det lönebidrag som hittills utgått till herr 
provincial läkaren och riddaren Rissler, fortfarande skall utgifvas, förklarade socknemännen 
sig nöjde med hvad fullmägtigen dervid gör och låter.   
 

Datum ut supra. In fidem N. S. Edlund 
 
 

10 januari 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 10 januari 1847.  

S.D. Emedan anmält blifvet, att f.d. bonden Pär Mårtensson Sann blifvit så sjuklig, att han 
icke kan skjöta sig sjelf utan behöfver i allt andras biträde, så anmodades Mårten Blom i 
Munkflohögen, att tillfråga Sanns dotter Brita, som nu lärer vistas på Ede i Hammerdahl, om 
hon medgifver att dennes högst obetydliga egendom bestående af några korgar af vide samt 
del uti en ko, finge tillfalla denne sockens fattig-cassa? Och i händelse nämnda Brita dertill 
samtyckte, medgaf församlingen att Sann, i egenskap af rotehjon finge njuta föda och skjötsel 
inom socknen, och skulle början dermed ske i Munkflohögen, hvarest Sann nu, liksom en 
längre tid förut, vistas.    
 

In fidem  N. S. Edlund 
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31 januari 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 31 januari 1847. 

S.D. Anmälte efterskrifvna hemmansegare sig hafva sistl. år tillverkat saltpetter neml. 
 Nathanael Ersson i Stafsgård    5 lispund 10 pund 
 Erik Larsson i Jonsgård 11 d:o 
 Pär Ersson i d:o     4 d:o 
 Olof Carlsson i Stafsgård  16 d:o   
    S:a  36 lispund 10 pund 
 
Och erhöll desse genast vanligt sockenstämmo bevis öfver saltpetterns inhemska tillverkning. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

14 mars 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken uti dess sockenstuga den 14 mars 1847. 

§ 1. S.D. Erhöll församlingen del af Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse å ständig tionde-
sättning för Liths och Häggenås socknar af den 25:te september 1845, enligt hvilken tionden 
för de gamla hemmanen uti Liths socken är fastställd till 115 tunnor 20 kappar och för de uti 
Häggenås socken till 65 tunnor 8 kappar.  
 
§ 2. Emedan bonden Olof Håkansson i Huse, tillkännagaf sin önskan att erhålla befrielse 
ifrån sin i 5 års tid innehafda befattning såsom god man vid skiftesverket, beviljades detta, 
och waldes nu med enhällig röst i hans ställe till så kallad god man bonden Jonas Jonsson i 
Häggesta. 
 
§ 3. Till följe af Konungens befallningshafvandes embetsskrifvelse till undertecknad af den 
4:de februarii detta år, voro nu, efter förut skedd vederbörlig pålysning, församlingens leda-
möter kallade och i socknestugan samlade för att uppgifva de inom socknen befintlige större 
myrtrakter, deras läge och ungefärliga storlek, i ändamål att under instundande sommar blifva 
i tillfälle att betjena sig af agronomen herr direktören A. Johnsons råd och undervisning om 
myrjords behandling för odling; hvarvid, och sedan bemälde landshöfdingeembetes skrifvelse 
blifvit uppläsen, i berörde afseende anmäldes: 
 En myrtrakt söder om Kougsta by strax invid åkerhagen, af ungefär 15 tunnlands areal, 
hvarå dikning redan är påbörjad. 
 En dito strax norr om Kougsta och Häggesta byar à cirka 5 tunnlands areal. 
 En dito mellan Grötom och Huse byar, à cirka 10 tunnland. 
 En dito strax norrom och emellan hemmanen Storgård och Lassgård af omkring 10 
tunnlands vidd. 
 En d:o österut invid hemmanet Högen, à cirka 10 tunnland. 
 En d:o invid hemmanet Stafsgård, söderut, à cirka 12 d:o 
alla uti Norderåsens by.  
 Uti Österåsens by en myrtrakt af betydlig vidd, sträckande sig omkring byn på norra, 
vestra och sydvestra sidan.  
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 Uti Storhögens by en myra af ungefär 16 tunnlands areal, belägen dels omkring och dels 
inom sjelva byn.  
 
§ 4. Upplästes Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för ett brandstods bolag till försäkring af 
hus och lös egendom å landet inom Jemtlands län af den 14:de november 1846, och 
tillspordes socknemännen huruvida de voro hugade ingå uti ofvannämnde brandstods bolag, 
hvarvid yttrades den önskan att saken skulle få bero till framdeles blifvande sockenstämma, 
på det socknemännen måtte blifva i tillfälle att närmare öfverväga det gjorda förslaget. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

21 mars 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med  
 Häggenås socken d. 21 martii 1847. 

§ 1. Till socknens fullmägtige vid den värdering å en i Föllinge och Tonäs skedd 
brandskada, hvartill syneförrättaren kommer att framdeles utsätta tiden, valdes bonden och 
f.d. nämndem. Jonas Pehrsson i Storbränna. 
 
§ 2. Efter förut skedt iakttagande af vederbörliga mått och steg till återbesättande af den 
lediga kyrkovaktare tjensten här i socknen, företogs nu ordentligt val, då bonden Anders 
Tapper i Häggesta erhöll röster af 46 14/16 tunnl., torparen Hans Elf i samma by af 1 ½ tl och 
Sven Roos i Kougsta af 4 3/8  tl. 
 

   N. Feltström 
 
 

11 april 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Vid vederbörligen utlyst sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 11:te april 1847. 

§ 1. Upplästes, erkändes och underskrefvos distrikts-magazins räkningarna för år 1846. 
 
§ 2. Upplästes den af herr leutinant Stridsberg upprättade afkortningslängd, å 1846 års krono 
utskylder, hvilken erkändes och underskrefs. 
 
§ 3. Tillfrågades församlingens ledamöter om och huruvida de voro hugade att ingå uti 
brandstodsbolaget för hela länet enligt af Kongl. Maj:t nådigt fastställda reglemente af den 14 
nov. sistl. år, hvartill en del svarade bestämt nej, andra åter tycktes vara villrådiga huru de 
skulle göra i denna sak. Efter något samtal härom och sedan såväl undertecknad, som herr 
leutnant Stridsberg sökt öfvertyga allmänheten om nyttan och försvar att ingå uti berörde 
bolag, beslöts, att socknemännen skulle, dels denna afton, dels under veckan med hvarandra 
rådgöra om denna angelägenhet och skulle den som åstundade ingå i aftanämnde bolag, nästa 
söndags eftermiddag, hos undertecknad antekna sig samt uppgifva det försäkringsbelopp, han 
vill å sin såväl fasta som lös egendom. 
 

   N. S. Edlund 
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13 maj 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 13 maji 1847. 

§ 1. Valdes bönderna Mathias Moberg och Lars Pehrsson i Österåsen till ledamöter i 
taxerings committéen, som sammanträder i Hölje d. 8:de instundande junii. 
 
§ 2. Upplästes syne-instrumentet å skedd brandskada i Tornäs, Föllinge socken, d. 7 mars 
detta år och godkändes till betalning det skadades uppskattade värde, med undantag likväl för 
saltpetter ladan och sumpen emot hvilkas ersättning socknemännen enhälligt protesterade.  
 
§ 3. Upplästes innevarande års mantals- och skattskrifningslängd hvilken till alla delar 
erkändes och underskrefs. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

27 juni 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 27 junii 1847. 

§ 1. S.D. Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig kassornas räkenskaper 
för nyss förflutna året. 
 
§ 2. Emedan bonden Johan Mattsson Strömlander i Österåsen mer än 30 år förestått fattig-
cassan, och nu begärde entledigande från detta besvär och denna befattning, kunde för-
samlingen icke neka honom denna begäran, under yttrad tacksamhet för cassans redliga 
förvaltning, och valde, med enhällig röst till hans efterträdare, kyrko värden Jöns Ersson i 
Lassgård, hvilken således hedanefter kommer att förestå och förvalta både kyrko- och fattig-
cassorna. 
 
§ 3. Anhöll bonden Pål Pärsson i Munkflohögen att blifva befriad från sexmans befatt-
ningen, hvilken han i 5 års tid förestått, hvilket honom beviljades och valdes till hans 
efterträdare, eller 6-man i andre kyrkorotan, bonden Pär Hemmingsson i Knutkaribränna.  
 
§ 4. Yrkade kyrkvärden Jöns Ersson, att hvar och en, utom de utfattige, måtte sjelf hålla 
redskap vid grafvars öppnande efter dess aflidna anhöriga, men som nu ganska få bönder voro 
i sockenstämman närvarande, kunde inte vist beslut derom nu fattas. 
 
§ 5. Beslöts, det skulle af fattig-cassan tilldelas nedanskrifvna utfattige inom socknen 
följande belopp nemligen 
Till Ingeborg Pärsd:r i Storgård 1 r.d:r 
 Maria Ersd:r i Österåsen  1 
 Maria Mattsd:r i d:o 1 
 Brita Jonsd:r i Kougsta 1 
 Brita Nathanaelsd:r i Kyrkbyn 1 
 Kerstin Larsd:r i Kougsta 1 
 Anna Larsd:r i Österåsen 1     16 
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 Alexander Krus i Huse 1     16 
 Pär Stark i Storgård 1     16 
 dess dotter Märet Pärsd:r i d:o 1 
 Olof Jönsson i Storhögen 1     16 
 Joh Ludv. Tenggren i Greningen 3 
 Fältj. Erik Bergs barn i Huse    4 kpr korn 
 Pär Ed i Jonsgård 1     16 
 Till Mårten Blom i Munkflohögen  
 för Pär Sands skjötsel och begrafnings  
 kostnad  8  
           Summa  r.d:r          24      32 4 kpr korn 
 
In fidem   N. S. Edlund 
 
 

15 augusti 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken, i dess sockenstuga d. 15 augusti 1847. 

S.D. Till underdånigt följe af Kongl. Maj:ts öppna nådiga bref af den 17:de och respective 
landshöfdinge embetets derpå grundade allmänna kungörelse af den 28 sist förflutna juli, voro 
nu församlingens hemmansegare kallade och nu i sockenstämman samlade, för att utse en så 
kallad elector vid förestående riksdagsmannaval för bondeståndet, hvarvid efter något kort 
samtal derom, det enhälliga beslut fattades, att denna gång, liksom nästan alltid tillförene 
förena sig med Liths socknemän uti berörde afseende, hvarför bonden och nämndem. Nils 
Svensson i Häggesta nu utsågs och befullmägtigades, att nästa söndag, den 22 uti innevarande 
månad infinna sig vid sockenstämman i Lith, för att gemensamt med sistnämnde församlings 
hemmansegare utse elector till förestående riksdagsmannnaval, förklarade Häggenås för-
samling sig nöjd med hvad fullmägtigen dervid gör och låter.  
 

Häggenås sockenstuga, datum ut supra. In fidem 
   N. S. Edlund 
 
På församlingens vägnar underskrifvs  
 Jonas Jonsson     och  Erik Olofsson i Österåsen. 
 
 

12 september 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 12 september 1847. 

§ 1. S.D. Till följe af Kongl. Maj:ts respective befallningshafvandes allmänna kungörelse af 
d. 24 sistl. augusti, valdes nu bonden Mathias Moberg i Österåsen, för att såsom Häggenås 
sockens rust- och rotehållares ombud, infinna sig inför Konungens befallningshafvande, i dess 
sessionsrum i Östersund, tisdagen den 28 innevarande september kl 10 f.m. för att höras öfver 
de af roterings commissionen uppgjorda förslag till knekte contract och reglemente för för-
valtningen af den cassa, dit de för rustningen och roteringen anslagne understöd komma att 
ingå, samt hvad nu allt detta eger sammanhang.  
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§ 2. Likaledes valdes och befullmägtigades samme bonde, Mathias Moberg i Österåsen, att 
den 29 innevarande månad kl. 10 f.m. infinna sig inför Konungens befall-ningshafvande, å 
dess sessionsrum i Östersund, för att, gemensamt med landets öfvige deputerade, rådgöra och 
besluta angående skjuts- och gästgifveri-regleringen inom Jämtland, samt andre så beskaffade 
ärenden, hvilka tillkomma lands-jemnads-tings handläggning, förklarade församlingen sig 
fullkomligen nöjd med hvad denna dess fullmägtig, å dess vägnar, dervid lagligen gör och 
låter. 
 
§ 3. Upplästes brandsyneinstrumentet å skedd brandskada hos nämndemannen Erik Ersson i 
Hölje, sistl. junii månad, uppgående summan till 504 r.d:r 25 sk. b:co, hvarvid socknemännen 
yttrade den enhälliga önskan, att någon nedprutning måtte ske, dels å föreslagna dagsverken, 
dels och priset på en del materalier, innan summan kunde till betalning godkännas.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Justerat och underskrifvet af socknemännen. 
 
 
 

3 oktober 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 3 october 1847. 

§ 1. S.D. Till följe af  Konungens befallningshafvandes kungörelse rörande markegångs-
sättningen, voro nu socknemännen efter derom skedd pålysning, samlade, för att utse en 
deputerad till priskourantens uppgörande å Gärde gästgifvaregård i Brunflo socken den 18 uti 
innevarande månad kl. 9 f.m. hvarvid socknemännen fattade det beslut att i berörde afseende 
förena sig om samma deputerad, som Liths socknemän utvälja, förklarade Häggenås försam-
ling sig fullkomligen nöjd med hvad denne fullmägtig dervid gör och låter. 
 
§ 2. Utsågs bonden Lars Pärsson i Österåsen att gemensamt med deputerande från Kyrkås 
och Föllinge söka få någon nedsättning dels i föreslagna dagsverken, dels ock å priset på en 
del materialier i brandsyne instrumentet å skedd brandskada hos nämndemannen Erik Ersson i 
Hölje. 
 
§ 3. På gifven anledning och anmodan tillfrågades församlingen om den ville deltaga med 
Greninge, Mårdsjö m.fl. byamän uti kostnaden för uppmätningen och kostnads förslags 
uppgörande å landsvägs uppbrytande och anläggande från Häggenås, öfver Långkälen, 
Greningen öfver till Stugun eller Ytter-Ammer i Ragunda, hvarvid Norderåsens, Norra 
Nybyggenas och en del i Utbygdens hemmansegare svarade bestämt nej, för allt deltagande i 
berörde kostnad. 
 De öfrige socknemännen medgåfvo dock att deruti deltaga med 12 sk. riksgäld på 
röken, hvilka penningar sockenskrifvaren Jonas Jonsson anmodades uppbära och redovisa, 
och skulle detta sammanskott återfås, i händelse något stats-anslag beviljas till nämnde vägs 
upptagande.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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31 oktober 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken uti dess sockenstuga d. 31 oct. 1847. 

§ 1. S.D. Som alldeles nödvändigt befinnes, att en ordentlig och prydlig stängsel anbringas 
omkring kyrkogården härstedes, emedan det för 10 år sedan uppsatta plank nu är alldeles 
förfallet, voro församlingens ledamöter, medelst vederbörlig pålysning, till idag kallade, för 
att rådgöra om denna angelägenhet, hvarvid församlingen väl insåg behofvet och 
nödvändigheten af nämnde ordentliga stängsels uppförande med görligaste första, men som 
det nu, så sent på hösten, torde blifva svårt uppbryta den till stenfoten erforderliga sten, 
beslöts, att med så kallade borggårdsmurens uppförande skulle uppskjutas till våren 1849, då 
hvar och en nästa vår och höst hade tillfälle anskaffa och framforsla nödige materialier. 
 Tillika beslöts att oftanämnde stängsel skulle utgöras af ett staket, hvilande på 2 - 3 
quarters hög stenfot, med stenpelare vid portarna, men de öfvrige pelarne af träd, allt enligt 
den af herr byggmäster Lindström författade projekt ritning, som nu förevisades och hvilken 
af församlingen till alla delar gillades och antogs. Äfvenså skulle nämnde herr byggmästare 
anmodas uppgöra materialförslag, så väl å sten som träd virke, för att sedan, af socken-
skrifvaren, på socknemännen fördelas, efter hvars och ens skatt. 
 
 [Tillagt i marginalen:]  
Den 12 december 1847 upplästes denna 1 § offentlig[en] från predikostolen i Häggenås kyrka 
tillika med besvärs anvisning, intyga N.S. Edlund. 
 
§ 2. Begärde Nils Nilsson i Backegård entledigande från sexmans befattningen, hvilken han 
nära 6 år bestridt, hvarföre, då denna begäran icke kunde honom vägras, församlingen i hans 
ställe valde, till sexman i första kyrko-roten bonden Nathanael Ersson i Stafsgård.  
 

In fidem  N. Feltström 
 

Uppläst och erkändt vid allmän sockenstämma d. 5 december 1847, intyga på församlingens 
vägnar   N. S. Edlund   
 Erik Snygg  Jonas Jonsson äldre i Österåsen 
 
 

5 december 1847 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken i dess sockenstuga, den 5 december 1847. 

§ 1. S.D. Till följe af 13:de § i Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för ett brandstods-bolag i 
Jemtlands län, och respective directionens, för samma bolag, skrifvelse af den 5:te sistl. 
november, voro, efter derom skedd veder[börlig] pålysning 14 dagar förut, församlingens 
ledamöter nu samlade, för att utse ordförande och ledamöter i brandstods committéen för 
Häggenås socken, hvarvid med enhällig röst valdes till ordförande i committéen, under-
tecknad vice pastor och till ledamöter: bonden Jonas Pehrsson i Storbränna och dito Jonas 
Jonsson i Häggesta samt till suppleanter, bonden Erik Snygg i Kougsta och bonden Erik 
Hansson i Storgård.  
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§ 2. Sedan socken-magazinets föreståndare Olof Håkansson i Huse och Olof Johansson äldre 
i Österåsen yttrat sin åstundan att blifva entledigade från detta föreståndarskap, som de i fem 
års tid bestridt, hvilket afsked dem icke kunde vägras, valdes nu i deras ställe till socken-
magazinets föreståndare bönderne Jonas Jonsson i Häggesta och Lars Pärsson  i Österåsen.  
 Tillika upplystes och intygades nu, af flere bland delegarne, det icke allenast magazins 
huset är alltför litet och trångt att inrymma hela quantiteten 118 t:r korn, hvarest händer att 
säden ligger för tjockt och deraf kan skämmas, utan och är mycket besvärad af råttor och 
möss, hvilka göra icke obetydlig skada å kornet, hvarföre ansågs nödvändigt, att ett större 
rymligare herberge uppfördes. Hvarföre sockenskrifvaren Jonas Jonsson i Österåsen 
anmodades att hos Konungens höga befallningshafvande göra ödmjuk förfrågan, om tillåtas 
kunde att hvarje delegare finge till förvaring emottaga hvarsin andel af berörde spannmål, till 
dess ngt tjenligt magazins hus kunna uppföras och inredas, likaledes om Jöns Ersson och 
Magnus Rask i Lassgård finge utbryta sina anparter utav socken-magazinet, och således den 
bestämda fonden minskas, emedan desse bönder äfven är delägare i distrikt-magazinet, och de 
ansågo det öfverflödigt att hafva del uti mera än ett magazin.    
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

30 januari 1848 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken i dess socknestuga den 30 januari 1848. 

§ 1. Sedan socknemännen på vederbörligen förut skedd pålysning sammanträdt i 
socknestugan, framställde underteknad ordförande att nödvändigheten att rådpläga och 
besluta om åtskilliga ärenden, som röra den här i socknen blifvande folkscholans snara i stånd 
sättande, alldenstund den förut utsedda läraren, ynglingen Olof Olander från Grötom, nu slutat 
sina studier och hemkommit för att börja undervisandet i denna schola. Till det första blef 
derföre yttradt, att socknens gemensamma nytta fordrade, och hvilket erfarenheten alltmer 
utvisat, det de 5 rotarne, hvaruti man vid den öfverens kommelse, som 5 år sedan angående 
fokscholans inrättning härstädes, ansett socknen böra indelas, dock böra sammanslås eller 
sammanläggas till 3:ne eller ännu heldre till 2:ne rotar, så att undervisningen må kunna 
meddelas halfva läse-tiden af året uti Norderåsen för barnen uti denna by, uti Utbygden och 
Norra Nybyggena, samt andra halfva läsetiden i Österåsen för barnen uti den byn och östra 
byarne. Sedan åtskilligt vore häröfver taladt till bevisande af det gjorda förslagets nytta för 
socknen, blef detsamma ej af församlingen motsagdt, hvarföre det af presterskapet ansågs 
vara utaf socken antaget och gillat. 
 Sedermera tillkännagaf undertecknad, att Olander, om han skulle åtaga sig lärare-
befattningen uti socknens folk-schola, önskade en förändring af de förut bestämde löne-
willkoren, sålunda nemligen att han, i stället för att sjelf bekosta sig födan, husrum, med 
uppassning och sängkläder under hela undervisnings-tiden, måtte få allt detta genom socknens 
föranstaltande och på dess bekostnad, det han å sin sida deremot ville eftergifva de löne-
förmåner, som enl. 2 och 3:dje mom. af 4 § i Kongl. stadgan af den 18 junii 1842 om 
undervisnings-verket i riket voro honom tillerkända uti allmän socknestämma härstädes d. 5 
febr. 1843. 
 Derjemte blef anmäldt att Olander önskade i ett för allt få årligen påräkna en lön af 133 
r.d:r 16 sk. b:co. Detta lönebelopp skulle då komma att utgöras af de 53 r.d:r 16 sk. b:co, som 
Kungl. Maj:t i nåder anslagit åt folkscholæ läraren i Häggenås af den socknens capitations-
afgift, dessutom af de beslutade och bestämde 3 kappar f. m. korn, som skola erläggas för 
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hvarje icke utfattigt barn, hvilket njuter undervisnig i skolan, men neml. förwandlat och 
utgående i penningar, årl. efter ett pris af 8 r.d:r b:co per t:a råg och korn, samt den ringa 
fyllnad i begärda lönen, som möjligen kunde sedan uppstå, ansågs kunna utgå af återstående 
capitations-afgifter för året.  
 Såväl herr pastor Edlund, hvilken var närvarande uti sockenstämman, som ock 
underteknad sökte att bevisa för församlingen billigheten af Olanders begärande, äfvensom 
huruledes de föreslagna ändringarne skulle kunna utan särdeles käning af socknen utgöras, 
hvarförutan sockne-männen flere gånger uppmanades att gå Olanders önskningar till mötes, 
för att få behålla en så utmärkt stadgad och vitsordad lärare för socknens barn, men hvilken i 
händelse af vägran till hans begäranden, hade under nuvarande allmänna brist och behof af 
folk-scholæ-lärare, många mera lönande lärare-platser för sig öppna och närsomhelst färdiga 
att honom gifvas.  
 Detta oaktat anfördes och förmodades, utan antagande av någon vederläggning, flere 
inkast af åtskillige socknemän, förnämligast Hans Ersson i Halasjön, Olof Enarsson i 
Storhögen, Erik Olsson i Grötom, Erik Olsson och Ol. Johansson äldre i Österåsen, igenom 
hvilka inkast de syntes dels vilja undkomma, dels uppskjuta efterlefvande af Kongl. stadga af 
den 18 junii 1842, så att Olander slutligen, och detta med sin äfven närvarande faders yttrade 
bifall, tillkännagaf, det han, då socknen förmärktes vara för scholans organiserande så o-
benägen, alldeles icke ville liksom påtvinga densamma sin tjänst, utan ansåge sig numera vara 
oförhindrad att annorstädes söka sig en dylik sysla.  
 Vid sådan Olanders förklaring förblef hela den i socknestugan varande menigheten 
stillatigande, och hwarken förklarade någon sitt missnöje öfver talarenas gjorda inwändningar 
emot scholans inrättande, ej eller sökte att medtala Olander, det han dock måtte hos dem 
stadna och blifva deras barns lärare, hvarföre ock underteknad, yttrade den förundran och 
ledsnad, att församlingen ej ville begagna det densamma gifvna tillfället att få en af dem 
sjelfva väl känd och från seminarium högst berömligt vittsordad lärare, tillade, det han icke 
kunde undgå att i allmänna tidningarna anmäla, det Häggenås folk-schola vore ledig till 
ansökning, men då man ock möjligen kunde i framtiden få orsak att ångra sitt nu mindre 
förståndiga och kloka åtgörande i saken. 
 
§ 2. I anledning af så väl Kongl. förordningen af d. 25 maji 1847 och som ock Kon:s. 
bef:des allmänna kungörelse af den 30 dec. samma år förklarade sockne-männen, på tillfrå-
gan, huruledes de ansågo fattigvården i socknen helst böra skötas, att de förmenade hittills 
följda sättet dermed vara lättast, äfvensom till åsyftade ändamålet fullkomligt tjenande, och 
hwarigenom dels serskilda rotar anslås åt sådana fattiga ibland socknens medlemmar, som 
annorlunda ej kunde sig försörja, dels mer och mindre bidrag ut fattig-cassan anvisades för 
mindre behöfvande, samt att fattigvården hufwudsakligen förestås af presterskapet och fattig-
cassans föreståndare.  
   N. Feltström 
 
1848 d. 13 februari upplästes förestående protocoll vid allmän socknestämma i Häggenås soc-
kenstuga och erkändes till alla delar, intygar: 
 N. S. Edlund                  Jonas Jonsson i Österåsen              Olof Larsson i Kougsta 
 
 

13 februari 1848 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga d 13 febr. 1848. 
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§ 1. S. D. Till ledamöter uti taxerings-committéen, som enligt konungens befallnings-
hafvandes kungörelse, sammanträder å Hölje gästgifvaregård, den 22 uti innevarande månad 
kl 1 e.m. valdes med enhällig röst för Häggenås socken: Bönderna Lars Pärsson och Mathias 
Moberg i Österåsen.  
 
§ 2. Anmälte bonden Olof Carlsson i Stafsgård, att han förlidet år tillverkat 11 lispund 12 
pund saltpetter, hvaröfver han erhöll vanligt sockenstämmo bevis. 
 
§ 3. Kungjordes förestående protocoll af den 30 sistl. januarii hvilket erkändes och 
underskrefs, och hvarvid det beslut tillika fattades, att socknemännen skulle nästa söndag här 
sammanträda, för att ytterligare rådgöra och besluta rörande folk-scholans inrättande i 
socknen, sedan de under veckan haft tillfälle att i hvarje by samspråka om denna 
angelägenhet. 
 
§ 4. Upplästes mantals- och skattskrifvningslängden, hvilken befanns riktig, utom några 
högst obetydliga ändringar som antecknades. 
 

    N. S. Edlund 
 
 

20 februari 1848 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken, i dess sockenstuga d. 20 febr. 1848.  

S.D. Som vid socknestämman sistl. söndag, då protocollet af den 30 sistl. januari justerades, 
socknemännen begärde någon ytterligare betänketid, i anseende till folk-scholans inrättande 
inom denna socken, och det beslut blifvit fattadt, att socknemännen äfven i dag skulle här 
sammanträda för att fortsätta öfverläggningen om nämnde angelägenhet, då de under veckan 
fingo tillfälle, att i hvarje by derom samspråka med hvarandra, voro nu, efter derom skedd 
pålysning från predikstolen, församlingens ledamöter här samlade, hvarvid, efter något kort 
samtal och derom framställd fråga, samteliga närvarande församlingens ledamöter, med un-
dantag endast af 2:ne (Erik Andersson  och Lars Isaksson i Storbränna) förklarade sig villige 
och benägne för folk-scholans inrättande härstädes, medan, som orden föllo de icke torde 
kunna undgå att efterlefva Kongl. Maj:ts nådiga författning, hvarföre och nu det beslut 
fattades att oftanämnde skola med görligaste första i Häggenås skall organiseras, efter de 
grunder Kongl. Maj:ts stadga af den 18 juni 1842 derom bestämmer. 
 Vid detta tillfälle kom ock utexaminerade skol-läraren Olof Olander tillstädes, hvilken, 
ehuru han yttrade sig vara mindre benägen att åtaga sig skol-lärare befattningen härstädes, då 
socknemännen vid sockenstämman den 30 januari tycktes hafva motvilja för skolans 
inrättande, dock slutligen medgaf, att till en början och tills vidare, blifva  lärare i folk-skolan 
härstädes, mot de vid mera nämnda sockenstämma, d. 30 januari, uppgifvna vilkor, samt blef 
med Olof Hindriksson i Grötom, som nu var i sockenstugan närvarande, tillika öfver-
enskommet, att han denna vår skulle hålla husrum, kost, ved m.m. för läraren, samt skolrum, 
emot billig ersättning, som skulle bestämmas innan skolan öppnar, som troddes kunna ske 14 
dagar härefter, eller i början af mars månad. 
 Sedan föregående beslut blifvit fattadt, utsågs en så kallad skolstyrelse, och valdes 
dertill, utom undertecknad såsom vice ordförande, bönderne Jonas Jonsson äldre i Carlsgård, 
Lars Pärsson i Österåsen, Nathanael Ersson i Stafsgård, Jöns Ersson i Lassgård, Jonas Pärsson 
i Storbränna, Eskil Hansson i Munkflohögen, Jonas Jonsson i Häggesta och Lars Olofsson i 
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Korsmyrbränna, då fyra af dem skulle anses som egentliga ledamöter i skolstyrelsen och de 
öfriga såsom suppleanter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Riktigheten af förestående protocoll intyga  
 Nathanael Ersson i Stafsgård Jonas Jonsson i Österåsen 
 
1848 den 5:te mars upplästes förestående protocoll offentligen och ljudeligen från prediko-
stolen i Häggenås kyrka, tillika med besvärsanvisning till dom-capitlet i Härnösand inom 60 
dygn, betygar  N. S. Edlund 
 
 
 

9 april 1848 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma d. 9 april 1848. 

§ 1. Upplästes och underskrefvs distrikts-magazins räkningarna för förflutna året. 
 
§ 2. Kungjordes  och verifierades afkortningslängden. 
 
§ 3. Som bonden Mathias Moberg i Österåsen yttrat sin åstundan att erhålla befrielse och 
entledigande från sin i 3:ne år innehafda befattning såsom god man vid skiftesverket, emedan 
han åtagit sig gästgifveriet och således hans närvaro hemma beständigt ansågs nödig, kunde 
församlingen icke annat än bevilja hans begäran i berörde afseende, hvarföre det nu, till 
Mobergs efterträdare med enhällig röst, valdes till så kallad god man, bonden Olof Johanss. 
äldre i Österåsen.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

28 maj 1848 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid vederbörligen utlyst allmän sockenstämma  
 med Häggenås socken i dess sockenstuga d 28 maj 1848. 

§ 1. S.D. Upplästes för den församlade menigheten det af fattigvårdsstyrelsen uppgjorda 
förslag till fattigvård inom Häggenås socken, likmätigt Kongl. Maj:ts nådiga förordning 
angående fattigvården af den 25 maji 1847, hvilket förslag till alla delar af socknemännen 
gillades och underskrefs. 
 
§ 2. Till följe af  Konungens respective befallningshafvandes allmänna kungörelse af den 25 
sistl. april som nu ytterligare upplästes, voro socknens \hemmansegare/ efter förutgången 
kallelse, samlade för att utse en deputerad, hvilken bör infinna sig i Östersund, inför 
Konungens befallningshafvande, i dess sessionsrum, lördagen den 15:de nästkommande juli, 
kl. 11 på dagen, \gemensamt med landets öfrige deputerade/ för att så väl pröfva då gjorda 
anbuden å gästgifverierna som ock andre så beskaffade ärenden, hvilka tillkommer lands-
jämnads-tings handläggning, hvarvid efter en kort öfverläggning socknemännen fattade det 
beslut att, i berörde afseende, förena sig om samma deputerad, som Liths hemmansegare 
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utvälja, förklarade Häggenås församling sig fullkomligen nöjd med hvad denne fullmägtig 
dervid gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

18 juni 1848 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken i dess sockenstuga d. 18 juni 1848. 

§ 1. S.D. Upplästers kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper, för förflutna året, hvilka 
godkändes och underskrefvos. 
 
§ 2. Waldes nämndemannen Nils Svensson i Häggesta att infinna sig vid tingslags stämman 
i Liths sockenstuga den 2:de instundande julii, för att å socknens vägnar verificera och 
undertekna afkortnings längderna å 1847 års krono-utskylder. 
 
§ 3. Emedan herr prosten Feltström tillkännagifvit att stallet i Liths prestgård, som det tillhör 
Häggenås boerne att underhålla, börjar blifva kallt och i flere afseenden bristfälligt, så utsågos 
nu bönderna Olof Hindriksson i Grötom och Nils Svensson i Häggesta, att med första infinna 
sig i Liths prestgård, för att besigtiga stallet och i händelse det befinns att ett nytt bör nästa vår 
uppföras, derå uppgöra materialförslag.  
 
§ 4. I betraktande deraf, att kyrko-cassan årligen måste vidkännas icke obetydliga utgifter i 
och för graf-redskapens anskaffande och underhållande, samt dessutom nästan alla inom 
socknen måste vidkännas både tidsspillan, besvär och kostnad när graf för aflidna anhöriga 
skall öppnas på kyrkogården. Ty blef nu, på gifven anledning, med f.d. fältjägaren och 
torparen Sven Roos i Kougsta öfverenskommet och aftaladt att han, som sjelf håller sig graf-
redskapen, hedanefter besörjer grafvarnes öppnande, emot det, att han för hvarje lik, större 
eller mindre, som jordfästes, erhåller twå r.d:r riksgälds vintertiden, samt en riksdaler samma 
mynt om sommaren, hvilken betalning skall erläggas på sjelfva begrafvningsdagen, antingen 
till presten eller kyrkovärden, för att Ros tillställas. Och skulle wintern räknas från 
Allhelgonadag till Ersmäss hvarje år. Tillika förbehöll Ros, att till sin disposition få begagna 2 
tolfter bräder, som socknen eller kyrko-cassan till kyrkogården framskaffar, hvartill enhälligt 
samtycktes. 
 
§ 5. Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas:  
åt  Brita Jonsd:r i Kougsta 1 r.d:r  16 sk. 
 Alexander Krus i Huse 1          16 
 Anna Larsd:r i Österåsen 1          16  
   S:ma  4 r.d:r b:co 
 

   N. S. Edlund 
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30 juli 1848 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken, i dess sockenstuga, den 30 julii 1848. 

S.D. Till följe af 56 § uti Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för ett brandstodsbolag i 
Jämtlands län, och directionens derom gjorda påminnelse af den 9 sistl. julii, voro nu 
församlingens \ledamöter/ vederbörligen till idag inlysta för att dels indela Häggenås district 
uti behöfligt antal rotar, dels ock att välja 2:ne brandrote mästare för hvarje sådan, då i 
betraktande deraf, att så få inom denna socken ingått uti nämnda allmänna bolag, beslöts \att/ 
Häggenås district skulle, tills vidare, utgöra blott en rote och till brandrote-mästare valdes, 
med enhällig röst, bönderna Olof Larsson i Kougsta och Olof Andersson i Munkflohögen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

19 november 1848 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken uti dess sockenstuga den 19:de november 1848. 

S.D. Efter derom skedd vederbörlig pålysning, voro socknemännen nu samlade för att 
bestämma huru ersättning för bref lopp skulle till herr löjtnant Stridsberg utgå, hvarvid och 
sedan upplyst blifvit att herr löjtnanten förklarat sig nöjd med hälften af hvad till expeditions 
kronofogden Holmberg under dess tjenstetid utgifvits, förklarade socknemännen, efter någon 
öfverläggning, sig dermed fullkomligen nöjde, samt förbundo sig således att till herr löjtnant 
L. M. Stridsberg, så länge han länsmans tjensten i Liths tingslag bestrider, årligen betala en 
kappe korn, samt ett lispund hö på hvarje rök.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

11 februari 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken, i dess sockenstuga de 11:te februari 1849. 

§ 1. S.D. Till ledamöter i taxerings committéen, som sammanträder å Hölje gästgifvaregård 
den 6:te instundande mars valdes, för Häggenås socken, gästgifvare Math. Moberg och 
bonden Lars Pärsson i Österåsen.  
 
§ 2. Till ledamöter i så kallad sundhetsnämnd i Liths pastorat, utsågos för Häggenås socken, 
bönderna Pehr Johansson i Österåsen och Erik Snygg i Kougsta. 
 
§ 3. Utsågos och befullmägtigades nämndemannen Nils Svensson i Häggesta och bonden 
Mårten Blom i Munkflohögen att, å de hemmansegares inom Häggenås sockens vägnar, som 
icke ingått uti allmänna brandstodsbolaget för Jämtlands läns, vid nu instundande wåhr-ting 
svara enligt kungjord stämning, på Föllinge boenes påstående, att med dem, efter skatt och 
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mantal, deltaga i ersättning för 2:ne icke länge sedan timade brandskador inom Fölinge 
socken. 
 
§ 4. Till revisorer af schol-casse räkningen utsågos Erik Olofsson i Svensgården och Erik 
Svensson i Nygård, hvilka nu emottogo räkningen, och skulle de efter skedda granskningen 
öfverlämna densamma till herr prosten Feltström.  
 
§ 5. Upplästes mantals-längden, hvilken befanns till alla delar med verkliga förhållandet 
öfverensstämmande med undantag af blott några få miss-skrifningar. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

25 februari 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i allmän socken-stämma med  
 Häggenås socken den 25 februari 1849. 

§ 1. Till följe af konungens befallningshafvandes utfärdade allmänna kungörelse af den 30. 
sistl. januari blef gästgifvaren Matts Moberg i Österåsen utsedd att å socknens wägnar med 
krono-fogden på af honom utsättande dag och ställe, sammankomma för att inom tingslaget 
wälja en deputerad, hvilken den 15 instundande martii kl. 12 på dagen inför Konungens 
befallningshafvande i dess sessions-rum jemte länets öfrige deputerade fatta beslut i de 
ärender, hvilka förenämnde kungörelse kungörelse vidrörer. 
 
§ 2. Emedan herr v. pastorn N. S. Edlund önskat erhålla befrielse ifrån den af honom förut 
benäget hafde ordförande befattningen uti Häggenås sockens brandstods-committée, så blef 
sockenskrifvaren Jonas Jonsson i Österåsen nu utsedd att i nämnde ordförande-skap herr 
pastorn efterträda.  
 
§ 3. Valdes herr v. pastor Edlund att å Häggenås sockens i nya brandstod-bolaget delegares 
wägnar deltaga uti den extra-bolags-stämma, som, enligt skedd kungörelse, skall den 15 
nästinstundande martii kl. 11 f.m. i Konungens befallnings-hafvandes sessionsrum hållas. 
 
§ 4. Såsom socknens folk-scholæ-cassa kommit att sakna påräknade och nödiga inkomster, 
af orsak att scholan dels för sista skördens svaghet, dels för flere andre orsaker varit mindre 
begagnad än ske bordt, men dock läraren bör erhålla sin bestämda lön och kost samt andre 
nödige utgifter kunna bestridas, så fann församlingen nödigt att öfverenskomma, huruledes i 
denne cassan uppstådda bristen skulle fyllas. Härtill fann man först och främst tjenligt, att den 
afgift utaf 3 sk:r b:co hvad hvarje nattwardsgäst utom de personer, som i sockenstämmo-
beslutet af den 5 febr. 1843 ansågos böra vara befriade, och hvilka ännu af en del socknemän 
ej är utbetald, skall vid sockenjemnads-liqviden /detta år/ uttagas till lika belopp med hvad de 
öfrige redan erlagt. 
 Men emedan den uppkommande bristen ändock befarades icke till fullo blifver 
godtgjord, åtogo sig socknemännen äfven i allmänhet av med endast samma undantag, som 
ofvan är nämnt, att af hvarje person, som begår Herrens h. nattvard, skall vid sagda liqvid 
erläggas 2 (två) skillingar banco. Denna sednare afgift skall dock icke erläggas af dem, som 
vederbörligen hålla sina barn i skolan och således för deras scholgång erlägga den förut 
betämde afgiften.  
 

In fidem  N. Feltström 
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Uti allmän sockenstuga är detta förestående protocoll uppläst den 4 mars 1849 och till alla 
delar godkändt, underskrifer å socknens wägnar: 
 Erik Svensson i Nygård           Nils Nilsson i Backegård           Erik Hansson i Storgård 
 
Efter justeringen af förestående protocoll tillkännagifva de närvarande, att socknemännen 
ville uppdraga anförandet af borggårds-stängsel omkring Häggenås kyrka åt f. b. Anders 
Jonsson i Kougsta, men också att de allmänt önskade erhålla uppskof med detta arbete till 
våren 1850, och hvartill undertecknad på flere anförda skäl biföll. 
   N. Feltström 
 
1849 d. 11 martii upplästes 4:de § af förestående protocoll, offentligen från predikostolen i 
Häggenås kyrka, tillika med besvärs anvisning till Konungens befallningshafvande inom 30 
dagar från kungörandet, betygar 
   N. S. Edlund 
 
 

29 april 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållit vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 29:de april 1849.  

S.D. Till ödmjuk åtlydnad af Konungens respectifve befallningshafvandes remiss till pastors-
embetet i Lith tecknad å Häggenås distrikts magazins föreståndares ansökan om rättighet att 
denne vår få utlåna all i nämnde magazin befintlig spanmål enligt hvilken församlingen borde 
afgifva yttrande om behofvet af ett så vidsträkt spannmåls lån som nämnde ansökning 
omförmäler, uttryckte nu talrikt församlade socknemännen sedan så väl nämnde ansökning 
som Konungens befallningshafvandes derå tecknade remiss blifvit upplästa, dels i anseende 
till nuvarande stora penningbrist och således omöjligheten för de flesta att emot kontant 
förskaffa sig nödigt spannmålsbehof för denne vår och sommar, dels ock i anseende dertill att 
den nu i magazinet inneliggande säd befinnes alldeles oduglig till frö eller utsädeskorn och 
således bör emot nytt till frö dugligt utsädeskorn utbytas, den önskan att oftanämnde i 
magazinshuset inneliggande korn måtte till verkligt behöfvande få utlånas med förbindelse för 
föreståndarne att vid först inträffade god skörd indrifva hela beloppet och sedermera så ansa 
och sköta säden att den behöfvande der kan påräkna att få låna till utsäde dugligt frökorn. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och erkändt, intyga på församlingens vägnar: 
 Olof Nathanaelsson Erik Snygg 
 
 

1 juli 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken i dess sockenstuga d. 1 julii 1849. 

§ 1. S.D. Upplästes, erkändes och underskrefvos så väl kyrko- som fattigcassornas räken-
skaper från den 1 maji 1848 till samma dag 1849.  
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§ 2. Valdes och befullmägtigades bonden Olof Larsson i Kougsta, att såsom fullmägtig eller 
deputerad för Häggenås socken, infinna sig vid gällstämman i Liths sockenstuga den 8:de uti 
närvarande månad, för att verifiera och underskrifva afkortnings längderna och räkenskaperna 
å 1848 års krono-utskylder. 
 
§ 3. Utsågos bönderna Jonas Jonsson och Lars Pehrsson i Österåsen att infinna sig vid 
gällstämman i Liths sockenstuga söndagen den 22 uti innevarande månad, för att å socknens 
vägnar afgifva yttrande på herr landshöfdingens begäran och önskan, det måtte Häggenås 
församling, jemte pastoratets öfvrige socknar något bidraga till contubernii-byggnaden i 
Östersund, förklarade socknemännen sig nöjd med hvad nämnde deputerade dervid göra och 
låta. 
 
§ 4. Beslöts att af fattig-cassan skulle till följande utfattige tilldelas nemligen till 
 

Ingeborg Pärsd:r i Storgård  1  16                 Transp.          11  16 
Anders Wiggs barn i Lassgård  3 Erik Bergs barn i Kougsta  3 
Sara Pärsd:r i Munkflohög 1   16 Märet Pärsd:r i Storgård    1 
Anna Larsd:r i Österåsen 1   16 Brita Jonsd:r i Kougsta   1  16 
Pär Sebrelius i Kougsta  3 Brita Pålsd:r i Österåsen   1  
Lisbet Ersd:r i Österåsen       1   16  
             Transp                    11:  16      Summa  banco r.d:r      17: 32 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

14 oktober 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken, uti dess sockenstuga den 14:de october 1849. 

§ 1. S. D. Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse rörande markegångs 
sättningen, voro socknemännen, efter derom skedd pålysning, samlade för att utse en depu-
terad vid pris-courantens uppgörande å Gärde gästgifvaregård, den 18 uti innevarande månad, 
kl 9. f.m. hvarvid socknemännen fattade det beslut, att i berörde afseende förena sig om 
samma deputerad, som Liths församling dertill utvalt, förklarande Häggenås socknemän sig 
fullkomligen nöjde med hvad denne fullmägtig dervid lagligen gör och låter.  
 
§ 2. Som anmält blifvit att Erik Ersson i Österåsen, nu mera icke är innehafvare af hemman 
och således icke kan hedanefter lagligen bestrida nämndemans befattningen, voro sockne-
männen, enligt skedd vederbörlig pålysning, samlade i allmän sockenstämma, för att utse och 
välja någon annan i hans ställe, då församlingens ledamöter stadnade med sitt enhälliga 
förtroende vid bonden Lars Pehrsson i Österåsen, hvilken således af Häggenås socknemän 
utkorades till nämndeman uti Erik Erssons ställe.  
 
§ 3. Till ödmjuk åtlydnad af Konungens respective befallnings-hafvandes embetsskrifvelse 
af den 20 sistl. september till pastors embetet i Lith, voro socknemännen, efter derom skedd 
vederbörlig pålysning, nu talrikt församlade i socknestugan, för att upplysa om beskaf-
fenheten af årets sädesgröda; hvarvid, och sedan nämnde skrifvelse blifvit uppläst, allmänt 
och enhälligt intygades, att all slags säd, både råg, korn och ärter, i hela denna socken, natten 
till den 10 sistl. september så skadades af frost, att icke det ringaste deraf blir till utsäde 
dugligt och hvaraf knappast dåligt så kalladt hvardags bröd kan erhållas. Och som ingen äldre 
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enskildt spannmål för dagen här finnes, socken-magazinet är alldeles tomt, och i district-
magazinet endast sex /6/ tunnor korn inne liggande, yttrade socknemännen mycket be-
kymmer, huru alldra först dugligt frökorn skulle, till våren, kunna anskaffas, hälst här nu 
tillika råder stor penninge brist.  
 Församlingen såg sig derföre tvungen, att Konungens respective befallningshafvande 
ödmjukast bönfalla, om dess gällande förord hos Kongl. Maj:t om erhållande af tretusende 
/3000/ riksdaler banco undsättningslån, eller 300 tunnor fröbart korn, som socknen alldra 
minst behöfver. 
 Att anskaffa matsäd, hvars behof ingalunda fyllas af årets usla gröda, hälst som potatoes 
skörden på flere ställen felslagit och i allmänhet gifvit ganska ringa afkastning, ansåg 
visserligen klokast öfverlämna åt den enskildte om-tanken[?] men befarade tillika att verklig 
hungersnöd skulle inträffa, derest icke, utom ofvannämnde frökorn, minst 300 tunnor 
matkorn, genom Konungens befallningshafvandes höggunstliga åtgärd, uppköptes och till 
Sundsvall transporterades, hvarest den behöfvande sjelf kunde få hämta säden, samt tillgodo 
njuta lämpligt betalnings anstånd derför. 
 Likaledes befarade socknemännen hungersnöd hos inhyses och annat löst folk, som 
hvarken hafva jordbruks eller kreatur, att lifnära sig af, och arbetsförtjensten torde blifva ringa 
eller ingen, då hemmansegarne sjelfva knappast kunna skaffa föda för sig och sitt hushåll, 
ännu mindre hafva råd, att emot arbete föda andra, hvarföre församlingen yttrade den 
underdåniga önskan, att Kongl. Maj:t allra nådigst måtte, af undsättningsmedlen, anslå någon 
lämplig summa, utan betalningsskyldighet, åt här i socknen varande medellösa, som efter 
noggrann bepröfning, uppgå till icke mindre än 20 hushåll med 60 personer, och hvarå 
särskild förteckning, detta protocolls utdrag i ödmjukhet bör bifogas. 
 
§ 4. Till denna sockenstämma voro socknemännen ock kallade samt nu församlade för att 
öfverenskomma om graderingen och fördelningen af snöplognings skyldigheten inom 
socknen för kommande 5 år, då alldra först utvaldes följande deputerande, nemligen bönderna 
Jonas Jonsson yngre och Lars Pärsson i Österåsen, Nathanael Ersson i Stafsgård, Erik 
Olofsson i Storgård, Jonas Pärsson i Storbränna, Pär Pärsson i Munkflohögen, Olof 
Hindriksson i Grötom, Anders Fyr i Huse, Nils Svensson i Häggesta och Lars Larsson i 
Kougsta; hvilka egde, med full beslutande rätt; gemensamt med herr löjtnant Stridsberg, icke 
allenast indela vägen uti vissa bestämda lämpliga skiften, utan ock bestämma afgiften för 
plogningen af desamma.  
 Efter middagen sammanträdde, tillika med herr löjtnant Stridsberg, förutnämnde depu-
terande i sockenstugan, då först afgjordes att vägen skulle delas uti fyra skiften, sålunda att 
första skiftet blev från Hårkbron till Kyrkbybäcken; andra skiftet från Kyrkbybäcken till 
fjerdingsstolpen bortom Bläkbäcken; tredje skiftet från sistnämnda ställe till Olsta, på Pål 
Olofssons gård, samt fjärde skiftet från Olsta till Hammerdalsgränsen. 
 Derefter bestämdes att för 1, 2 och 4:de skiftena betalas fyrtio (40) riksdaler banco 
hvardera, ty för 3:dje skiftet åttio (80) r.d:r samma mynt eller tillsammans för hela vägen: 200 
r.d:r b:co, hvaruti den plogande deltager efter sin skatt, och erindrades, att för så kallad 
ökeskatt plogas lika med öfvrige tunnlands talet i socknen. 
 Sluteligen öfverenskoms, att första skiftet plogas af hemmansegare och boställshafvare i 
Huse, Grötom, Kougsta, Häggesta och Prestbordet. Andra skiftet af Norderåsens byamän. 
Tredje skiftet af Österåsens, Nygårds och Svedje boställshafvare och hemmansegare samt 
fjärde skiftet af Olsta kronohemmans åboer. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

1849 d. 28 october upplästes förestående protocoll, vid allmän sockenstämma i Häggenås 
sockenstuga och erkändes till alla delar, intyga på församlingens vägnar: 
 Olof Nilsson i Österåsen  Erik Svensson  
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År 1849 den 4 november upplästes § 4 af förestående protocoll offentligen från predikostolen 
i Häggenås kyrka, tillika med anvisning för den med detta beslut miss-nöjde att inom 30:de 
dagen härefter hos Konungens befallningshafvande söka ändring m m. 
 

Betygar  N. S. Edlund 
 
 

28 oktober 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga d. 28 october 1849. 

§ 1. S.D. Enligt derom skedd pålysning, 14 dagar förut, voro socknemännen kallade, för att 
rådgöra och besluta, om och i hvad mån kyrko-cassan borde anlitas, till betalande af 
kostnaderna vid staketets uppförande omkring kyrkogården, hvarvid och sedan i betraktande 
tagits, så väl att kyrko-cassan redan häftar för icke obetydlig skuld, som ock att församlingen 
sjelf, i synnerhet detta år, måtte vidkännas stora utgifter både för nämnde arbete, för stall 
byggnadens uppförande i Liths prestgård, samt lifsuppehällets anskaffande m m. yttrade 
socknemänne enhälligt först, att alla contanta utgifter för staketets uppförande borde af kyrko-
cassan bestridas, men beslöt slutligen, efter något samtal och öfverläggning att ungefär hälften 
deraf, eller 100 r.d:r b:co skulle af oftanämnda cassa erläggas, med uttryckligt förbehåll likväl 
af kyrkovärden, hvilket ock af församlingen medgafs, att i händelse räntan å kyrkans skuld 
icke kunde medelst årets inkomster utgöras, den samma genom sockenjämnadsmedlen af 
socknen ersättas.  
 
§ 2. Likaledes voro socknemännen till idag inlysta för att bestämma, om stallets uppförande 
i Liths prestgård, som nästa vår skall verkställas, bör utbjudas på enterprenad auction till den 
minstbjudande, eller om hvar och en enskildt vill deltaga deruti både vid materialiers an-
skaffande och dagsverkens utgivande? Efter något rådgörande derom, beslöts slutligen enhäl-
ligt att socknemännen hvar för sig framforsla alla materialierna, hvilka ovillkorligen skola, in-
nan instundande jul, vara på stället framförda och aflämnade, i annor händelse får den för-
sumlige betala hvad deras anskaffande kostar, men sjelfva stallets uppförande till väggar, tak, 
golf och all inredning, skulle medelst entreprenad auction till den minst bjudande upplåtas. 
 
§ 3. Begärde Lars Pärsson i Österåsen entledigande från sexmans befattningen, hvilken han i 
9 à 10 år bestridt, hvarföre, då denna begäran icke kunde honom vägras, församlingen i hans 
ställe valde till sexman i 3 kyrko-roten, bonden Olof  Svensson i Nygård. 
 
§ 4. Tillfrågades socknemännen, huruvida de voro hugade och villiga att uppföra en pas-
sande byggnad för folk-skolan inom socknen? Hvarvid och ehuru församlingen icke kunde 
neka behofvet af en sådan byggnad, kunde något beslut nu icke fattas, hälst man icke ännu 
öfverenskommit och betingat någon tjenlig plats för densamma och församlingen dessutom 
önskade, åtminstone detta år slippa denna kostnad, men lofvade att tänka på saken till 
framdeles. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Uppläst och erkänt i Häggenås sockenstuga d. 4 november 1849, intyga på församlingens 
vägnar: 
 Erik Hansson i Storgård Erik Svensson i Nygård 
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4 november 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll i Häggenås sockenstuga d. 4 november 1849.  

Sedan f.d. hautboisten och rustmästaren C G Hertzbergs till Konungens befallningshafvandes 
ingifvna ansökning, att, tillika med sin hustru, få i Häggenås socken mantalsskrifvas, blifvit 
idag från predikostolen kungjord, voro socknemännen i sockenstugan inkallade för att om 
denna ansökning sig yttra, hvarvid socknemännen, efter en kort öfverläggning stadnade i det 
enhälliga beslut, att anmoda sockenskrifvaren Jonas Jonsson, på församlingens vägnar, af-
gifva den anbefallda förklaringen, yttrande socknemännen sig nöjda med hvad bemälde Jonas 
Jonsson, till hvilken acten öfverlämnades, dervid lagligen gör och låter.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

16 december 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken, uti dess sockenstuga den 16:e december 1849. 

S.D. Efter derom 8 dagar förut skedd kallelse, voro socknemännen nu samlade, för att upp-
gifva hvars och ens behof af undsättningslån, dels i kontanter, dels i frökorn, samt ställa 
säkerhet för detsamma, hvarvid, och sedan Konungens respectifve befallnings hafvandes 
embets-skrifvelse till undertecknad ordförande, af den 1:te i denna månad blifvit uppläst, 
hvaraf inhämtas, att Häggenås socken har att påräkna, af stats-medlen, ett räntefritt lån, stort 
4500 riksdaler banco, deruti inbegripne 200 tunnor frökorn, som herr landshöfdingen uppköpt 
och gunstligt lofvat hålla socknemännen till handa. Valdes en så kallad undsättnings-com-
mittée inom socknen, och utsågos dertill följande redbare och bofaste män, 2:ne för hvarje 
kyrko-rota nemligen: Bönderne Erik Olofsson i Storgård, Nils Nilsson i Backegård, Hindric 
Carlsson i Munkflohögen, Olof Andersson i Storbränna, Jonas Jonsson yngre och Anders 
Pålsson i Österåsen, Lars Olsson i Korsmyrbränna, Olof Enarsson i Storhögen, Erik Snygg i 
Kougsta och Olof Hindriksson i Grötom. 
 Åt denna committée anförtrodde och uppdrog församlingen, att uppbära och qvittera 
undsättningsbeloppet samt, å socknens vägnar, afgifva förbindelse på låne summan och skulle 
desse committerades åliggande till[i]ka blifva, att, efter bästa öfvertygelse samvetsgrant 
fördela den erhållna undsättningen, efter hvars och ens verkliga behof och särskilda om-
ständigheter samt tillika tillse och ansvara för att samma medel varda använda endast till 
uppköp dels af frökorn, dels annan säd eller mjöl. 
 Och som committéen således, i första hand, kommer att ansvara för undsättnings-
medlens betalande på af Kongl. Maj:t nådigt bestämda terminer skulle den äga rättighet, 
äfvensom förbindelse, tillhålla hvarje låntagare, att, vid medlens emottagande ställa den 
säkerhet för deras riktiga återgäldande, som han kan prestera, och committéen anser behöflig 
till framtida säkerhet. 
 Sluteligen och med uttryck af innerlig vördnadsfull tacksamhet för herr lands höfdingen 
som lofvat skaffa matsäd till Sundsvall, vid första öppenvatten nästa vår, för möjligen 
billigaste pris, yttrade församlingens ledamöter den tanken att väl många blefvo i behof af 
sådan säd, men kunde icke nu uppgifva tunnotalet deraf,  hälst  hvar  och  en  ännu  icke  med  
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visshet kände huru mycket han erhåller af undsättnings-lånet, men lofvade att med första göra 
anmälan derom d.v.s. huru stort qvantum deraf hvar och en åstundar.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Förestående protocoll uppläst och till alla delar erkändt, intyga på församlingens wägnar 
 Olof Nathanaelsson Häggesta  Erik Svensson i Nygård  
 Nils Svensson i Häggesta 
 
 

30 december 1849 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 30 december 1849.  

§ 1. S.D. Voro socknemännen vederbörligen inlysta, för att afgifva bestämt svar, om och 
huruvida de ville begagna sig af herr landshöfdingens och länsstyrelsens goda anbud, att vid 
första öppenvatten nästa vår, från Sundsvall få hämta korn till brödföda nästa sommar, som 
länsstyrelse lofvat skaffa för möjligen billigaste pris, med förbehåll att betalning derför af-
räknas å den för socknen bestämda och beviljade undsättningssumman. 
 Sedan ärendet så väl nu som i föregående sockenstämma blifvit korteligen framställt, 
yttrade socknemännen enhälligt, att de med innerlig tacksamhet erkände länsstyrelsens 
omsorg för socknens bästa, men önskade hälst nu erhålla den beviljade undsättnings låne-
summan oafkortad, för att användas till uppköp af frökorn, såsom det angelägnaste af allt, 
samt ville öfverlämna åt den enskilde om tanken, att åt våren, emot contant eller på hvad sätt 
som hälst, skaffa matsäd för sommaren, hvarföre nu ingen ville låta anteckna sig för 
erhållande af korn i Sundsvall nästa vår. 
 
§ 2. Upplästes och delgafs församlingen en från herr häradsskrifvare Cavallin, till 
undertecknad ställd skrifvelse, af den 12:te uti innevarande månad, deruti församlingen 
underrättas, att f.d. fanjunkaren Lagerstedt och inhyses Rolf Pärsson, efter slutad mantals- och 
skattskrifning med Häggenås socken, blifvit, församlingen oåtspord, i denne sockens 
mantalslängd införda. Detta väckte församlingens förundran så mycket mer som förr upplyst 
blifvit, att Lagerstedt i många år, minst 7 eller 8, icke bott i Häggenås, utan vistats och vistas 
ännu i Hammerdahl, der han och för någon tid sedan giftat sig och hvarest han påstått sig fått 
löfte om nybygge eller torplägenhet. Och Rolf Pärsson som nu 12 a 13 år bodt och ännu bor i 
Hammerdahl, der han på Solbergs bys egor bebyggt och upparbetat en torplägenhet; hvarföre 
församlingen nu fattade det enhälliga beslut att vänligen anmoda och befullmägtiga herr 
löjtnanten Stridsberg, att, å socknemännens vägnar, hos höge vederbörande söka ändring och 
rättelse i berörda afseende, förklarande församlingen sig fullkomligen nöjd med hvad herr 
löjtnanten dervid lagligen gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

14 april 1850 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll vid sockenstämman d. 14 april 1850. 

§ 1. S.D. Till ledamöter uti innevarande års taxerings-committée, som, enligt Konungens 
befallningshafvandes kungörelse, sammanträder hos Erik Magnusson i Söre, den 4:de in-
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stundande maji kl 4 e.m. valde, för Häggenås socken, sockenskrifvaren Jonas Jonsson samt 
nämndemannen Lars Pärsson i Österåsen. 
 
§ 2. Sedan Erik Andersson i Storbränna anmält sig vara af sjuklighet och kroppslig svaghet 
mindre förmögen att bestrida nämndemans befattningen och derföre önskade aflösning, voro 
nu socknemännen, efter vederbörlig skedd pålysning, samlade i sockenstämma för att utse och 
välja någon annan i hans ställe, hvarvid församlingen stadnade med sitt enhälliga förtroende 
vid bonden Eskil Hansson i Munkflohögen, hvilken således af socknemännen utkorades till 
nämndeman uti Erik Anderssons ställe.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

14 april 1850 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i kyrko-rådet uti Häggenås  
 kyrkas sacristia den 14 april 1850. 

Alldenstund emellan de äkta makarna bonden Erik Öberg och hustru Kerstin Andersdotter i 
denna socken och Österåsen, oenighet under en längre tid varit rådande, och denna skall hafva 
från trätor och hårda ord å mannens sida övergått till hårdhet o. gerningar emot hustrun, samt 
herr v. pastor Edlund flera gånger enskildt men också åtföljd af fjerdingsmannen Erik 
Olofsson och gästgifvaren Mathias Moberg i samma Österåsen, varnat desse oenige makar, 
och sökt förmå dem till förbättrat uppförande emot hvarandra, utan att likväl någon önskad 
verkan deraf försports, så voro nu dessa makar vederbörligen kallade, att inför kyrko-rådet 
inställa sig till 3:dje varningsgradens undergående. 
 Sedan de också sig nu här infunnit, sökte undertecknad ordförande, att allvarligen 
föreställa dem, att dels deras kristliga pligt ålade, att med frid och endrägt sammanlefva, dels 
deras gemensamma väl berodde deraf, att den emellan dem uppkomna oenigheten måtte 
upphöra, samt fridsamhet och vänskap istället förena deras hjertan, och hvarföre han 
uppmanade dem till foglighet, eftergifvenhet och tålamod å ömse sidor med hvarandras 
brister. Härtill yttrade sig Öberg ej inse, det han skulle framdeles kunna annorlunda uppföra 
sig mot sin hustru, än det hittills skett, derjemte enständigt nekande till sanningen af hustruns 
påstående, det han med hårda gerningar henne bemött, hvarvid han icke ville frikänna sig 
från, att med vrede hafva stundom henne tilltalat. Oaktad de flere förnyade föreställningar och 
uppmaningar, som gåfvos åt desse makar så väl att erkänna, det hvar och en af dem kunde 
hafva sin del och skuld uti den uppkomna stridigheten, som ock att nu åsidosätta och 
öfvergifva det gamla grollet, samt lofva hvarandra ett förbättradt förhållande, kunde de likväl 
icke till någon förlikning låta sig bevekas, hvarföre kyrkorådet, under yttrad önskan, att den 
allsmägtige Guden måtte till frid och kärlek berika deras hårda hjertan, förklarade, att, såsom 
tredje varningsgraden var till deras förlikande använd, de fingo vidare, om olyckligtvis någon 
dera af dem skulle dertill anse sig befogad och tvungen domstolen om dess åtgärd anlita.  
 

    N. Feltström 
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23 juni 1850 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti  
 Häggenås sockenstuga d. 23 junii 1850. 

§ 1. S.D. Emedan bonden Nils Nilsson i Backegård yttrat sin önskan att erhålla befrielse från 
befattningen att såsom god man biträda vid skiftes förrättningen, hvilken befattning han i 5 år 
innehaft och denna hans begäran icke kunde honom vägras, valdes nu i hans ställe till god 
man, bonden Nils Ersson i Gungård. 
 
§ 2. Upplästes kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper för förflutna året, hvilka godkändes 
och underskrefvos. 
 
§ 3. Beslöts att af fattig-cassan skulle till nedanskrefne utfattiga tilldelas följande belopp, 
nemligen 
till Pär Stark i Storgård  1 r.d:r  16 sk. 
 Pär Ed i Jonsgård 1          16 
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård  1          16 
 Brita Jonsd:r i Kougsta 1          16 
 Gunnil Olsd:r i Långkälen 1          16 
 Bergs barn i Kougsta 2 
 Anna Larsd:r i Österåsen 1          16 
 Maria Mattsd:r i d:o 2  
              tillsammans  12  r:dr b:co 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

28 juli 1850 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 28 julii 1850.  

S.D. Valdes och befullmägtigades bonden Olof Johansson äldre i Österåsen, att såsom 
fullmägtig och deputerad för Häggenås socken, infinna sig vid gällstämman i Liths 
sockenstuga d. 4 instundande augusti, för att granska och verifiera afkortningslängderna och 
räkenskaperna å 1849 års krono utskylder. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

13 oktober 1850 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med  
 Häggenås socken i dess sockenstuga, d. 13 oct. 1850. 

§ 1. S.D. Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse rörande markegångs-
sättningen, voro församlingens ledamöter efter skedd kallelse, för att utse en deputerad vid 
priscourantens uppgörande å Gärde gästgifvaregård den 22 innevarande månad, hvarvid 
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socknemännen fattade det beslut, att i berörda afseende förena sig om samma deputerad, som 
Liths församling dertill utvalt, förklarande Häggenås socknemän sig nöjde med hvad denna 
fullmägtig dervid gör och låter. 
 
§ 2. Valdes nämndemännen Nils Svensson i Häggesta och Lars Pehrsson i Österåsen, att 
såsom fullmägtige för Häggenås sockens hemmansegare, å första rättegångsdagen af 
nästinfallande lagtima höste ting, den 1:ste instundande november yttra sig rörande an-
vändandet af en del utaf de härads-rätten inom Jemtlands norra domsaga enskildt tillhörande 
saköresmedel, till reparation af domsagans archif m.m. förklarande socknemännen till alla 
delar döjde med hvad nämnde fullmägttige dervid gör och låter. 
 
§ 3. Till följe af Konungens respective befallningshafvandes kungörelse af 2:ne sistl. sep-
tember samt till underdånigste åtlydnad af  Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 12 
november 1831 om hvad i händelse cholerans utbrott inom riket iakttagas bör, voro nu 
församlingens ledamöter samlade för att öfverenskomma om förberedande åtgärder emot 
nämnde smittsamme och dödande farsot, då till så kallad sundhetsnämnd enhälligt utsågos 
bönderna Olof Isaksson i Österåsen, Pär Håkansson i Backegård, Erik Håkansson i Stor-
bränna, Erik Mårtensson i i Högarne, Erik Salomonsson i Häggesta. 
 Till sjukrum bestämdes Nils Nilssons torpstuga i Österåsen, så kallade Backmans torpet 
i Backegård, Mårten Bloms torpstuga i Munkflohögen, Erik Mårtenssons ena stuga i Högarne, 
samt Erik Salomonssons ena stuga i Häggesta. 
 Såsom sjuksköterskor utkorades följande, nemligen enkan Catharina Olofd:r i Öster-
åsen, gl. pigan Anna Pärsd:r i Backegård, d:o d:o Anna Pärsd:r i Munkflohögen, hustrun Stina 
Andersd:r i Högarne, samt gl. pigan Anna Nilsd:r i Kougsta. 
 Och lofvade församlingen framdeles öfverenskomma om anskaffande af mat, säng-
kläder, medikamenter, m.m. i händelse choleran, olyckligtvis skulle närma sig landets gränser. 
 
 [ Hela § 4 är överstruken.]  
§ 4. Emedan en del hemmansegare uti Österåsen, Norderåsen, Häggesta, Kougsta, Kors-
myrbränna och Högarne, anhållit om understöd af Kongl. Maj:t och kronan för utdikningen af 
större myrsträckor uti och omkr. dessa byar, begärde desse hemmansegare nu församlingens 
intygande om nämnde dikens behöflighet, hvarvid församlingen med en mun yttrade, att dels 
till afledande af frost, dels och i och för odlingen, sådana diken äro icke allenast högst nödiga 
och nyttiga, utan ock att samtelige nämnde hemmansegare såsom varande fattige, äro i 
verkligt behof af understöd af allmänna medel till desse nödiga och nyttiga arbetens före-
tagande och verkställande.  
 
§ 5. Som herr löjtnant Stridsberg, medelst kungörelse, sistl. söndag tillkännagifvit, att 
Häggenås socknemän böra vara beredda, att nästinstundande vinter framskaffa materialier 
samt utgöra nödiga så väl mans- som hästdagsverken för byggande af så kallade Skjör-bron, 
på vägen emellan Liths och Kyrkås kyrkor, yttrade nu Häggenås socknemän enhälligt den 
tanken, att de icke voro pligtige deltaga uti nämnde bros byggande och underhållande, 
emedan nu mera icke är, emellan Lith och Kyrkås, allmän landsväg, utan är blott sockne eller 
byaväg, hvarför sockenskrifvaren och fjerdingsmannen Jonas Jonsson anmodades och 
befullmägtigades att, å socknens vägnar, hos Konungens befallningshafvande göra en ödmjuk 
förfrågan i berörde afseende, samt om möjligt är, utverka befrielse resolution från deltagande i 
nämnde bros uppförande och framtida underhållande. 
 
§ 6. Emedan till socknemännens kunskap kommit att herr löjtnant Nordbäck nu är sysselsatt 
med att utse tjenligaste localen och läget för ny landsvägs anläggande emellan Liths och 
Stuguns socknar, yttrade församlingen den önskan att respective landshöfdinge embetet måtte 
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upplysas derom, att efter dess förmenande, beqvämaste stället icke är direkt från Lith till 
Stugun, utan fastmera genom och från Häggenås öfver Långkälen, Greningen o.s.v. emedan 
meningen med nya vägars anläggande alltid är och måste vara, att befordra och lätta 
communication för så många socknar, som möjligt är i landet. 
 Skulle vägen komma att gå direct från Lith till Stugun, vore egentligen Lith, som deraf 
hade väsentlig nytta, men åter om den kommer att gå der posten nu föres, d.v.s. från Österåsen 
till Greningen och derifrån till Stugun, så hade icke allenast Lith och Häggenås deraf nytta, 
utan ock Hammerdal, ty det blefve då ganska lätt uppbryta väg från Ollsta, öfver Fagerlands 
vallen till Långkälsvägen, utgörande vid pass en half mil, hälst hälften deraf, nemligen 
emellan Ollsta och Fagerlands vall redan är dålig körväg. Desse, tillika med många andra 
omständigheter lofvade sockenskrifvaren Jonas Jonsson hos respective landshöfdinge embetet 
anmäla, på det närmare undersökning om vägens rätta läge och sträckning må anställas, innan 
något visst beslut derom fattas.  
    In fidem  N. S. Edlund 
 
Förestående protocoll uppläst och till alla delar erkändt intyga på församlingens vägnar. 
 Nathanael Ersson i Stafsgård  Jonas Jonasson i Heggesta 
 
 

27 oktober 1850 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
  Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med 
  Häggenås socken, uti dess sockenstuga d. 27 oct.1850. 
§ 1. Efter förut, i laga ordning, skedd pålysning sammanträdde nu socknemännen till 
öfverläggning angående föreslagna myrutdikningen inom socknen. 
 
§ 2. Sedan kartor och kostnadsförslagen af lantmätaren blifvet uppgjorda, framställdes den 
frågan, huruvida byamännen voro benegne att sjelfva, med en tredje-del, bidraga till dessa, för 
alla kringliggande trakter synnerligen vigtiga myr-aftappningen, hvarå totalbeloppet, enligt 
kostnadsförslagerne är utfört till 30.204 r:r 28 sk. 2 rst banco, nemligen  
 Kougstas och Häggestas skifteslag     8196      5   6 
 Norderåsens d:o 10.074    35   6 
 Österåsens d:o    7436    14   8 
 Högarne d:o    2265    26 
 Korsmyrbrännas d:o                             2231    42   6  
                          S:ma 30.204    28   2 
 
Och hvarigenom således ett statsbidrag för två tredje delar af  20.136 r.d:r 18 sk. 9 rst b:co 
skulle blifva erforderliga. 
 Socknemännen förklarade sig härtill enhälligt beredvillige, med yttrande, att alla desse 
förslag vore af allmän vigt och nytta, icke blott för delegarne som der efter erhålla stora 
odlingsbara marker, utan äfven för alla kringliggande, och ansågo byamännen desse företag 
inom fem år kommer vara fullbordade i händelse ofvannämnde statsbidrag i nåden beviljades, 
hvilket af socknemännen på det högsta förordades, såsom af behofvet påkallade, för att afleda 
frost från åkrar och odlingsbara trakter. 
 
§ 3. Till ledande och utförande af dessa nu föreslagna myr-utdikningar, valdes en direction, 
bestående af ordförande, herr löjtnanten L. M. Stridsberg, vice ordförande sockenskrifvaren 
och krono fjerdingsman Jonas Jonsson i Österåsen, samt ledamöter bonden Nathanael Ersson i 
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Stafsgård, nämndemannen Lars Pärsson i Österåsen, bonden Erik Olofsson i Storgård, bonden 
Jonas Jonsson i Häggesta samt bonden Lars Olsson i Korsmyrbränna. 
 
§ 4. Directionen bemyndigades att ordna, leda och fullborda dessa företag, att till Kongl. 
Maj:t inlämna underdånig ansökning om statsbidrag, att ingå på de vilkor och de förbindelser 
som för statsbidragets erhållande kunna vara erforderliga, att upptaga och qvittera nämnde 
medel, att vederbörligen fördela det erhållna statsbidraget delegarne emellan, i enlighet med 
de upprättade kostnads förslagerna, med afdrag för den deruti uppförda tillsynings kostnaden 
för arbets-chefen, att på delegarne fördela det framtida underhållet och upprensningen af alla 
hufvud grafvarne, hvilken underhållspligt sedermera, för all framtid, skulle vara fästad vid 
hemmanen, samt slutligen att i allmänhet vidtaga eller så väl förberedande som 
verkställandets åtgärder till dessa arbetens fullbordande, i enlighet med kartor och 
kostnadsförslagen. I händelse af lika röstetal, gifver ordförandens röst utslaget. 
 
§ 5. Herr löjtnant L. M. Stridsberg valdes enhälligt till arbets-chef. 
 
Häggenås år och dag som ofvan. In fidem N. S. Edlund 
 
På socknemännens wägnar underskrifva 
 Jonas Jonsson  Lars Pehrsson i Österåsen  
 
 

17 november 1850 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän socknestämma i Häggenås  
 sockenstuga den 17 november 1850.   

S.D  Emedan bönderna Erik Olofsson i Storgård och Nils Nilsson i Backegård begärt 
entledigande från att vara föreståndare för socknens distrikt-magazin, vilken befattning Erik 
Olsson bestridit i 10 och Nils Nilsson åtta års tid, hvilken begäran icke kunde dem förvägras, 
så valdes nu uti dessas ställe till föreståndare i nämnde magazin kyrkovärden Jöns Ersson i 
Lassgård och bonden Nils Ersson i Gungård. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

16 februari 1851 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 16 febr. 1851. 

1:o Till ledamöter uti innevarande års taxerings committée, som enligt Konungens 
befallningshafvandes kungörelse sammanträder hos bonden Erik Magnusson i Söre, den 8 
instundande mars, valdes nu för Häggenås socken sockenskrifvaren Jonas Jonsson och 
gästgifvaren Math. Moberg i Österåsen. 
 
2:o Upplästes, godkändes och underskrefs innevarande års mantals och skattskrifningslängd 
för Häggenås socken.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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9 mars 1851 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga 
 den 9 mars 1851.  

S.D. Emedan Häggenås distrikts-magazins f.d. föreståndare, bönderna Nils Nilsson i Backe-
gård och Erik Olofsson i Storgård blifvit medelst Konungens befallningshafvandes nu mera 
laga kraft vardna utslag ådömda, att såsom böter erlägga 11 t:r 13 kpr korn, hvaraf hälften 
skulle till-falla åklagaren herr lands kamreren Ekberg och andra hälften socknens fattige, för 
det de nämnde föreståndarna, tvärt emot reglementets föreskrift och utan Konungens befall-
ningshafvandes tillåtelse, förra året utlånat all i magazinet befintlig säd, voro nu samtlige 
delegare vederbörligen inlysta och till stor del i sockenstugan samlade, för att yttra sig om och 
huruvida de voro villige, att medelst eftergift å den tillkommande upplupna räntan, deltaga uti 
betalningen af nämnde å-dömda böter, förmodande f.d. föreståndaren, att delegarne så mycket 
billigare borde anse sig dertill skyldige, som de vid kornets utlåning, på det kraftigaste 
försäkrat, att, om föreståndarne skulle blifva pliktfälde, de, nemligen låntagarne skulle deltaga 
i böternas erläggande. Vid nu derom framställd fråga, yttrade sig flera af delegarne sig villige, 
att efter sin anpart hålla föreståndarne skadeslösa, några åter svarade dertill nej. Efter något 
vidlyftiga samtal, samt anförda skäl mot och med, lofvade slutligen de fläste att, utom resten 
från förra året bidraga till nämnde böters betalande med 4 kappar korns eftergift på 
innevarande års ränta. Några få, bland dem Nils Ersson i Gungård, Olof Enarsson i Storhögen 
och Jonas Anderssons son Erik i Andersgård, ville dock inte lofva mer än hälften deraf.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

År 1851 d. 16 mars upplästes och erkändes förestående protocoll, i Häggenås sockenstuga, 
intyga  Olof Nilsson  Erik Svensson i Österåsen 
 
 

30 mars 1851 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid vederbörligen utlyst allmän socken- 
 stämma i Häggenås sockenstuga d. 30 mars 1851. 

§ 1. S.D. Upplästes, godkändes och underskrefs afkortningslängden år 1850 av krono-
utskylder. 
 
§ 2 Som hitintils någon olikhet egt rum rörande fattigas underhåll och skötsel inom 
socknen, så för att tillvägabringa någon jämlikhet i detta onus, beslöts nu att Olof Jonssons i 
Lassgård sjukliga och åldriga hustru Lavinna Andersdotter skall såsom rotehjon erhålla föda 
och nödig skjötsel i första kyrko-rotan, f. torparen Pär Stark i andra rotan, inhysesmannen 
Måns Qvicks hustru Anna Larsd:r i Österåsen, uti samma by som är tredje rotan, samt f.d. 
snickaren Pär Ed uti 4:de rotan. Och som 2:ne och 4:de kyrko-rotarne ansågs svagast, så för 
att åstadkomma den möjligen största billighet och rättvisa vid fattigas underhåll, skulle gamla 
pigan Brita Jonsdotter och enkan Kerstin Larsd:r, bägge i Kougsta, ega rättighet upphä...[?] 
något understöd till sitt uppehälle, uti första, tredje och femte kyrko-rotarne, från hvilken 
afgift eller bidrag förstnämnde rotarne skall anses fria.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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15 juni 1851 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 I sockenstämman den 15 junii 1851. 

§ 1 Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper för 
förflutna året. 
 
§ 2 Anmodades nämndeman Nils Svensson i Häggesta, att å socknens vägnar, infinna sig 
vid gällstämman i Liths sockenstuga, för att verifiera afkortningslängderna å 1850 års krono 
utskylder. 
 
§ 3 Tilldeltes af fattig-cassans medel, följande belopp nemligen  
Till Alexander Krus i Huse r.d:r 1    16 
 Brita Jonsd:r i Kougsta  1    16 
 Blinda Märet Pärsd:r i Storgård  1    16 
 Måns Qvick i Österåsen   1    16 
 Söders Karin i d:o  2 
 Sara Pärsd:r i Munkflohögen  1    16 
 Pär Stark i Norderåsen  1    16   
   S:ma            10 r.d:r b:co 
 
In fidem  N. S. Edlund 
 
 

17 augusti 1851 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma  
 i Häggenås sockenstuga d. 17 augusti 1851. 

§ 1. S.D. Till följe af respective landshöfdinge embetets kungörelse af den 14 sistl. julii, 
voro församlingens ledamöter, efter skedd vederbörlig pålysning, nu samlade för att utse de-
puterad, hvilken bör inställa sig vid det landsjämnads ting, som kommer att börja å 
landscancelliet i Östersund thorsdagen den 11:te instundande september kl. 11 f.m. för att, 
gemensamt med öfrige deputerade öfverlägga och besluta i de frågor, som dervid böra 
handläggas, och valdes dertill med enhällig röst, socken-skrifvaren och kr. fjerdingsmannen 
Jonas Jonsson i Österåsen, förklarade församlingen sig fullkomligen nöjd med hvad nämnde 
dess fullmägtig dervid gör och låter. 
 
§ 2. Som, genom skrifvelse från herr prosten Feltström, kunnigt blifvit, att f.d. kyrko-
vaktaren Erik Isaksson sedan en vecka legat sjuk hos bonden Pär Carlsson i Svedsta, och Pär 
Carlsson yttrat sin önskan blifva Erik Isaksson fri, åtog sig, på församlingens anmodan, den 
sistnämndes broder, bond. Olof Isaksson i Österåsen att med första resa till Svedsta, för att 
antingen öfvertala Pär Carlsson, att mot betalning hysa och sköta den sjuke, eller om detta 
icke låter sig göra, transportera Erik Isaksson till sig i Österåsen, och tills vidare gifva honom 
den vård och skjötsel som kunde erfordras, och ville församlingen hålla Ol. Isaksson skades-
lös för dervid hafvda kostnad och besvär. 
 
§ 3. Vore delegarne i socken-magazinet sammankallade för att besluta, hvar och på hvad sätt 
den som tillagt materialer samt flyttat och reparerat magazinshuset \ skulle få ersättning der-



148 
 

för / hvarvid en del projecterade att försälja huset för att dermed ersätta nämnda kostnader, 
men vid närmare eftersinnande och i betraktande deraf, dels att magazinshuset framdeles 
torde blifva behöfligt, dels och att försäljningssumman torde blifva otillräcklig till bestridande 
af reparations och flyttnings kostnader, beslöts, att sockenskrifvaren Jonas Jonsson skulle 
anmodas fördela på hvarje delegare oftanämnde reparationskostnads summa, samt indrifva 
medlen så fort ske kunde, på det hvar och en måtte erhålla betalning för hvad han gjort och 
påkostat. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

19 oktober 1851 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga d. 19 oct. 1851. 

§ 1. S.D. Till följe af respective landshöfdinge embetets kungörelse, rörande markegång-
sättningen, voro socknemännen, efter skedd vederbörlig pålysning, nu samlade för att utse en 
deputerad vid priscourantens uppgörande, å Gärde gästgifvaregård i Brunflo, den 22 uti 
innevarande månad, hvarvid socknemännen fattade det beslut att, i berörde afseende, förena 
sig om samma deputerad som Liths församling dertill utvalt, förklarande Häggenås för-
samling sig fullkomligen nöjd med hvad nämnde fullmägtig dervid gör och låter. 
 
§ 2. Valdes och befullmägtigades sockenskrifvaren och kronofjerdingsmannen Jonas 
Jonsson i Österåsen, att å, i Häggenås socken varande, delegares vägnar öfvervara den bolags-
stämma, med delegarne uti Jemtlands läns brandstods bolag, som hålles å landshöfdinge 
embetets sessionsrum i Östersund onsdagen den 5:te nästkommande november kl 9 f.m. 
förklarande här varande delegarne sig nöjde med hvad nämnde fullmägtig dervid gör och 
låter.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

7 december 1851 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken uti dess sockenstuga den 7:de december 1851.  

Som kunnigt blifvit, att vid bolagsstämman den 5:te sistl. november flere socknars deputerade 
yttrat sin önskan och föresatts, att uppsäga delaktigheten uti allmänna brandstods bolaget för 
Jemtlands län, af den orsaken att så väl bränneriet och öl-bryggeriet nära Östersund, som 
bruket vid Waplan, hvilka ansågs högst eldfarliga inrättningar, blifvit i nämnde bolag för-
säkrade, så vore nu, på fleres derom yttrade önskan, socknemännen, medelst vederbörlig 
skedd pålysning till allmän sockenstämma kallade för att rådgöra och besluta, om och 
huruvida härvarande delegare önskade uppsäga och frångå det för \ länet / allmänna, och i 
dess ställe inrätta ett enskildt brandstodsbolag antingen för pastoratet eler socknen?  
 Hvarvid och sedan upplyst blifvit, att herr lands secreteraren Thomé, uti skrifvelse till 
herr löjtnant Stridsberg, yttrat, att om bränneriets och ölbryggeriets samt brukets utgående 
från allmänna bolaget vore ett vilkor, utan hvilken man ej ville stå qvar, ville herr lands 
secreteraren och directionen söka förmå nämnde verks och inrättningars egare att skilja sig 
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från det stora bolaget och annorstädes assurera sina dyrbara inrättningar och egendomar. 
Under förmodan att sådant skulle för directionen lyckas och sedan så väl Jonas Jonsson i 
Österåsen, Erik Snygg i Kougsta och några andra, som undertecknad tillkännagifvit sitt beslut, 
att i det allmänna brandstods bolaget qvarstå, åtminstone tills någon allmännare afsöndring 
skett, förklarade de, på flere gånger gjord förfrågan, ingen enda af härvarande delegarne sig 
benägen att utgå eller skilja sig från det allmänna bolaget, åtminstone tills vidare.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

22 februari 1852 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås socken, 
  uti dess sockenstuga den 22 febr. 1852. 

§ 1 Utsåges kr. fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Österåsen och nämndeman Nils Svensson i 
Häggesta, att å socknens vägnar, vid instundande lagtima vinterting, den 4 nästkommande 
mars, inställa sig inför Liths häradsrätt, för att yttrande afgifva i fråga rörande Häggenås 
socknemäns skyldighet, att med Liths och Kyrkås socknar deltaga i nybyggnad af den så 
kallade Skjör-bron, allt enligt herr häradshöfding Joh. Hasselbergs kungörelse af den 4:de i 
denna månad, förklarade socknemännen sig nöjde med hvad nämnde deras ombud dervid 
lagligen gör och låter.  
 
§ 2 Till följe af konungens befallningshafvandes allmänna kungörelse af den 24 sistl. 
januari vore nu socknemännen, enligt skedd vederbörlig pålysning, samlade, för att utse en 
fullmägtig hvilken tillika med herr krono-fogden bör sammanträda för att inom tingslaget 
välja en deputerad som tillika med landets öfvrige ombud, välja den committé som årligen 
bestämmer curhus-afgiften, samt granskar lasaretts och kurhus räkenskaperna m.m. och utsågs 
nu till denna sockenfullmägtige, med enhällig röst, fjeringsmannen Jonas Jonss. i Österåsen. 
 
§ 3 Till ledamöter uti innevarande års taxerings-committé som enligt Konungens befall-
ningshafvandes kungörelse, sammanträder på Hölje gästgifvaregård den 13 nästinstundande 
mars, valdes för Häggenås socken, fjerdingsmannen Jonas Jonsson och nämndeman Lars 
Pärsson i Österåsen. 
 
§ 4 Upplästes, justerades och underskrefs innevarande års mantals- och skattskrif-
ningslängd. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

9 april 1852 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 9 april 1852. 

§ 1 Upplästes, godkändes och underskrefs afkortnings-längden för 1851 års krono-ut-
skylder. 
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§ 2 Utsågs nämndemannen Lars Persson i Österåsen att, å socknens vägnar, inför Liths 
häradsrätt, å Söre tingsställe, tisdagen den 13:de i denna månad kl. 10 f.m. deltaga i val af 
ledamot uti egodelnings-rätten i stället för afgående Pär Pålsson i Skjör, hållande försam-
lingen för godt hvad nämnde dess ombud dervid gör och låter. 
 
§ 3 Som 2:ne rotehjon för inte länge sedan med döden afgått, så beslöts nu, efter en kort 
öfverläggning, att utfattige och sjuklige Olof Jonsson från Lassgård hedanefter skall såsom 
rotehjon erhålla föda och nödig skjötsel uti första rotan, som är Norderåsen, samt ålderstigna 
och utfattiga enkan Kerstin Larsd:r i Kougsta njuta samma förmån uti andra kyrko-rotan eller 
Norra Nybyggena. 
§ 4 Voro districts magazinets delegare sammankallade för att rådgöra, huru och på hvad sätt 
magazinet skulle gottgöras det korn, som medelst borrning i nedersta botten denna vinter, 
derifrån blifvet stulet, och kunde delegarne nu icke bestämma någon viss ersättning till 
föreståndaren, förrän utrönt blifvit huru mycket korn som bortkommit, hvilket likväl snart 
torde visa sig, när hela qvantum blifvit uttömt, då det ansågs billigt att samtelige delegare 
deltaga i det bortstulnas godtgörande. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

20 juni 1852 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocollet, hållet vid allmän sockenstämma uti Häggenås  
 sockenstuga den 20 junii 1852.  

§ 1 S.D. Valdes och befullmägtigades nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, att såsom 
socknens ombud, infinna sig vid tings-lags stämman i Liths sockenstuga, den 27 i denna 
månad, för verificera och underskrifva afkortnings längderna och räkenskaperna av 1851 års 
krono-utskylder. 
 
§ 2 Emedan Olof Jonsson från Lassgård inte tyckes vela värdera den honom, uti sistl. april 
månad, beviljade förmån, att såsom rotehjon njuta föda och nödig skjötsel uti Norderåsen eller 
1:sta kyrko-rotan, beslöts nu att gamla utfattiga pigan Brita Jonsd:r i Kougsta skulle såsom 
rotehjon njuta nämnda förmåner uti sagda rotan, med rättighet likväl för Ol. Jonsson, att i 
händelse af verkligt behof uppbära något understöd af invånarna uti 1:sta 3:dje och 5:te 
kyrko-rotarne.  
 
§ 3 Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper för 
förflutna året, och valdes Jonas Jönsson i Österåsen och Jonas Pärsson i Storbränna, att 
granska och verificera desamma. 
 
§ [4] Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas nedanskrifna utfattiga följande belopp,  
 nemligen                             R.d   sk. 
Ingeborg Pärsd:r i Storgård     2 Brita Pålsd:r   i   d:o  2 
Blinda Märet Pärsd:r  i  d:o         2 Malin Hindriksd:r i  d:o 1   16 
Sara Pärsd:r i Munkflohög.         1   16 Karin Olsd:r i Halasjön 2 
Pär Olssons barn i Knutbränna     3  Pär Ed   i   d:o  1   16 
Ol. Bengtssons  d:o  i   d:o         1   16  Gunnil Olsd:r i Långkälen 2 
Enkan Karin Olsd:r   i d:o     1 Torp. Olof Pärsson i  d:o                  1   16 
Måns Qvick i Österåsen     2 Alexand. Krus i Huse                       1   16 
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Lovisa Olsd:r i Grötom 1   16  
Clas Åsberg i Huse 2  
Olof Erssons hustru i Ollsta   2 
Ingeborg Nilsd:rs barn i Österås      1  
          S:ma     b:co    r.d:r 30   16 
 

Häggenås sockenstuga, ut supra 
In fidem  N. S. Edlund 
 
 

19 september 1852 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med  
 Häggenås socken den 19 september 1852.  

§ 1 Sedan socknemännen, till följe af förut skedd vederbörlig pålysning, voro i sockne-
stugan församlade, tillkännagaf undertecknad ordförande utom hvad derom redan från pre-
dikostolen varit förmäldt, att socknens förre folk-skolæ-lärare Olof Olander afsagt sig att 
hädanefter förestå denna lärare-befattning, samt att underteknad af följande orsak kunnat i 
allmänna tidningarne anmäla skol-sysslan i Häggenås såsom ledig att ånyo söka. Flere års 
erfarenhet, eller alltsedan undervisningen i härvarande folk-skola började, hade nemligen 
öfvertygat ej allenast pastoratets presterskap och nämnde skol-lärare, utan äfven skol-
direktionens ledamöter, hvilka äfven till ytterligare öfverläggning rörande nu i fråga blifvande 
sak voro på gårdagen sammankallade, att den flyttbara folk-skola, hvilken enligt med-
gifvandet uti 1842 års Kongl. stadga om folk-undervisningen i riket, varit härstädes inrättad, 
likväl här icke kunde motsvara sitt ändamål att göra församlingen fullkomlig nytta, och 
sådant, emedan man funnit det dels intet af socknemännens äfven största och bästa boningrum 
vore tillräckligen stort och till skol-sal för denna folk-rikare församling tjenligt, dels högsta 
svårighet uppstått och nu nästa omöjlighet vore att hos bönderne sjelfve få nöjaktig bostad 
och kosthållning för skolläraren. Af dessa orsaker förmälde sig underteknad anse ytterst nöd-
vändigt, att socknens flyttbara skola blefve förändrad till fast folk-skola, om hvilken 
nödvändighet han sökte att öfvertyga församlingen samt deruti af flere skol-directionens 
medlemmar understöddes.  
 Föramlingens husbönder, hvilka åtskillige anförde inkast mot den föreslagne ändringens 
behöflighet af underteknad besvarades och vederlades, ansågo sig likväl nu alltför fattige att 
inköpa plats, att bygga och inreda ej allenast skol-sal utan ock bonings-hus och nödige uthus 
för skol-läraren, hvadan de ock, med undantag af directions medlemmar, förenade sig uti den 
enhäliga önskan, att folk-skolan härstädes måtte skötas hädanefter såsom hittills, men när de 
uti sådan tanke framhärdade, förklarade sig underteknad ej kunna annat än för sin del förklara 
protest emot sådant beslut samt vördsammast hemställa saken till M. V. consistorii afgörande, 
huruvida det må tillåtas Häggenås skola, att i förenämnde omständigheter dess folk-skola 
skall få fortfara såsom flyttbar, eller böra till fast skola förändras, och hvarefter detta proto-
colls justering utsattes att ske nästa prediko-dag, samt socknestämman upplöstes.  
 

   N. Feltström. 
 
1852 d. 3 october upplästes, justerades och godkändes till alla delar förestående protocoll i 
allmän socken-stuga, intyga på församlingens vägnar 
 

   N. E. Edlund 
 Erik Hansson i Storgård     Erik Svensson i Nygård 
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17 oktober 1852 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås 
 sockenstuga d. 17 october 1852.  

§ 1 Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse rörande markegångssätt-
ningen, voro församlingens ledamöter, efter skedd kallelse samlade, för att utse en deputerad 
vid priscourantens uppgörande på Gärde gästgifvaregård den 21 uti innevarande månad, 
hvarvid socknemännen fattade det beslut, att i berörda afseende förena sig om samma 
deputerad som Liths församling dertill utsett.  
 
§ 2 Med anledning af Konungens respective befallningshafvandes embets-skrifvelse, till 
herr prosten Feltström, af den 30 sistl. september, voro församlingens ledamöter efter skedd 
pålysning, samlade för att utse ett ombud, som bör deltaga i den revision, som företages å 
Konungens befallningshafvandes sessionsrum, thorsdagen den 18:de instundande november 
kl. 9 f.m., rörande förvaltningen af och räkenskaperna öfver de gåfvo- och andra medel, som 
till undsättnings-committéen ingått, i följd af 1849 års missväxt och utsågs med enhällig röst, 
till berörde ombud för Häggenås socken, fjerdingsmannen och sockenskrifvaren Jonas Jons-
son i Österåsen.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

7 november 1852 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga 
 d. 7 november 1852.  

§ 1 S.D. Till följe af Konungens respective befallningshafvandes kungörelse af d. 21 sistl. 
october, anmodades och befullmägtigades i föregående protocoll nämnde fjerdingsman Jonas 
Jonsson i Österåsen, att å Häggenås socknemäns vägnar, den 9:de instundande december kl. 9 
f.m. inför Konungens befallningshafvande, med landets öfrige deputerade, öfverlägga och 
besluta i fråga om tillskott för brobyggnaden öfver Åsan-forsen samt uppförande af bro från 
så kallade Stadsberget vid Gesundssjön, jämte andra ärenden, hvaröfver deputerade böra 
besluta, förklarande socknemännen sig nöjda med hvad nämnde deras fullmägtig dervid gör 
och låter. 
 
§ 2 Uppå gifven anledning och förfrågan, huruvida församlingens ledamöter funno sig 
hugade att antaga bondesonen Nils Olofsson i Österåsen till sockenskräddare och drängen 
Olof Olofsson, sist tjänande i Nygård, till sockenskomakare? gafs det enhälliga svar, att 
församlingen biföll deras begäran, emedan de bägge förena skicklighet i hvar sitt yrke med ett 
anständigt uppförande, och blefve således nämnde Nils Olsson och Olof Olofsson nu antagna 
till sockenhandtverkare, hvilka ega att vid skeende mantalsskrifvning såsom sådana anmäla 
sig och njuta försvar af socknen, så länge de gå socknemännen tillhanda med dugligt arbete 
samt uppföra sig sedigt och anständigt.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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9 januari 1853 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken uti dess sockenstuga den 9:de januarii 1853. 

§ 1 S.D. Till ödmjuk åtlydnad af Max. Ven. Consistorii befallning uti dess  circulaire n:o 50 
den 27 oct. 1852 voro Häggenås socknemän enligt derom skedd vederbörlig pålysning och 
kallelse nu i socknestugan samlade för att afgifva ett bestämt yttrande om och huruvida de 
voro villige att medelst årligt bidrag befrämja en pensions-i[n]rättning för ållderstigne och 
sjuklige folkskollärare inom Härnösands stift, hvarvid och sedan 4 § i berörde circulaire 
blifvit för den församlade menigheten ljudeligen uppläst, och undertecknad ordförande 
medelst flera anförde skäl bland andra att om möjligen en skol-lärare medelst ållderdom eller 
sjuklighet eller på annat sätt blifvit oförmögen att sköta sitt magtpåliggande kall icke hade att 
påräkna någon pension eller understöd af allmänna medel han nödvändigt skulle komma att 
ligga församlingen helt och hållet till last, sökte visa att ifrågavarande pensions-inrättning 
skulle medföra mycken nytta och lättnad för församlingen som derigenom undsluppe hela 
underhållet för den ålldrige och bräklige skol-läraren kunde dock socknemännen efter något 
samtal och rådplägning derom, icke förmås bevillja något bidrag till ifrågavarande pensions 
inrättning utan ville de häldre, som orden föllo, risquera att sjelfva underhålla oftanämnde 
skol-lärare i händelse han skulle komma i behof af understöd. 
 
§ 2 Till följe af Konungens resp. befallningshafvandes kungörelse af den 18 sistlidne 
december utsågs och befullmägtigades krono fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Österåsen, att 
å inom Häggenås socken varande rust- och rotehållares vägnar på lands kontoret i Östersund 
thorsdagen den 27 i denna månad kl 11 f.m. lyfta och qvittera den andel af de medel hvilka 
nådigt blifvit anslagne till lindring i rustnings och roterings besväret för tiden från och med år 
1848 till och med 1851 som Häggenås rust- och rotehållare belöpa kan.  
 
§ 3 I betraktande af det oskick och syndfulla lefverne som uppkommer deraf att traktering 
med bränvin eller andra rusgifvande drycker sker vid kyrkan efter gudstjensternas slut vid 
bröllop, barndop, begrafningar m.fl. tillfällen samt är ett verksamt medel till befrämjande af 
sabbatens ohelgande och gifver ofta anledning till oordentlig och syndig lefnad \flera dagar 
derefter/ samt dessutom denne plägsed blifvit en allmän vana hvilken hvar och en anser sig 
pligtig att följa, han måtte vara i sämre eller bättre vilkor, thy fattades nu på af underteknad 
skedd framställning derom, det enhälliga beslut att all traktering med bränvin eller andra 
rusgifvande drycker vid kyrkan vid ofvannämnde och andra tillfällen på sön- och helgedagar 
under hvad förevändning som hälst ifrån denna dag och allt framgent skulle upphöra och vara 
förbjudne. 
 Och lofvade socknemännen att hvar i sin stad hos krono-betjeningen angifva den som 
mot detta beslut bryter för att inför tings-rätten plikta för sin förseelse. 
 Slutligen utsågos 3 hemmansegare att i morgon uti prestgården justera detta protokoll.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Justerat och erkänt, intyga på församlingens vägnar:       Jonas Jonsson i Österåsen 
 Nils [bom.] Svensson i Häggesta Olof [bom.] Larsson i Kougsta 
 
 [Tillagt i marginalen:] 
År 1853 d 16 januari upplästes 3 § af detta protocoll ljudeligen från predikostolen i Häggenås 
kyrka,  betygar       N. S. Edlund. 
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3 juli 1853 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 3:dje julii 1853. 

§ 1 S.D. Valdes nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, att vid gällstämman i Liths 
sockenstuga, den 10:de uti innevarande månad, å socknens vägnar, justera och underskrifva 
afkortnings-längden av 1852 års krono utskylder. 
 
§ 2 Emedan flere af ledamöterna uti socken-nämnden yttrat sin åstun[dan] att blifva 
entledigade derifrån, så anställdes nu val af nya till denna vigtiga befattning, och utsågs med 
enhällig röst, till ordförande i socken-nämnden, kr. fjerdingsmannen och sockenskrifvaren 
Jonas Jonsson i Carlsgård samt till ledamöter: Nathanaël Ersson i Stafsgård, Anders Månsson 
i Lassgård, Olof Andersson i Storbränna, Pär Danielsson i Munkflohögen, Pär Johansson i 
Österåsen, Lars Ersson yngre i Långkälen, Pär Jonsson i Högarna, Jonas Jonsson i Häggesta 
och Anders Fyr i Huse. 
 
§ 3 Till ledamöter i scholstyrelsen valdes enhälligt fjerdingsmannen Jonas Jonsson i 
Carlsgård, Lars Pärsson i Österåsen, Eskil Hansson i Munkflohögen och Olof Jonsson i 
Storhögen, samt till suppleanter Jöns Ersson i Lassgård, Jonas Pärsson i Storbränna, Magnus 
Johansson i Österåsen och Jonas Jonsson i Häggesta. 
 
§ 4 Såvida flere af socknemännen önskat att ny bänkdelning i kyrkan måtte upprättas, 
tillfrågades församlingen om grunderna derföre, då det beslut fattades, att samma ordning 
skulle följas nu, som vid sista bänkdelningen, att bönderna erhålla rum framför torpare, likväl 
med det undantag och förbehåll att torpare och dess hustru, vid 60 års ålder och derutöfver, 
undfå plats i kyrkan bland hemmans-egare som med dem äro jämnårige. 
 
§ 5 Emedan f.d. fältjägaren Sven Roos afsagt sig befattningen att besörja grafvarnas 
öppnande på kyrkogården, så åtog sig Hans Elf i Kougsta, som nu i sockenstämman var 
närvarande, detta besvär, emot samma vilkor Sven Roos det sig åtagit och hittills fullgjort, 
enligt § 4 i sockenstämmo protocollet den 18:de junii 1848. 
 
§ 6 Emedan några af kyrko-rådets ledamöter med döden bortgått, så anställdes nu val i de 
aflidnas ställe, och utsågos dertill: Olof Larsson i Kougsta, Nils Larsson i Storbränna, Jöns 
Ersson i Lassgård, Anders Pålsson i Österåsen och Olof Larsson i Österåsen.  
 
§ 7 Till så kallade vaccinations föreståndare valdes med med enhällig röst, bönderna Nils 
Svensson i Häggesta och Olof Johansson yngre i Österåsen.  
 
§ 8 Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper för 
förflutna året.  
 
§ 9 Beslöts att af fattig-cassan skulle tilldelas nedanskrefne utfattiga följande belopp 
penningar, nemligen 
Till  Anna Larsd:r i Österåsen          b:co  r.d:r  1  16 
 Alexander Krus i Huse  1  32 
 Kerstin Larsd:r i Kougsta  1  16 
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård  1  16 
 Sara Pärsd:r i Munkflohögen  1  16 
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 Ingeborg Ersd:r i Österåsen  1  16 
 Brita Jonsd:r i Kougsta        1  16... 
   tillsammans b:co  r.d:r 9  32 
 

Uppläst och erkänd, intyga. In fidem N. S. Edlund 
   Erik Svensson i Nygård 
 
 

7 augusti 1853 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i 
 Häggenås sockenstuga d. 7 augusti 1853. 

S.D. Till underdånigste åtlydnad af Kongl. Maj:ts öppna nådiga bref och respective lands-
höfdingeembetets derpå grundade allmänna kungörelse, voro församlingens hemmansegare 
kallade och nu till en del i sockenstämman samlade, för att utse en så kallad elektor vid 
förestående riksdags-manna val, för bondeståndet, hvarvid efter något kort samtal det 
enhälliga beslut fattades, att denna gång, liksom nästan alltid tillförne, förena sig med Liths 
sockenmän uti berörde afseende, hvarföre bonden Olof Larsson i Kougsta nu utsågs och 
befullmägtigades, att nästa söndag, den 14:de uti innevarande månad, infinna sig vid 
sockenstämman i Liths sockenstuga, för att gemensamt med sistnämnde församlings 
hemmansegare utse elektor till förestående riksdagsmannaval. 
 

Häggenås sockenstuga ut supra. In fidem  N. S. Edlund 
 
 

18 september 1853 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 18 september 1853. 

§ 1 S.D. Med anledning af Konungens befallningshafvandes allmänna kungörelse som sistl. 
söndag från predikostolen upplästes, voro efter derom skedd pålysning, socknemännen till 
idag kallade till allmän sockenstämma, för att utse ledamöter i sundhets-nämnd, likmätigt 
Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 12 november 1831 om hvad i händelse af cholerans 
utbrott inom riket iakttagas bör, då efter någon kort öfverläggning, till ledamöter i sundhets 
nämnden för denna socken, valdes och utsågos följande hemmans egare, nemligen 
        Jonas Jonsson i Häggesta 
        Magnus Johansson i Österåsen 
        Erik Hansson i Storgård 
        Eskil Hansson i Munkflohögen 
        Hans Ersson i Halasjön, och  
        Pär Jonsson i Högarne 
hvilka tillsades att, hvar inom sin rota, utse tjenliga boningar till sjukhus, vara betänkte på 
sjuksköterskor m.m. utan att likväl göra några omkostnader, förr än det visar sig att farsoten 
nalkas länets gränser, i hvilken olyckliga händelse, sundhets nämnden borde sammanträda, för 
att rådgöra om tjenligaste sättet att förekomma sjukdomens spridande och de sjukas vårdande 
m.m. 
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§ 2 Till följe af herr häradshöfding Hasselbergs kungörelse, af den 20:de sistl. augusti, 
valdes och befullmägtigades gästgifvaren Mathias Moberg i Österåsen, att inför Liths vällofl. 
häradsrätt thorsdagen den 6:te näst kommande october, å Häggenås socknemäns vägnar, 
afgifva yttrande om lämpligaste ställen för gästgifveriernas anläggande inom tingslaget, jemte 
andra dermed sammanhängande ämnen, förklarade socknemännen sig nöjde med hvad 
nämnde dess ombud, dervid gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

16 oktober 1853 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Afskrift 
  Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med 
  Häggenås socken, d. 16 october 1853. 

§ 1 Till en början blev, på derom framställd fråga, af församlingen förklaradt, att den 
samma ville öfverlåta fullmägtigskapet vid pris-courantens uppgörande å Gärde gästgifvare 
gård, den 26 dennes, åt samma person som Liths socken ditsänder, såsom sitt ombud. 
 
§ 2 Då fråga nu åter, efter vederbörligen skedd pålysning skulle företagas, huruvida 
Häggenås församling ville, ej allenast inrätta ett boställe för socknens tillkommande folk-
skole lärare, utan äfven med detsamma en fast folk-skola, så att socknens hittills varande 
flyttbara folk-skola således må varda i framtiden en fast skola så blef efter något samtalande 
häröfver, af den stora pluraliteten bland socknemännen förklaradt, att densamme ansåg det 
ofelbart fördelaktigast för sig, att då man ändock nu voro nödsakad inrätta ett boställe åt den 
blifvande folk-skole-läraren äfven och i sammanhang med lärarens bonings-rum uppsätta en 
större skol-sal, deruti samtelige barnens undervisning framdeles må varda meddelad. 
 
§ 3 Sedan denna hufvudsak var afgjord, och emedan man hade förslag på 3:ne ställen, 
hvarest denna byggnad skulle få inrättas, nemligen på nämndeman Nils Svenssons i Häggesta, 
bonden Nathanael Olssons i samma by och b. Erik Kalls i Österåsens egor, och hvardera af 
desse hade uppgifvit de villkor, på hvilka de voro benägne att afyttra nödigt utrymme för 
skolan och bostället, beslöts ock att man ville uppdraga åt en person från hvarje af socknens 5 
rotar, att närmare bese de erbudna platserna, samt söka uppgöra med egarne om det 
lämpligaste bästa priset å det ställe, man kunde finna hälst böra utses. Dessa män valdes ock 
nu och blefvo de bönderne Jonas Persson i Storbränna, Erik Hansson i Storgård, Carl Pålsson 
i Österåsen, Olof Jönsson i Storhögen och Jonas Jonsson i Häggesta, hvarutom ock under-
tecknad begärde, det ville herr pastor Edlund benäget åtaga sig deltagandet i samma för-
rättning och hvartill han förklarade sig villig samt äfven socknemännen yttrade sin fägnad och 
belåtenhet. Desse mäns beslut i saken skulle ock ej ändras. 
 
§ 4 Som ock undertecknad anskaffat en projektritning till skol-byggnaden och lärarens 
boning jemte materiel förslag dertill så uppvisades nu och lemnades dessa papper, hvilka ock 
församlingen gillade och antog, äfvensom den medgaf, att nämndemannen Erik Ersson i Hölje 
skulle för uppgörandet af denna ritning och material-förslag, genom socken-skrifvaren erhålla 
det begärda arfvodet, eller betalning för 1 dagsverke.  
 
§ 5 På framställd fråga, om församlingen nu ock ville utse en material-skrifvare, för att både 
emottaga de framförande materialierna och i öfvrigt besörja hvad honom till ändamålet kunde 
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åligga, ansågs rådligast att uppskjuta material skrifvarens utseende, tills det vore afgjort, 
hvarest skolan kommer att stå.  
 
§ 6 Ytterligare afgjordes ock att byggnadens uppsättande och väl äfven dess betäckande 
med yttre tak skulle ske nästkommande vår, hvarför nödige materialier borde i likhet med 
hvad vid kyrkobyggande sker, under vintern efter skatt framföras, men timringen borde på 
beting utföras.  
 

   N. Feltström 
 

Justerat och erkändt, intyga  Lars Pärsson i Österåsen,  
 Jonas Jonss. i Österåsen,  Erik Svensson i Nygård. 
 

År 1853 den 30 october upplästes detta protocoll offentligen och ljudeligen från predikostolen 
i Häggenås kyrka, tillika med besvärs anvisning till Konungens befallningshafvande, inom 30 
dagar. Betygar 
   N. S. Edlund 
 
 
 

6 november 1853 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid vederbörligen utlyst allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga d. 6 november 1853.  

§ 1 S.D. Uppå gifven anledning och förfrågan om och huruvida församlingens ledamöter 
funno sig hugade att antaga drängen Erik Pärsson från Lassgården i Österåsen till 
sockenskräddare? gafs det enhälliga svar, att församlingen så mycket häldre biföll denne Erik 
Pärssons begäran, som han med skickelighet i sitt yrke förenar ett dygdigt och anständigt 
uppförande, hvarföre han egde att vid skeende mantalsskrifning anmäla sig såsom socken 
handtverkare och njuta socknens försvar, så länge han går socknen tillhanda med dugligt 
arbete, samt uppför sig sedigt och anständigt.  
 
§ 2 Begärde Pär Hemmingsson i Knutkaribränna entledigande från sexmans befattningen, 
hvilken han nära 6 år bestridt, hvarföre, då denna begäran icke kunde honom vägras, 
församlingen i hans ställe, valde till sexman i 2:dra kyrko-rotan, bonden Gustaf Olsson i 
Knutkaribränna. 
 
§ 3 Upplästes ett project till reglemente för brandstods bolag inom Liths pastorat. På derom 
framställd fråga, om Häggenås socknemän ville förena sig med Liths och Kyrkås socknar uti 
ett brandstodsbolag, enligt uppläste project till reglemente? voro tankarna delade. De som 
redan ingått uti Jämtlands läns allmänna brandstods-bolag ville icke gerna derifrån afträda och 
de öfvrige socknens hemmansegare yttrade sig hälst vilja stifta ett särskildt bolag för 
Häggenås socken allena. Uti något visst enhälligt beslut kunde församlingen nu icke förena 
sig, icke eller voro alla hemmansegare nu tillstädes.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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6 januari 1854 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås socken  
 uti dess sockenstuga den 6:te januari 1854.  

§ 1 S.D. Till följe af Konungens befallningshafvandes allmänna kungörelse, af den 30:de 
sistförflutna november voro församlingens ledamöter kallade och nu i socknestämman samla-
de för att utse 3:ne jordbrukskunnige, inom socknen bofaste män, bland sockennämndens 
ledamöter, hvilkas åliggande bör blifva att förrätta undersökning rörande befintlighet å 
hemman som klyfvas i mindre delar, än för orten i allmänhet stadgadt är, samt i fråga om 
jordafsöndring, hvarvid, och sedan nämnde kungörelse nu ytterligare blifvit, för den försam-
lade meningheten kungjord, till ifråga varande nämnd, med enhällig röst, valdes hemmans-
egarne nämndemännen Nils Svensson i Häggesta och Lars Pärsson i Österåsen samt Jonas 
Pärsson i Storbränna. 
 
§ 2 På gifven anledning och derom framställd fråga, förklarade socknemännen sig villige, 
att med några kappar korn, efter hvars och ens råd och lägenhet, till någon del ersätta den 
betydliga skada och förlust som hemmansegarne i Lungre by, af Kyrkås socken, ledo sistl. 
sommar af den starka hagelskur som nästan totalt förstörde all deras sädesgröda, och skulle 
detta sädes sammanskott aflämnas i kyrkoherberget, vid blifvande krono-tionde intägten 
härstädes.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

5 februari 1854 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga  
 den 5:te februari 1854. 

§ 1 S.D. Anmälde bonden Nathanael Ersson i Stafsgård, att han förlidet år tillverkat 10 
lispund saltpetter, samt bonden Olof Olsson i samma by 13 lispund saltpetter hvaröfver de 
erhöll vanligt sockenstämmo bevis. 
 
§ 2 Till ledamöter uti innevarande års taxerings-committée, som, enligt Konungens 
befallningshafvandes kungörelse sammanträder å Klösta gästgifvaregård, den 10:de 
nästinstundande mars, valdes för Häggenås socken kr. fjerdingsmannen Jonas Jonsson och f. 
gästgifvaren Mathias Moberg i Österåsen.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

26 februari 1854 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 26 februari 1854. 

S.D. Till följe af herr löjtnant Stridsbergs, idag från predikostolen upplästa pålysning, 
grundad på herr dom hafvandes skrifvelse af den 16 dennes, hvarigenom Häggenås sockens 
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samtelige wäghållnings skyldige kallas, att, på första rättegångs-dagen af näst infallande 
lagtima ting, som är den andra instundande mars, höras i fråga om skylldighet att \såsom 
häradsväg/ gemensamt underhålla vägen mellan Liths och Kyrkås kyrkor, valdes och 
befullmägtigades nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, att å Häggenås sockens vägnar 
afgifva svaromål och yttrande i berörde sak, förklarade socknemännen sig nöjde med hvad 
detta dess ombud dervid gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

5 mars 1854 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken, uti dess sockenstuga d. 5 mars 1854. 

Emedan herr lands-se[c]reteraren Thomée tillkännagifvit, att ett bolag bildat sig i ändamål, 
att, om medel dertill kunde beredas och anskaffas, förbättra communicationen emellan 
Jemtland och Norige, med begagnande af de mellan Östersund och Værdalsören liggande 
vattendrag, men att bolaget för planens utförande, vore i behov af bifdrag utaf länets 
innevånare, vore enligt begäran, Häggenås socknemän, efter derom skedd vederbörlig 
pålysning, kallade och nu i sockenstämman talrikt samlade, för att afgifva yttrande, om och 
till hvad belopp de ville bevilja bidrag, till nämnde communications underlättande.  
 Sedan förbemälde herr lands-secreterare, som nu var i sockenstämman närvarande, 
tydligen visat nyttan och förmonen af en lättad communication på Norige, hvarigenom 
nödvändighets varor, såsom sill, fisk, salt, spannmål, m.m. för ojämförligt bättre pris, än 
vanligt, skulle kunna erhållas, samt till slut uppläst ett sockenstämmo protocoll i Rödön, 
förklarade här varande socknemän enhälligt sig villige och benägne, att för ifrågavarande 
ändamål, bidraget erlägga till samma belopp, hvartill Rödöns hemmansegare och boställs-
innehafvare sig förbundit, nemligen att, såvida ett bolag verkligen kommer till stånd, som i 
hufvudsaklig öfverensstämmelse, med det uti oftanämnde herr lands secreterare uppgjorda 
förslag, utförer planen, för den lättade communicationen, af hvarje hemmansegare och 
boställs innehafvare, årligen, under tio års tid, för hvarje tunnlands skatte, erlägga trettiotvå 
skillingar b:co, antingen i contanter eller spannmål, efter gångbart pris, dock att bidraget icke 
finge understiga sexton sk:r, huru litet skattetal röken än vore åsatt, och ej heller öfverstiga en 
r.d:r 32 sk. allt b:co, äfven om hemmanets skattetal vore mer än 2½ tunneland.  
 På den skattskyldige sjelf finge det bero, om han ville bidraget erlägga i penningar eller 
spannmål, och skulle uppbörden deraf verkställas af bolaget vid den årliga intägten eller 
uppbörden af kronans medel, sedan kungörelse derom någon tid förut skett. Med erläggande 
af detta bidrag skulle början ske, från och med det år, arbetet med communicationens 
underlättande påbörjats, och sedermera oafbrutet, under de bestämda 10 åren fortgå, om med 
arbetet fullföljes. 
 Hvaremot socknemännen såsom vilkor för bidragets utgörande förbehålla sig, att utan 
all avgift få begagna de nya landsvägar och bryggor, som å den föreslagna communications 
linien af bolaget byggas, och i öfvrigt, att, om någon innehafvare af hemman eller boställen 
vore så fattig, att han inte kunde afgiften erlägga och derom företedde intyg af pastor i 
församlingen och socken-nämnden han då skulle befrias från bidragets erläggande.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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1854 den 12 mars uppläst i allmän sockenstämma och erkänd, intyga, på församlingens 
vägnar 
 Nils Ersson i Gunggård  Erik Svensson i Nygård 
 

År 1854 d. 25:te mars upplästes förestående protocoll, ljudeligen från predikostolen i 
Häggenås kyrka, tillika med anvisning för den med detta beslut missnöjde, eger att derå söka 
ändring, genom besvär, som ingifvas till Konungens befallningshafvande i länet innan kl. 12 å 
30:de dagen, efter kungörandet häraf. m.m. 
 

Försäkrar  N. S. Edlund. 
 
 

11 juni 1854 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga, den 11:te junii 1854. 

§ 1 Upplästes kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper för förflutna året, hvilka godkändes 
och underskrefvos. 
 
§ 2 Beslöts att af fattig-cassans medel skulle tilldelas åt 
 Anna Larsdotter i Österåsen       r.d:r b:co 2 
 Alexander Krus i Huse  1   16 
 Kerstin Larsd:r i Kougsta  1   16 
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård  1   16 
 Brita Jonsd:r i Kougsta  2 
 Gunnil Olsd:r i Långkälen   2 
 Ingeborg Ersd:r i Österåsen                      1   16 
       eller tillsammans                  r.d:r b:co          11   16 
 
§ 3 Vid betraktande deraf, att fältjägaren Erik Öbergs hustru, Kerstin Andersd:r i Österåsen, 
för närvarande är husvill och ingen af församlingen tycktes kunna eller vilja emottaga och 
hushera henne och hennes många barn, så beslöts, att anmoda sockenskrifvaren och 
fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Österåsen, söka uppköpa och tillhandla någon tjenlig 
byggning eller bostad, för detta fattiga hushåll, då församlingen ville, efter hvar på sig 
löpande anpart, betala hvad huset komme att kosta.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

15 oktober 1854 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga, d. 15 october 1854. 

§ 1 S.D. Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse, af d. 16 sistl. september, 
voro församlingens ledamöter, efter skedd vederbörlig pålysning, samlade, för att välja 
deputerade, vid priscourantens uppgörande, å Bodals gästgifvaregård den 25 i denna månad, 
och förklarade församlingen enhälligt, sig vilja öfverlåta detta fullmägtigskap, åt samma 
person som Liths socken ditsända såsom sitt ombud.  
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§ 2 Vid fråga om materialiers anskaffande till fullbordande af den påbörjade skol-bygg-
ningen, upplyste sockenskrifvaren att till murars uppförande fordrades ett lass sten för hvarje 
tunnelands skatt samt till kakelugnar 10 st. 12 tums godt tegel. 
 Och beslöts nu att sten skulle höstetiden uppbrytas, för att kunna, efter skedd pålysning, 
på viss bestämd dag vintertiden, till stället framforslas och emottagas af den som kommer att 
uppföra murarna. Hvad teglet angick, anmodades sockenskrifvaren medelst brefväxling, göra 
sig underrättad, hvarest detsamma beqvämligast kunde erhållas, då hela qvantiteten kunde på 
en gång reqvireras och hit transporteras, samt sedan betalningen fördelas på socknen efter 
skatt. 
 Hvad angick kälningar och bräder, som behöfvas till golf och tak m.m. lofvade Jonas 
Jonsson, i samråd med några kunniga personer, uppgöra förslag derå, och sedan till hvarje 
byalag utsända förteckning som utvisade huru mycket på hvarje tunnlands skatte deraf 
belöper. Likaledes beslöts nu, att offentlig auction skulle utlysas till d. 4 kommande 
november, då åt den minstbjudande upplåtas stenmurars och kakelugnars uppförande, golf 
och taks inläggande, fönsters och dörrars förfärdigande m.m. 
 Sluteligen anmodades gratialisten Olof Hall i Häggesta ombesörja att det öfverblifna 
timret, vid skolbyggningen, blifver hoplagt, så att det ej må taga skada af väta derigenom att 
det ligger på marken. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

4 februari 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Den 4:de februari 1855. 

§ 1 Tillställdes klockaren Erik Svensson i Nygård, den penning som Kongl. Maj:t honom i 
nåder förunnat för befrämjande af vaccination. 
 
§ 2 Gafs åt bonden Erik Olofsson i Stafsgård, vanligt sockenstämmo bevis för af honom 
tillverkad sex lispund saltpetter. 
 
§ 3 Begärde bonden Olof Enarsson i Storhögen afsked från sex-mans befattningen, hvilket 
honom icke kunde förvägras sedan han densamma förestått i 16 år, och valdes i hans ställe, 
med enhällig röst, till sexman uti 4:de kyrkorotan, bonden Olaus Nilsson i Storhögen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

18 februari 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti Häggenås  
 sockenstuga, den 18 febr 1855. 

§ 1 S. D. Sedan anmält blifvit, att Eskil Hansson i Munkflohögen vid sistlidna hösteting, på 
begäran, erhållet afsked från nämndemans befattningen, voro församlingens ledamöter efter 
skedd kallelse nu i socknestugan samlade för att utse någon annan i hans ställe, hvarvid 
församlingen stadnade med sitt enhälliga förtroende vid bonden Hindrik Carlsson i 
Munkflohögen, hvilken således af socknemännen utkorades till nämndeman uti berörde Eskil 
Hanssons ställe.  
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§ 2 Valdes och befullmägtigades nämndemannen Nils Svensson i Häggesta att, vid nu 
infallande lagtima ting, som sättes å Klösta gästgifvare gård, den 26 uti innevarande månad, å 
Häggenås sockens vägnar, afgifva svaromål på bonden Hemming Eliassons i Åsen, enligt 
stämning, gjorda påstående, det Häggenås socknemän böra deltaga i kostnaden för så kallade 
Skjörbrons ombyggande, förklarande församlingen sig nöjd med hvad fullmägtigen dervid gör 
och låter. 
 
§ 3 Till följe af Konungens respective befallningshafvandes allmänna kungörelse af den 10 
sistl. januari, valdes och befullmägtigades krono fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Österåsen, 
att, å Häggenås sockens vägnar, infinna sig vid landsjämnadstinget i Östersund, som hålles 
inför Konungens befallningshafvande och börjar den 29 instundande mars kl. 10 f.m. att 
öfverlägga och besluta i de, uti berörde kungörelse nämnde och de flere ämnen som kunna 
ifrågakomma.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 
9 april 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Afskrift. Protocoll, hållet vid allmän i ämnet lagligen utlyst socken- 
  stämma med Häggenås församling d. 9 april 1855.  

§ 1 Till följe af någras förmenande, att den redan uppförda skolhus-byggnaden skulle bättre 
uppfylla sin bestämmelse, om den förflyttades till Österåsen, och dessas begäran, att ärendet 
måste till öfverläggning uti allmän sockenstämma framställas, hade undertecknad infunnit sig, 
för att inhämta socknemännens tankar och önskningar uti nämnde ärende.  
 Till den ändan upplästes nu först det af herr contractsprosten Nils Feltström den 16 
october 1853 hållne sockenstämmas protocoll, rörande ifrågavarande skolhus byggnad, och 
enär häraf upplystes, att laga kraft vunnit beslut redan förefinnes derpå, att skolhusbyggnaden 
skall innehafva den plats eller tomt, den redan har, och dessutom uti berörde socken-stämmo-
protocoll, uttryckligen säges, att det beslut, som af förståndiga och af församlingen dertill 
lagligen befullmägtigade män, i saken redan blifvit fattadt, äfvensom, de åtgärder, hvilka af 
dem redan blifvit angående skolhusbyggnaden vidtagna, icke skulle få ändras, alltså, och då 
det med skäl ansågs ändamålslöst, onödigt, ja rent af lagstridigt, att utan förhanden-varande 
giltiga orsaker upphäfva ett redan laga kraft vunnit beslut, förklarades skolhusbyggnaden böra 
stå qvar, der den redan är uppförd, hvilket ock pluraliteten bland socknemännen godkände. År 
och dag som ofvan.  
   O. Hedin  

 t.f. past. 
 

Å socknemännens vägnar:  Nils (bom.) Svensson i Häggesta 
 Lars Larsson och  Erik (bom.) Snygg i Kougsta. 
 

År 1855 d. 22 april upplästes detta protocoll offentligen från predikostolen i Häggenås kyrka 
tillika med vanlig besvärs anvisning till Konungens befallningshafvande inom 30 dagar.  
 

Betygar   N. S. Edlund 
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9 april 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. [Lika datum som föregående protokoll.] 
 
Afskrift. Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med 
  Häggenås församling d. 9 april 1855. 

§ 1 Rörande rotehjonet Qvicks vistelseort och uppehälle, projecterades såsom med rätt och 
billighet öfverensstämmande, att nämnde rotehjon borde få sin rota uti Österåsen, änskönt en 
och annan bland Österåsens byamän häremot gjorde invändningar, förebärande, att Qvicks 
underhåll skulle blifva dem för mycket betungnade, stadnade man dock omsider vid det 
beslut, att rotehjonet Qvick skulle, till en början åtminstone, få sitt underhåll uti Österåsen, 
hvilken rote dessutom under 1/2 år varit ledig.  
 
§ 2 Beträffande fältjägaren E. Öbergs hustru Kerstin Andersdotter, som i anseende till 
mannens visade obenägenhet att försörja de sina, begärt socknens understöd för sig och 5 
underåriga barn, förslogs att de 2 äldsta sönerna skulle uti något hyggligt hus till försörjning 
emottagas. I anledning häraf förklarade sig bonden Pehr Larsson i Norderåsen beredvillig, att, 
på försök, och på en tid, i sitt bröd upptaga den äldsta gossen, den andra njuter för närvarande 
uppehälle hos Pehr Larsson i Klösta. Modern erhöll tillåtelse, att med sina 3:ne yngre barn gå 
på socknen, som det heter, och beror alltså på henne sjelf, att härutinnan handla såsom hon för 
godt finner, antingen hon vill sig begagna af denna församlingens tillåtelse eller ej. 
 

År och dag som ofvan. In fidem O. Hedén 
   t.f. past. 
 

 Nils (bom) Svensson i Häggesta         Lars Larsson,         Erik (bom) Snygg i Kougsta.  
 

Den 29 april 1855 upplästes detta protocoll offentligen från predikostolen i Häggenås kyrka, 
tillika med vanlig besvärsanvisning till Konungens befallningshafvande inom 30 dagar, 
betygar  N. S. Edlund. 
 
 
3 juni 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
1855 d 3. junii valdes enhälleligen, af Hägggenås socknemän, krono fjerdingsmannen Jonas 
Jonsson och f. gästgifvaren Mathias Moberg i Österåsen, till ledamöter uti innevarande års 
taxerings committée, som sammanträder å Klösta gästgifvare gård den 7:de uti denna månad. 
 

Betygar  N. S. Edlund 
 
 

8 juli 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
1855 den 8 juli, vid allmän sockenstämma, upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- 
och fattig-cassornas räkenskaper för förflutna året.  
 
§ 2 Tilldeltes af fattig-cassan, till socknens utfattige, följande belopp nemligen 
 Måns Qvick i Österåsen        r.d:r   3  16 
 Brita Jonsd:r i Kougsta  2 
  samt 4 k:pr korn af Joh. Anderss. i Munkflohögen 
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 Alexander Knis i Huse  1  16 
 Gunnil Olsd:r i Långkälen  2 
 Brita Nathanaelsd:r i Prestbordet  1  16 
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård  1  16 
 Kjerstin Pärsd:r i Kougsta  1  16  
  Summa          12: 32 b:co  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

12 augusti 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
År 1855 den 12 augusti valdes i Häggenås sockenstuga, till följe af pastors embetets i Liths 
pålysning, nämndemannen Nils Svensson i Häggesta och fjerdingsmannen Jonas Jonsson i 
Österåsen, att, vid gällstämma i Liths sockenstuga den 19:de uti innevarande månad, tillika 
med öfrige tingslagets socknemän, rådgöra och besluta rörande Hårkbrons reparerande samt 
om Kyrkåsvägens reparerande och underhållande; hållande Häggenås socknemän för godt, 
vad desse dess deputerade dervid lagligen göra och låta. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

23 september 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga 
 den 23 september 1855. 

Till följe af Konungens befallningshafvandes allmänna kungörelse, af den 5:te innevarande 
september, rörande markegångssättningen, valdes såsom ombud för Häggenås socken, 
nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, att, på dag och ställe som herr kronofogden 
bestämmer och på dess kallelse med fögderiets öfrige deputerade, sammanträda för att 
uppgöra priscouranten för innevarande år, hållande socknemännen för godt, hvad ombudet 
dervid gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

11 november 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga den 
 11:te november 1855. 

§ 1 S.D. Med anledning af herr häradshöfding Hasselbergs kungörelse, af den 11:te sistl. 
october, valdes med enhällig röst, krono fjärdingsmannen Jonas Jonsson i Österåsen, att, 
såsom Häggenås sockens ombud, thorsdagen d. 29:de uti innevarande månad kl. 10 f.m. 
infinna sig å Grytans tingsställe, i Brunflo socken, för att med fögderiets öfriga deputerade, 
dels öfverenskomma om sättet för kronobrefbäringens besörjande inom fögderiet för 
framtiden, dels ock yttra sig rörande väckt anspråk på ersättning för sådan brefbäring under 
näst förflutna tiden. 
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§ 2 Emedan flere af församlingens ledamöter funnit, att sockenjämnads-afgiften årligen 
blifvit nog dryg och betungande derigenom att socknens ombud, vid åtskilliga tillfällen, utom 
socken, erhållet full skjutslega både fram och åter, samt 32 sk. b:co per dag, såsom 
traktamente, så fattade socknemännen nu, på derom framställd fråga, efter någon kort 
öfverläggning, det enhälliga beslut, att ifrån närvarande stund och allt framgent, den som 
blifver utsedd till socknens ombud eller deputerad, vid förrättningar utom socknen, får åtnöja 
sig med full skjuts, efter[?] en häst, á 24 sk. b:co milen, till förrättningsstället, men intet för 
återresan, samt dessutom tjufyra /24/ sk b:co såsom dagtraktamente. Skulle likväl någon 
blifva besvärad med dylikt ombudsskap under stridaste andetiden, borde dagsarfvodet, efter 
hvad billigt ansåges jämkas och höjas.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Sjussterat intyga Jonas Jonsson i Österåsen 
   Lars Larsson Kougsta. 
 

År 1855 d. 18 november upplästes § 2 af förestående protocoll, från predikostolen i Häggenås 
kyrka, tillika med besvärsanvisning till Konungens befallningshafvande inom 30 dagar.  
 

Betygar   N. S. Edlund 
 
 

18 november 1855 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämma i Häggenås socken- 
 stuga d.18 november 1855. 

S.D. Med anledning af Konungens respective befallningshafvandes skrifvelse, af d. 13:de uti 
innevarande månad, till pastors embetet i Lith utsågs nu, af Häggenås socknemän, 
nämndeman Nils Svensson i Häggesta till ledamot uti den nämnd som har att, för Jämtlands 
norra fögderi, upprätta markegångs priscouranten för october, november och december 
månaderna af innevarande, samt för januari, februari och mars månader näst-instundande år. 
Till suppleant valdes och utsågs bonden Carl Pålsson yngre i Österåsen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

17 februari 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma, uti Häggenås  
 sockenstuga, den 17:de februari 1856. 

§ 1 S.D. Till ledamöter uti innevarande års taxerings-committée som sammanträder å Klösta 
gästgifvaregård den 23:dje uti denna månad, valdes, för Häggenås socken, sockenskrifvaren 
Jonas Jonsson och bonden Mathias Moberg i Österåsen. 
 
§ 2 Emedan flera olägenheter och äfven icke obetydliga kostnader uppkomma deraf, att 
blott 2:ne så kallade gode män äro utsedda inom socknen, så utkorades och valdes nu till gode 
män för att biträda vid lantmäteri förrättningar, bönderne Olof Jönsson i Storhögen, Carl 
Pålsson yngre i Österåsen, Jonas Pärsson i Storbränna och Anders Fyr i Huse.  
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§ 3 Upplästes, godkändes och underskrefs mantals och skattskrifnings-längden för inne-
varande år.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

16 mars 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, vid sockenstämman i Häggenås socken- 
 stuga, d. 16 mars 1856. 

§ 1 Emedan kyrkovärden Jöns Ersson i Lassgård och bonden Nils Ersson i Gungård begärt 
enledigande från att vara föreståndare för socknens districts magazin, hvilken befattning de 
bestridt i 6 års tid, hvilken begäran dem icke kunde förvägras, utan måste bifallas, så valdes 
nu i deras ställe till föreståndare af berörde magazin bönderne Olof Olofsson i Österåsen, 
Pålgård och Magnus Johanss. därstädes och Nilsgården. 
 
§ 2 Som bönderna Jonas Jonsson i Häggesta och Nils Ersson i Gungård yttrat deras önskan 
att blifva befriade från befattningen att vara gode män, hvilken befattning de flere år bestridt, 
så utsågs nu, i deras ställe, att såsom gode män, biträda vid landtmäteri förrättningar, 
bönderne Erik Snygg i Kougsta och Erik Olofsson i Jonsgård.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

27 april 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet med Häggenås socken uti dess sockenstuga 
 den 27 april 1856. 

§ 1 S.D. Till underdånig åtlydnad af Kongl. Maj:ts befallning, uti nådigt bref af den 23 febr. 
detta år till M. V. Consistorium i Härnösand och consistorii derpå grundade förständigande till 
pastors-embetena i stiftet, voro, efter 14 dagar förut skedd vederbörlig pålysning, försam-
lingens ledamöter kallade och samlade till allmän sockenstämma, för att afgiva yttrande och 
bestämt förklara, huruvida de voro villige eller icke, att ingå uti en på vissa nådigt fastställda 
grunder byggd pensions inrättning för folkskolelärare; hvarvid, och sedan så väl berörde 
nådige bref som ock nådigt fastställda allmänna grunder för stiftets inrättade pensions 
anstalter för folkskole-lärare, blifvit ljudeligen upplästa och fullständigt delgifna, yttrade 
socknemännen, efter någon kort öfverläggning, att som socknen för närvarande saknar 
ordinarie folkskole-lärare, och osäkert vore om en blifvande lärare, kunde bestämma sig, att 
ingå uti ifrågavarande pensions inrättning, ville församlingen inte förbinda sig, åtminstone för 
närvarande, till någon årlig afgift i och för aftanämnde pensions inrättning. 
 Och ehuru underteknad ordförande sökte öfvertyga socknemännen om nyttan och 
förmon af en sådan pensions inrättning för framtiden, kunde de dock inte förmås bevilja något 
anslag till pensions anstalt för folkskole-lärarna.  
 
§ 2 Upplästes, erkändes och underskrefvos districts-magazins räkningarna för förflutna året. 
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§ 3 På gifven anledning utsågos, med enhällig röst till revisorer af sockenjämnads och 
folkskole-räkenskaperna, herr ingeneur Olof Ollander, samt bönderne Lars Larsson och Erik 
Snygg i Kougsta. 
 
§ 4 Intygade och attesterade församlingen medelst påskrift, riktigheten af undertecknads 
betyg, rörande Erik Pärssons i Storbränna, Salmon Erssons i Österåsen, samt Ingri Pärsd:rs i 
Jonsgård, långvariga, trogna tjenst jemte sedliga uppförande. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

18 maj 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga  
 den 18:de maji 1856. 

S.D. Förrättades, efter derom i vederbörlig ordning skedd pålysning och sedan wal-längden 8 
dagar förut blifvit justerad, kyrkovaktare wal, hvilket så utföll, att gratialisten Olof Ståhl 
erhöll 32½, f.d. fältjägaren Hans Elf 2½ samt inhyses Clas Classon 19½ röster.  
 Innan walet företogs beslöt församlingen att Clas Classon skulle förestå kyrkovaktare 
sysslan till årets slut.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

8 juni 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet i Häggenås sockenstuga, den 
 8 junii 1856.  

Som flere af socknemännen yttrat den tanken eller misstanken att skolhusbyggningen inte 
med nog sorgfällighet blifvit upptimrad, så utsågs nu en så kallad byggnadscommittée, 
hvilken egde att besigtiga, hvad å huset redan gjort är, förordna, att det bristfälliga må blifva 
botadt, och sedan tillse, att skolhuset med omtanke och varaktighet blefve uppfördt.  
 Till denna committé valdes nu, med enhällig röst, bönderna Erik Hansson i Storgård, 
Jonas Pärsson i Storbränna, Carl Pålsson yngre i Österåsen, Olof Jonsson i Storhögen och 
Lars Larsson i Kougsta, hvilken ock borde draga försorg att spjälor blifver anskaffade och 
pålagda taket, som genom nidings verk blifvit antändt och till stor del uppbrunnit, hvilket 
skedde middagstiden sistl. söndag den 1:sta uti innevarande månaden. Och uppmanades 
hvarje rättsinnig medlem af församlingen, att söka upptäcka gerningsmannen till ifråga 
varande nidningsverk som, utom betydlig kostnad, medför skam och vanheder för hela 
socknen 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Uppläst i Häggenås sockenstuga och till alla delar erkänd den 15 juni 1856, intyga 
 Erik Hansson i Storgård Pehr Eriksson Jonsgård 
 Erik Svensson i Nygård 
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24 juni 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti 
 Häggenås sockenstuga d. 24 junii 1856. 

§ 1 S.D. Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattig-cassornas räkenskaper, 
för förflutna året. 
 
§ 2 Som Jöns Ersson i Lassgård anmält sig vilja blifva befriad från kyrkovärdskapet  
härstäde[s], hvilket han nära 24 år förestått, så voro nu socknemännen, efter derom skedd 
vederbörlig pålysning, samlade, till allmän sockenstämma att välja och utse en kyrkovärd uti 
berörde Jöns Erssons ställe, hvarvid församlingens ledamöter föll med sitt enhälliga 
förtroende på bonden Jonas Jonsson i Häggesta, hvilken ock, nu i sockenstämman närvarande, 
åtog sig denna befattning, och skulle dag framdeles utsättas till redogörelse och liqvid emellan 
af- och tillträdande kyrkovärden. Sluteligen förklarades församlingens skyldiga tacksamhet 
med förre kyrkovärden, för den redlighet, nit och osparda möda han ådagalagt, vid 
förvaltningen af kyrkans egendom, i så lång tid.  
 
§ 3 Beslöts att af fattig-cassans medel skulle detta år tilldelas eftrskrefne utfattiga, följande 
belopp: nemligen 
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård   2  r:r 
 Märet Pärsd:r i Backegård   1  16 
 Brita Jonsd:r i Kougsta  3 
 
 Gunnil Olsd:r i Längkälen  3 
 Olof Pärssons barn i Storhögen  4   32 
 Kerstin Larsd:r i Kougsta  2  
  Summa            16 r.d:r  b:co  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
Tillkommer  
 1856 d. 6 julii till rotehjonet Pär Ed  2  r:r 24 sk. b:co 
 
 

29 juni 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Den 29 junii 1856 voro enligt skolbyggnads committéens begäran socknemännen kallade i 
sockenstugan för att afgifva yttrande, huru med skolbyggningen, som den 1 i denna månad, 
medelst mord brann blifvit, i synnerhet taket, skadadt och dessutom befinnes, till vissa delar, 
inte med nog sorgfällighet uppförd, förfaras skulle? Hvarvid committén eller directionen, som 
efter bättre förstånd och öfvertygande ville göra sitt bästa i denna sak, ville likväl frånsäga sig 
allt ansvar eller åtal, i händelse någon framdeles skulle upptäcka en eller annan felaktighet. 
Hvarpå socknens närvarande ledamöter svarade, att då de utsett byggnads committée eller 
direction ville socknemännen öfverlämna åt densamma att göra och låta i denna sak, 
öfvertygade, att committén sökte, med nöjligen minsta kostnad, reparera och i varaktigt stånd 
försätta ofta nämnde skolbyggnad.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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28 september 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås  
 sockenstuga d. 28 september 1856. 

§ 1 Till följe af Konungens befallningshafvandes allmänna kungörelse, af den 6:te uti 
innevarande månad, rörande markegångs sättningen, valdes och utsågs, såsom ombud eller 
deputerad, för Häggenås socken, nämndemannen Nils Svensson i Häggesta att på dag och 
ställe som herr kronofogden bestämmer, och på dess kallelse, med fögderiets öfrige depu-
terade sammanträda, för att uppgöra priscouranten för innevarande år, hållande sockne-
männen för godt, hvad ombudet dervid gör och låter. 
 
§ 2 Med anledning af herr kapten m.m. C. C. Aspgrens kungörelse af den 11:te uti 
innevarande september, rörande delning af sockenvägen emellan Lithsbron och Kyrkås´ 
socknegräns, valdes nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, att dervid bevaka Häggenås 
sockens rätt och bästa. Sammanträdet för nämnda förrättning är utsatt att hållas i Klösta 
gästgifvare gård kl. 10 f.m. den 13:de nästkommande october, förklarande Häggenås 
socknemän sig nöjde med hvad dess fullmägtig dervid lagligen gör och låter.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

9 november 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i 
 Häggenås sockenstuga d. 9 nov. 1856. 

§ 1 S.D. Uppå derom gjord framställning beslöt och beviljade församlingen att utfattiga 
sjukeliga och ålderstigna enkan Maria Pålsdotter från Österåsen skulle såsom rotehjon få njuta 
underhåll och skötsel uti 3:dje kyrko-rotan eller Österåsens byalag.  
 
§ 2 Likaledes samtyckte församlingen dertill, att ålderstegne, sjukeliga och husville 
enklingen Claes Åsberg, Huse skulle få njuta samma förmån, d.v.s. såsom rotehjon njuta 
skjötsel och föda uti 5:te kyrko-rotan. 
 
§ 3 Till sexman i 5:te kyrko-rotan valdes bonden Carl Pärsson i Huse, i stället för bond. 
Jonas Salmonsson i Kougsta, hvars begäran om afsked inte kunde vägras, sedan han i många 
år förestått denna befattning. 
 
§ 4 Utsågos bönderna Lars Larsson i Kougsta och Carl Pålsson yngre i Österåsen, att å 
Häggenås sockens vägnar öfvervara tingslags stämman i Liths sockenstuga, den 16:e uti 
innevarande månad samt deltaga i beslutet rörande Hårkbrons nybyggnad eller reparation, 
äfvensom yttra sig rörande tingshållningen. Församlingen förklarade sig nöjd med hvad 
ombuden dervid gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
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7 december 1856 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga, den 7:de december 1856. 

S.D. Med anledning af herr öfverste löjtnanten m.m. C. A. Ströms, på Jemtlands häst- och 
fältjägare-corpsens, och herr rector L. O. Hammargrens, å Östersunds skolestats vägnar till 
pastors embetet i Lith, aflåtne skrifvelse, af den 8 sistl. november, hvilken skrifvelse blifvit 
från predikostolen i Häggenås kyrka uppläst, voro socknens tiondegifvare inlysta i socken-
stugan, för att höras, om och huruvida de voro villige, att antaga det uti nämnde skrifvelse 
gjorda anbud, för att få lösa innevarande års tionde korn, med tio r.d:r b:co, per tunna fast 
mål? 
 Hvarvid, på derom framställd fråga, det enhälliga yttrande, af alla närvarande 
tiondegifvare afgafs, att de ansågo sig tvungne antaga det gjorda anbudet, nemligen att med 
penningar, a 10 r.d:r b:co per tunna, lösa tionde kornet, emedan, inom denna socken ingen 
afradsgilld och oskadad spannmål, af årets gröda finnes. Man önskade tillika och ville 
ödmjukligen anhålla, att lösnings priset på korntunnan måtte grundligt nedsättas till 8 r.d:r 
b:co, emedan säden i denna socken, detta år, så totalt förfrusit, att knappast en kaka dåligt 
tunnbröd, deraf kan bakas. 
 

Häggenås sockenstuga, ut supra. In fidem 
   N. S. Edlund 
 
 

11 januari 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma, med Häggenås  
 socken, uti dess sockenstuga den 11:te januari 1857. 

§ 1 S.D. Uppå flere socknemäns begäran voro församlingens ledamöter, medelst 
vederbörlig pålysning kallade och nu i sockenstugan talrikt samlade för [att] öfverlägga om 
sättet, huru ordentlig landsväg, häremellan och Stugu församling, af Ragunda pastorat, skulle 
kunna å väga bringas och uppbrytas? Och insåg församlingen genast, att sådant omöjligen 
kunde verkställas, om inte lämpligt stats-anslag dertill i nåde beviljades. 
 Enhälligt yttrade socknemännen, att ifråga varande väg icke allenast vore önskelig och 
möjlig utan ock högst nödvändig för denna socken, som i missväxt och svagare år, är 
nödsakad skaffa utsädes korn och brödföda, tillika med andra födo-ämnen från Ångermanland 
och förmånligast Sollefteå, där priset vanligen är billigare än i Sundsvall. Att färdas omvägen 
genom Östersund, Brunflo o.s.v. till Stugun faller sig nog besvärligt och kostbart, emedan 
denna väg är 8 mil längre, således 16 mil fram och åter, än om farbar väg funnes härifrån 
direkt till allmänna landsvägen vid Stugun.  
 Och som ändamålet med nya vägars anläggande alltid är och måste vara, att befordra 
och lätta kommunikatjonen, för så många socknar, som möjligt är, inom landet 
trodde församlingen, att intet tjenligare ställe och local finnes för vägs anläggande, än från 
Häggenås öfver Långkälen och Greningen o.s.v. till Stugun, emedan en sådan väg kunde med 
beqvämlighet begagnas, icke blott af Liths och Häggenås boer, utan äfven af Hammerdals 
socknemän. 
 För några år sedan lärer project varit å bane, att landsväg skulle uppbrytas och anläggas, 
från Lith utefter Lits elfven, till Stugun, men en sådan väg vore efter Häggenås socknemäns 
tanke, mindre ändamålsenlig ty utan det att anläggnings och uppbrytnings kostnaden blefve 



171 
 

mycket drygare, skulle ganska få byalag deraf hafva någon nytta och förmon. Deremot om 
vägen blefve anlagd på förstnämnda ställe hade ganska många deraf nytta. Där äro ock 
ypperliga lägenheter till gästgifvaregårdars inrättande, uti byar, som ligga på passande afstånd 
från hvarandra. 
 Af sådana skäl och omständigheter önskade församlingen att riksdags fullmägtigen Nils 
Larsson måtte vänligen ombedjas, att, i underdånighet hos Kongl. Maj:t och höga 
vederbörande, söka utverka anslag af allmänna medel, till anläggande af landsväg från 
Häggenås direct till Stugun. Och anmodades sockenskrifvaren Jonas Jonsson i Österåsen, att 
inte allenast på socknens vägnar tillskrifva Nils Larsson om denna angelägenhet, utan ock 
återskaffa det kostnadsförslag, som af herr vice commissions landtmätaren Schyssler för flere 
år sedan i och för denna vägs anläggande, uppgjordes, för att åtfölja skrifvelsen till riksdags-
fullmägtigen.  
 
§ 2 Emedan Kyrkås församlingsboer, sistl. höst beslutat, att, om Liths och Häggenås 
socknemän ville sig derom förena, utgifva premier eller så kallade skottpenningar åt dem, som 
hafva lyckan fälla rofdjur, för att uppmuntras till dessa skadedjurs efterjagande och dödande, 
förklarade på derom framställd fråga, Häggenås socknemän sig villige, att fatta samma 
välbetänkta beslut, att gemensamt med Kyrkås och Liths församlingar, utgifva för hvarje 
dödad björn 30 r.d:r, för warg 25 r:d, för lodjur 15 r:d och för jerf eller filfras äfven 15 r:d, allt 
riksgäld. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Uppläst och erkänt i allmän sockenstuga den 18:de januari 1857.  
 Lars Larsson Kougsta Carl Pährsson yngre i Österåsen 
 
 

1 februari 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Vid sockenstämman, den 1:ste februari 1857. 

§ 1 Valdes bonden Lars Larsson i Kougsta, att infinna sig vid gällstämman i Liths 
sockenstuga d. 8:de dennes för att afgifva yttrande rörande riksdags fullmägtigen Nils 
Larssons begäran om tillökning å riksdagsmanna arfvodet, under pågående riksmöte.  
 
§ 2 Som enkan Maria Pålsd:r i Österåsen förklarat sig icke vara villig eller för närvarande 
icke behöfva underhåll af församlingen, beslöts nu och beviljades, att f.d. kyrkovaktaren Erik 
Isaksson skulle såsom rotehjon få njuta underhåll och behöfvlig skötsel uti 3:dje kyrko-rotan 
eller Österåsens byalag.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

1 mars 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Vid vederbörligen utlyst sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga d. 1 mars 1857.  

§ 1 Upplästes, justerades och underskrefs innevarande års mantals och skatteskrifnings 
längd. 
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§ 2 Valdes fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Österåsen och bonden Lars Larsson i Kougsta 
till ledamöter i taxerings committérna som sammanträder å Klösta gästgifverigård, den 12 i 
denna månad. 
 
§ 3 Utsågs nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, att såsom Häggenås sockens ombud 
och fullmägtig öfvervara gällstämman i Liths sockenstuga, rörande brobyggnaden öfver 
Hårkan, den 15 i denna månad. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

21 maj 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid vederbörligen utlyst allmän sockenstämma med  
 Häggenås församling uti dess sockenstuga d. 21 maji 1857.  

§ 1 S.D. Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattigcassornas räkenskaper, 
för nyss förflutna året. 
 
§ 2 Utsågs och befullmägtigades bonden Lars Larsson i Kougsta att, å härvarande infanteri 
rot-hållares vägnar inför Konungens befallningshafvande, å dess sessionsrum, thorsdagen den 
2:dre instundande juli, deltaga i öfverläggningen och besluten rörande innehafvarnas, af 
cavalleri rotarne, yrkande, att erhålla något större bidrag, än hittills skett i förhållande till hvad 
till infanteri rotarna lämnas, af den gemensamma roterings-cassan, allt enligt respective 
landshöfdinge embetets kungörelse af den 4:de sistl. april. 
 Samma ombud befullmägtigades ock, att deltaga i valet af ledamöter i de revisioner af 
beklädnads och roterings-casse directions räkenskaper, som under näst infallande 5 år komma 
att förrättas. 
 Likaledes skulle Lars Larsson ega, att å sockens vägnar, afgifva yttrande, rörande be-
gärdt bidrag, för beredande af en lättare kommunikation emellan Jemtland, öfver Östersund, 
och hamn i Norrige, med begagnande af mellanliggande sjöar, enligt landshöfdinge embetets 
kungörelse n:o 9 af den 29 sistl. april.  
 Innehafvare af cavalleri rotarne, inom Häggenås socken, ville förena sig om samma 
fullmägtig eller ombud, som i Lith utses, till sammanträdet i Östersund, den 2 juli, rörande 
fördelning och bidrag utur roterings-cassan. 
 
§ 3 Uppå flere hemmansegares begäran, voro socknemännen medelst vederbörligen utlyst 
sockenstämma kallade och nu samlade, för att afgifva yttrande, om det vore församlingens 
gemensamma önskan och åstundan, att hos Kongl. Maj:t i underdånighet bönfalla det 
Häggenås församling hedanefter måtte, afsöndrad från Lith och Kyrkås, få utgöra ett särskilt 
pastorat?  
 Vid nu derom framställd fråga, yttrade församlingen enhälligt, att dess innerliga önskan 
och underdåniga begäran vore, i anseende till de många olägenheter, och ofta icke obetydliga 
kostnader det medför, att vara långt avlägsnade från sin kyrkoherde, att Häggenås i stället för 
en annexa under Lits, hedanefter måtte få utgöra ett särskildt pastorat; hvarföre vice com-
missions landtmätaren Ol. Ollander, som nu var i sockenstämman närvarande, anmodades och 
befullmägtigades, att å församlingens vägnar, hos Kongl. Maj:t göra underdånig ansökan 
rörande denna angelägenhet och lärer Ollander icke underlåta andraga \och utveckla/ de skäl, 
som kunna utverka Kongl. Maj:ts nådiga bifall till \församlingens/ underdånige bönfallan. 
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§ 4 Utav fattig-cassan anslogs och tilldeltes åt  
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård  4  r.d:r  b:co 
 Märet Pärsd.r i Backegård  2  d:o 
 Gunnil Olsd:r i Långkälen  4  d:o 
 Olof Pärssons barn i Storhögen  6       32 
 Kerstin Larsd:r i Kougsta  2 
 Pär Ed   2 
 Märet Pärsd:r i Storgård   4 
 Joh. Olssons barn i Korsmyrbränna  4 
 Jonas Jonsson i Kougsta  4 
 Anders Andersson i Svedje   4 
 Barnet Olof i Bengtgården  4  

Summa  r.d:r   40.    32  b:co 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Uppläst och till alla delar erkändt vid socknestämman i Häggenås sockenstuga den 1 juni 
1857, intyga på församlingens vägnar 
 Carl Påhlsson i Österåsen Lars Larsson Kougsta 
 
 

1 juni 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämma i Häggenås socken- 
 stuga d. 1:ste junii 1857.  

§ 1 Justerades, godkändes och underskrefs förestående sockenstämmo protocoll, af den 21 
sistl maji.  
 
§ 2 Emedan bönderne Erik Olofsson i Jonsgård och Carl Pålsson yngre i Österåsen, yttrat 
sin önskan att blifva entledigande från befattningen att vara gode män i anseende till dels 
försvagad hälsa, dels angelägna hushålls bestyr, så valdes nu i deras ställe bönderne Erik 
Ersson i Högen och Olof Olofsson från Pålgården i Österåsen, att såsom gode män biträda vid 
landtmäteri förrättningar. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

30 augusti 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma, i Häggenås  
 sockenstuga d. 30 augusti 1857. 

§ 1 Emedan underlaget för tråss golfvet i skolbyggningen gifvit vika, så att den af Sven Ros 
påförda fyllningen betydligen sjunkit och följaktligen måtte omgöras, så beslöts nu att icke 
Ros ensam, som i denna del fullgjort sitt åtagande, utan att omläggningen af tråssgålfvet 
skulle verkställas på socknens gemensamma bekostnad.  
 
§ 2 Som bonden Olof Olofsson i Österåsen åtagit sig förfärdiga och insätta goda och 
tjenliga fönster uti skolbyggningen, men vid närmare påseende befinnes de insatta fönstren 
vara för smala och följaktligen i dess närvarande skick i det närmaste odugliga, yrkade 
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församlingen, som tyckte det skulle blifva nog kostsamt och kännbart om fönstren skulle 
andra gången kasseras, att Olof Olofsson borde tillfrågas och påspika tjenliga ribbor på 
fönstrens bägge sidor så att fönstren jämt ifyllde fönsterkistorna. Hvilket arbete och för-
bättring Olof Olofsson som nu var i sockenstämman närvarande, villigt åtog sig att med det 
första verkställa.  
 
§ 3 Emedan flere af socknemännen uraktlåtit framforsla materialier såsom timmer, sten, 
bräder m. m. till skolhusbyggnaden, anmodades byggnads directionen, att af socknens mate-
rialskrifvare Jonas Jonsson göra sig underrättad om hvad hvar och en tillfört eller inte af 
hvarje sort och sedan ålägga hvarje resterande, att antingen in natura leverera eller contant 
betala, efter å hvarje sort material åsatt billigt och skäligt pris och värde.   
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

20 september 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås 
 sockenstuga den 20 september 1857.  

S.D. Sedan anmäldt blifvit att Hindrik Carlsson i Munkflohögen erhållit afsked från 
nämndemans befattningen, voro socknemännen, enligt skedd vederbörlig pålysning, samlade i 
allmän sockenstämma, för att utse någon annan i hans ställe, då församlingen efter en kort 
öfverläggning stadnade med sitt enhälliga förtroende vid bonden Salomon Johansson i 
Backegård hvilken således af Häggenås socknemän utkorades till nämndeman uti berörde 
Hindrik Carlssons ställe.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

11 oktober 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Vid sockenstämman i Häggenås sockenstuga den 
 11:te october 1857. 

§ 1 Blef, till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse rörande marke-
gångssättningen, nämndemannen Nils Svensson i Häggesta vald och utsedd, att, å Häggenås 
sockens vägnar, å tid och ställe som herr kronofogden bestämmer, med fögderiets öfriga 
deputerade sammanträda till priscourantens uppgörande. 
 
§ 2 På derom framställd fråga och begäran, beviljade nu de i sockenstämman närvarande 
hemmansegarne, att sjuka fältjägaren Pär Färm i Österåsen, skulle få njuta föda, skötsel och 
uppassning 2:ne dygn uti hvarje gård inom socknen. 
 
§ 3 Samtyckte ock, på derom framställd begäran, församlingen, att torparen Pär Stjern i 
Österåsen, som haft olyckan, denna sommar, mista ett vackert, dyrbart häst-kreatur, få 
uppbära något understöd, till skadans ersättande och ansågs icke obilligt att hvar och en dertill 
bidrog med minst 8 sk. b:co, hvilket bidrag Stjern sjelf eller genom andra borde upphämta. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 



175 
 

8 november 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Häggenås sockenstuga d. 8 november 1857. 

Till denna dag voro så väl bönder som torpare inlysta för att bestämt afgöra, huru mycket [de] 
sednare borde bidraga till skolhusbyggnadens fullbordande, och ehuru torpare icke kunde 
vägra att utgöra dagsverken till hälften emot bonden, dock som torparna för anskaffande af 
bräder till tråssgolvet och dess inläggande blifvit debiterade för contanta utgifter ville de, att 
sådant skulle tagas i beräkning, ty beslöts nu, att vissa utsedda torpare skulle uti skolan nästa 
thorsdag sammanträda med byggnads directionen för uppgöra förslag och liqvid, i all 
vänlighet, om denna sak.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

20 december 1857 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid vederbörligen utlyst allmän sockenstämma, med  
 Häggenås socken uti dess sockenstuga, d. 20 december 1857. 

§ 1 S.D. Valdes och utsågs bonden Erik Snygg i Kougsta att, såsom denna sockens ombud, 
infinna sig vid landstinget i Östersund, den 11:te nästinstundande januari 1858 kl. 10 f.m. för 
att, tillika med landets öfriga deputerade rådgöra och besluta,uti de ärenden, som uti 
respective landshöfdinge embetets kungörelse n:o 22 och 23 af den 25:te sistl. november och 
den 12:te uti innevarande månad, omförmälas, hållande församlingen för godt, hvad nämnda 
dess ombud dervid gör och låter. 
 
§ 2 Utsågs bonden Carl Pålsson yngre i Österåsen, att på Häggenås socknemäns vägnar 
öfvervara gällstämman uti Liths sockenstuga, söndagen den 27:de i denna månad, då beslut 
bör fattas, rörande gamla Hårkbrons försäljning tillika med öfverblifna materialier och 
verktyg, då det erhålles af besigtningsmännens utlåtande samt beslut fattas om förbyggnader 
för ställningen, då räkenskaperna öfver åtgångna medel för nya brons uppförande komma att 
uppläsas, samt revisorer att väljas, hållande församlingen för godt, hvad fullmägtigen dervid 
gör och låter. 
 
§ 3 Till ordförande i socken-nämnden utsågs med enhällig röst, kyrkovärden Jonas Jonsson 
i Häggesta och till ledamöter deruti bönderna Erik Hansson i Storgård, Eskil Hansson i 
Munkflohögen, Carl Pålsson yngre i Österåsen, Hans Ersson i Halasjön samt Lars Larss. i 
Kougsta.  
 
§ 4 Till ledamöter i skolstyrelsen, valdes enhälligt, vice commissions landtmätaren Ol. 
Ollander i Grötom, samt bönderna Erik Hanss. i Storgård, Jonas  Pärsson i Storbränna, Carl 
Pålsson yngre i Österåsen, Magnus Nilsson i Långkälen och Jonas Jonsson i Häggesta, 
hvilken sistnämnda anmodades föra skol-räkenskaperna. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
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14 februari 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid vederbörligen utlyst allmän sockenstämma med  
 Häggenås församling uti dess sockenstuga d. 14 febr. 1858. 

§ 1 S.D. Waldes och befullmägtigades bonden Erik Snygg i Kougsta, att vid nu infallande 
lagtima winterting med Liths tingslag, som hålles å Klösta gästgifvare-gård den 1:a 
nästinstundande mars, afgifva svaromål, på Liths socknemäns, genom Erik Ersson i Hölje, 
enligt stämning, gjorda påstående, det Häggenås socknemän måtte åläggas utbetala 98 r.d:r 22 
sk. banco, för verkställd iståndsättande af vägen emellan Lith och Kyrkås socknar, 
förklarande församlingen sig nöjd med hvad fullmägtigen deraf lagligen gör och låter.  
 
§ 2 Till ledamöter uti innevarande års taxerings-committé, som sammanträder å Klösta 
gästgifvaregård d. 11:te nästkommande mars, utsågs och valdes, för Häggenås socken 
bönderna Lars Larsson i Kougsta och Carl Pålsson yngre i Österåsen. 
 
§ 3 Sedan inom laga tid, såsom sökande till ledigvarande skollärare befattningen i Häggenås 
sig anmält seminarie eleven Henning Ågren från Ås, skol-läraren Pehr Bodin från Näs, vice 
orgelnisten Nils Petter Åsell i Lith samt skolläraren Nils Olof Dahlen från Åsele. (Post fatalia 
hafva anmält sig skoläraren P. Sahlström från Nyhem i Refsund, Nils Nordin från Hafverö 
och Carl Gustaf Björkman från Bodum). 
 Sedan skolstyrelsen den 24 jan. på förslag till nämnde skollärare befattning uppfört, 1:o 
N. Ol. Dahlen, 2:o N. P. Åsell och H. Ågren, samt sedan wal-längden d. 31 januari vid allmän 
sockenstämma, blifvit justerad, anställdes efter 14 dagar förut skedd pålysning, ordentligt wal 
af lärare i Häggenås folk-skola, hvilket efter uprop så utföll att Dahlen undfick röster af 
16 5/8, Åsell af 62 3029/3840-dels samt Ågren af  4½ tunne-lands skatt.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

28 februari 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås 
 sockenstuga d. 28 febr. 1858 

§ 1 S.D. Waldes och befullmägtigades bonden Erik Snygg i Kougsta att, å Häggenås 
sockens vägnar, infinna sig vid lands-tinget i Östersund, den 16 instundande mars, för att 
enligt respective landshöfdinge embetets kungörelse af den 19:de sistl. januari, med landets 
öfriga deputerade öfverlägga rörande vägars, broars och färjeinrättningars underhållande, 
äfvensom om inlösande af bron öfver Ragundaelfven; hållande socknemännen för godt hvad 
nämnde dess fullmägtig dervid lagligen gör och låter.  
 
§ 2 Utsågs och befullmägtigades  vice commissions landt-mätaren herr Ol. Ollander, att å 
socknens vägnar öfvervara ransakningen, rörande våldsverkan å kakelugnarne, m.m. i 
skolhusbyggningen, hållande församlingen för godt, hvad tit. Ollander dervid lagligen gör och 
låter. 
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§ 3 Efter en kort öfverläggning och derom framställt förslag, bestämdes nu, att folk-skolan 
skulle öppna och läsningen börjas derstädes, först efter slutad Gregori marknad uti Östersund, 
och skulle dagen framdeles närmare bestämmas.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

14 mars 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman uti Häggenås 
 sockenstuga d. 14 mars 1858. 

S.D Till följe af respect. landshöfdinge-embetets skrifvelse till pastors embetet i Lith, af den 
17 sistl. febr. voro så väl rust- som rotehållare inom socknen kallade och samlade för att utse 
ombud till sammanträdet inför Konungens befallningshafvande i Östersund den 18:de 
innevarande månad kl. 10 f.m., för att med landets öfrige deputerade, anställa val af ledamöter 
i beklädnads directionen samt deltaga i förvaltningen af roterings-kassan, och utsågos för 
cavalleri rotarne, bonden Erik Olofsson i Österåsen samt för infanteri rotarne bonden Erik 
Snygg i Kougsta. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

28 mars 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid vederbörligen 14 dagar förut utlyst Sockenstämma,  
 med Häggenås socken, uti dess sockenstuga den 28 mars 1858.  

§ 1 S.D. Utsågs bonden Lars Larsson i Kougsta till ombud vid gällstämman i Liths 
sockenstuga, nästinstundande annan-dag påsk, rörande milstolps murarnas uppförande och 
milhällors uppsättande, inom tingslaget.  
 
§ 2 Sedan kr. fjärdingsmannen Jonas Jonsson i Carlsgård, den 12:te uti denna månad, 
skriftligen afsagt sig befattningen at vara sockenskrifvare i Häggenås, hvilken befattning han i 
13 år bestridt, voro nu socknemännen kallade och samlade för att välja Jonas Jonssons 
efterträdare, hvarvid, efter åtskillige project, församlingen slutligen förenade sig om skol-
läraren N. P. Åsell, hvilken ock skrifteligen förklarat sig villig åtaga sig sockenskrifvare 
befattningen härstädes emot åtnjutande af förr vanligt arfvode eller lön 12 sk. b:co per rök. 
Och eger således Åsell sockenskrifvare befattningen från denna dag och tills vidare innehafva 
och bestrida.  
 
§ 3 Upplästes, godkändes och underskrefs mantals-längden för innevarande år.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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13 juni 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken uti dess sockenstuga den 13 junii 1858. 

§ 1 S.D. Upplästes, godkändes och underskrefos kyrko- och fattigkassornas räkenskaper för 
förflutna året. 
 
§ 2 Som socknen häftar för icke obetydlig skuld i och för socken-skolhusets uppbyggande 
och skolans iståndsättande m.m. samtyckte församlingen, på derom framställd fråga, att laglig 
ränta på denna skuld erlägges till nästa vinter, då densamma borde i sammanhang med 
socken-jämnads medlen liqvideras.  
 
§ 3 Emedan kyrkovärden Jonas Jonsson, som ock förestår fattig-kassans medel och rä-
kenskaper, tyckte att arfvodet eller lönen derföre vore nog knapp, hvarföre han hälst önskade 
befrias från denna befattning. Efter någon kort öfverläggning derom, blef nu beviljadt och 
beslutat att fattig-kassans föreståndare hedanefter skulle såsom lön eller arfvode, få räkna sig 
tillgodo en riksdaler af hvarje fulla hundrade riksdaler af kassans behållning.  
 
§ 4 Såsom bidrag till skol-lärarens aflöning, bestämdes och beslöts nu, enhälligt, att för 
hvarje barn som äro i skol-åldern, d.v.s. från och med 9 års början till 14 års slut, skall årligen 
till skolkassans föreståndare erlägga en kappe råg och en kappe korn i fullt mått, (med 
undantag allenast af utfattige). \ Antingen barnet bevistar skolan eller icke. / Äfvenså skall till 
skolan levereras en half famn huggen wed, årligen, för hvart barn som bevistar skolan. 
 [Tillagt i marginalen:] 
1858 den 23 juni upplästes 2, 3 och 4 paragraferna, och med vanlig besvärsanvisning för den 
missnöjde, inom 30 dagar till Kungens befallningshafvande.  
 
§ 5 Af fattig-kassan tilldelas, följande utfattiga, nemligen  
 Ingeborg Pärsd:r i Storgård  6  r.d:r  riksmynt 
 Gunnil Olsd:r i Långkälen  6  r.d:r    d:o 
 Märet Pärsd:r i Storgård   3  d:o 
 Barnet Olof i Bengtgård  6  d:o  
 Joh. Olssons barn i Korsmyrbränna  6 
 Anders Andersson i Svedje   4 
 Pär Ed   3 
 
 Ingeborg Ersd:r i Rutgård  3 
 Anders Erssons hustru i Backegård  3 
 Jonas jonssons hustru i Kougsta  3 
 Märet Pärsd:r i Backegård  3  
   Summa r.d:r             46    r.m:t 
 
Datum ut supra. In fidem 
   N. S. Edlund 
Uppläst och justerat, betyga: 
 Ol. Ollander     Carl Påhlsson 
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25 juli 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 socken, uti dess sockenstuga d. 25 julii 1858.  

§ 1 S.D. Till underdånig följd af Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse,af den 23 april, 
innevarande år, och dess till M. V. Consistoriums i Hernösand nådiga circulär-bref, voro 
församlingens ledamöter kallade för att afgifva yttrande, om och huruvida de voro villige och 
hugade, att inrätta den uti 1 § 3 mom. af Kungl. Maj:ts kungörelse af den 29 sept. 1853 om 
nämnde, så kallade mindre skolor?  
 Hvarvid och sedan högst berörda Kongl. kungörelse och circulär-bref nu ytterligare i 
sockenstämman blifvit upplästa, yttrade församlingen att, ehuru de med djupaste undersåtlig 
vördnad och tacksamhet insåg och erkände Kungl. Maj:ts nådiga afsigt och visa föreskrift 
rörande folk undervisningens befrämjande, dock, för närvarande icke såg sig i tillfälle kunna 
inrätta de uti berörde 1 § 3 mom, af 1853 års Kungl. kungörelse om förmälda mindre skolor, 
med dermed förenade kostnader, dels emedan församlingen häftar för betydlig skuld, i och för 
fasta folkskolans, med nödiga uthus och byggnader, uppförande och iståndsättande, dels ock 
för närvarande saknar tjenliga lärare eller lärarinnor uti nämnda småskolor, utan trodde 
församlingen, att ändamålet med undervisningen, utan kostnad, kunde vinnas om föräldrarna 
som pligt likmätigt sjelfva bibringade barnen första kunskapsmåttet, nemligen rätt stafva och 
ren inanläsning, hvarefter barnen kunde draga nytta af undervisnigen uti folkskolan.  
 
§ 2 Såsom bidrag till skollärarens aflöning, bestämdes, enligt 4 § 5 mom. i Kungl. kun-
görelsen d. 29 sept 1853, att hvarje skattskyldig person inom församlingen skall årligen 
erlägga 12 öre för man och 6 öre för qvinna. Förut är öfverens-kommet och bestämt, att för 
hvarje i skolåldern varande barn, årligen till skolkassan erlägga en kappe råg och en kappe 
korn, med undantag, naturligtvis, af dem åtnjuta understöd af fattigvården.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Uppläst och justeradt, intyga: 
 Ol. Ollander  Carl Påhlsson i Österåsen. 
 
 
 

8 augusti 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Uti Häggenås sockenstuga d. 8 augusti 1858. 

Som, genom herr pastor Feltström kunnigt blifvit att Hotagens kapell boer, förklarat sig icke 
vilja deltaga i kostnaden för nya Hårkbrons uppförande, förklarade Häggenås församling, 
enhälligt, vilja förena sig med Liths socknemän deruti, att anmoda och befullmägtiga herr 
löjtnanten L. M. Stridsberg, vidtaga anstalter, hvarigenom nämnde kapellboer lagligen må 
tillförbindas och förpligtigas, att med öfvriga tingslaget, deltaga i betalningen för berörde 
brons nybyggnad. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
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19 september 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid sockenstämman i Häggenås socken- 
 stuga den 19:de september 1858.  

S.D. Till ödmjuk följd af Konungens befallningshafvandes allmänna kungörelse af den 27 
sistl. augusti, voro församlingens ledamöter kallade till allmän sockenstämma, för att utse ett 
ombud eller deputerad, hvilken bör infinna sig vid sammanträdet i Hammerdahls sockenstuga 
den 3:dje nästinstundande october, för att å socknens vägnar, inför Konungens respective 
befallningshafvande, afgifva bestämt yttrande, rörande anskaffande och underhållande af ett 
lämpligt provincial-läkar boställe, hvarvid församlingen med enhällig röst föllo med sitt val 
på bonden Olof Jönsson i Storhögen, hvilken således utsågs till deputerad för Häggenås 
socken i nämnde afseende, förklarande församlingen sig fullkomligen nöjd, med hvad dess 
ombud i berörde sak, lagligen gör och låter. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 

7 november 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås socken, 
 uti dess sockenstuga november den 7:de november 1858.  

§ 1 S.D. Uppå derom framställd fråga samtyckte församlingen dertill, att sadelmakaren i 
Lith, Carl Olof Lindberg, mantalsskrifvs i denna socken \församling/ såsom socken-
handtverkare. 
 
§ 2 Efter derom skedd vederbörlig pålysning och kallelse, voro församlingens ledamöter nu 
tämligen allmänt samlade, för att öfverenskomma och bestämma, huru mycket hvarje 
hemmansegare och boställshafvare borde erlägga till vinter foder och sommarbete för en ko, 
åt socknens skol-lärare, enligt Kungl Maj:ts nådiga stadga af den 18 juni 1842, hvarvid, efter 
någon öfverläggning och uppgjord calcul, beslöts och bestämdes, att hvarje hemmansegare 
och boställshafvare för berörde ändamål, skulle erlägga och leverera ett och ett half (1½ ) 
lispund hö och ett halft (½) lispund kornhalm, samt hvarje odals torpare ett halft (½) lispund 
hö. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Justeradt: Ol. Ollander 
 

År 1858 d. 14 november upplästes förestående protocoll från predikostolen i Häggenås kyrka, 
med vanlig besvärs anvisning till Konungens befallningshafvande, inom 30 dagar.  
 

Betygar  N. S. Edlund 
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19 december 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås socken,  
 uti dess sockenstuga d. 19 december 1858. 

§ 1 S.D. Valdes och befullmägtigades nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, att såsom 
ombud för Häggenås socken, infinna sig vid landsjämnadstinget i Östersund, inför Konungens 
respective befallningshafvande, å dess sessionsrum, den 12:te näst instundande januari kl. 11 
f.m. då, enligt konungens befallningshafvandes allmänna kungörelser n:o 22 och 23 följande 
ärenden förekomma till rådplägning och beslut, nemligen  
 – rörande på hvad sätt och i hvad mån länets innevånare vilja bidraga till ersättande af 
den kostnad, staten kan få vidkännas, derest gästgifveri-håll och reserv skjutningsbesväret 
samt postförings skyldigheten kunde komma att från jordbruket skiljas och af staten 
öfvertagas  
 – rörande lämplig ersättning, åt den läkare som kan komma att öfvertaga läkarevården 
vid Östersunds lazarett och kurhus  
 – om lämpligaste sättet för anskaffande af lokal för landtbruks skola 
 – samt rörande väckt förslag, om ändring i sättet för uttaxering och uppbörd af riks-
dagsmanna arfvodet inom bondeståndet.  
 Och förklarade socknemännen sig nöjda med hvad nämnde dess ombud eller deputerad, 
rörande berörda ärenden lagligen gör och låter. 
 
§ 2 Uppå derom framställd fråga, förklarade socknemännen sig villiga och hugade, att 
förena sig med undertecknad om postväskan och skulle afgiften för densamma uppbäras i 
samband med sockenjämnads medlen. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 
 
26 december 1858 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i 
 Häggenås sockenstuga d. 26 december 1858. 

Med anledning af Konungens befallningshafvandes skrifvelse till kronofogden Hellberg, vore 
socknemännen, till idag, vederbörligen kallade och nu i socken-stämman talrikt samlade för 
att afgöra och bestämma huru stor lön församlingen ville bevilja socknens fjerdingsman? 
Hvarvid och sedan berörde skrifvelse nu ytterligare blifvit uppläst, församlingen gemensamt 
yttrade och förklarade, att den icke ville förbinda sig att till fjerdingsmannen erlägga någon 
lön, utan ville häldre sjelfva efter tour, ett år hvardera bestrida fjerdingsmans befattningen, då 
den som ansåg sig mindre skicklig till denna tjänsts utöfvande, finge medtala någon annan 
som i berörde afseende fullgjorde hans pligt. 
 
In fidem  N. S. Edlund 
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13 februari 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken uti dess sockenstuga den 13 februari 1859. 

§ 1 S.D. voro församlingens ledamöter, uppå derom skedd vederbörlig pålysning och 
kallelse, samlade för att besluta om och huruvida socknemännen ville, i underdånighet söka 
ändring uti Kungl. Maj:ts och rikets kammar collegii utslag, af den 17 sept. 1858 rörande 
vägdelningen i Jemtland? Hvarvid, uppå derom framställd fråga, socknemännen yttrade den 
gemensamma önskan, det försök måtte göras, i underdånighet, hos Kungl. Maj:t att få berörde 
utslag ändrad derhän, att hvarje väghållnings skyldig finge bygga och underhålla sitt vägskifte 
inom sitt tingslags gränsor. Och ville socknemännen hafva riksdagsmannen Nils Larsson i 
Tullus anmodad och befullmägtigad att hos Kungl. Maj:t, å socknens vegnar, i underdånighet 
söka ifrågavarande ändring.  
 
§ 2 Upplästes af Erik Hansson i Storgård gjord uppsats rörande utgifter för folkskolans 
fullbordande och på derom framställd fråga bestämdes nu att hälften af skolans skuld, skulle 
betalas detta år vid sockenjämnadsmedels liqviderande och andra hälften vid nästa års liqvid. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

1 maj 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid sockenstämman uti Häggenås socken- 
 stuga d. 1 maji 1859.  

S D. Upplästes justerades och godkändes innevarande års mantals- och skatteskrifningslängd. 
 
§ 2 Valdes bönderna Carl Pålsson yngre uti Österåsen och Lars Larsson i Kougsta till 
ledamöter i taxerings-kommittéen, som sammanträder på Söre gästgifvaregård den 3 
nästinstundande junii. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

26 juni 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Vid sockenstämman i Häggenås sockenstuga den 26 junii 1859. 

§ 1 Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- fattig- och folkskolecassornas 
räkenskaper, och valdes bonden Erik Hansson i Storgård, biträdd af hr ingeneur Hägglund till 
revisor, af nämnda räkenskaper. 
 
§ 2 Bestämdes och beslöts, att föreståndaren för folkskole cassans räkenskaper skulle, 
såsom arfvode eller lön, årligen åtnjuta fem /5/ riksdaler riksmynt.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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17 juli 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken och dess sockenstuga den 17 julii 1859. 

§ 1 S.D. Till underdånigste åtlydnad af Kungl. Maj.ts öppna nådiga bref och Konungens 
respective befallningshafvande derpå grundande allmän kungörelse, voro församlingens 
hemmansegare, efter förut skedd vederbörlig pålysning, samlade för att utse elektor vid 
riksdagsmannaval för bondeståndet, som enligt utfärdad kungörelse, kommer att förrättas å 
stadshuset i Östersund, den 22 uti innevarande månad kl 10 f.m. hvarvid församlingen, med 
enhällig röst, utsåg nämndemannen Nils Svensson i Häggesta till elektor för Häggenås 
socken, förklarade socknemännen sig till alla delar nöjda med hvad berörde dess fullmägtig 
dervid gör och låter. 
 
§ 2 Som flere af socknemännen yttrat den önskan, att orgelverk uti härvarande kyrka måtte 
uppföras, vore församlingen till idag inlyst, för att rådgöra om denna angelägenhet, och ehuru 
samtliga närvarande hördes villige och hugade, att efter råd och lägenhet bidraga till 
bestridande av kostnaden för orgelbyggande, så ansågs nödvändigt, att alldra först göra sig 
underrättad, huru dyrt ett sådant verk, ungefär skulle blifva? 
 Hvarföre nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, som den 22 dennes, skall öfvervara 
riksdagsmannavalet i Östersund, anmodades, vid samma tillfälle resa till Frösön, för att af 
orgelbyggaren herr direktör Ek göra sig underrättad, huru mycket ett mindre orgelverk skulle 
komma att kosta? Hvarefter socknemännen ville besluta om och huruvida nämnde företag blir 
för socknen möjlig eller icke. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

25 september 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sckenstämma uti 
 Häggenås sockenstuga d. 25 september 1859.  

§ 1 I anseende dertill, att fähuset vid folkskolan befinnes allt för trångt och så kallt, att det, 
sistl. winter icke kunde begagnas, och dess utom så illa placerad, att det medelst dess 
gödselstad, inom ganska kort tid, kan upprottra väggen å dermed förenad bryggstuga, voro, 
efter vederbörlig skedd pålysning, socknemännen kallade och nu tämligen talrikt samlade, för 
att rådgöra och besluta, huruvida församlingen vore villig, att anskaffa ett nytt mera 
ändamålsenligt fähus vid folkskolan? Det gjorda förslaget att köpa och på skolgården uppsätta 
ett gammalt fähus, som bonden Pär Ersson i Kougsta, förklarat sig villig sälja för 20 r.d:r 
riksmynt, förkastades genast, och på framställd proposition, att på socknens gemensamma 
bekostnad uppföra ett nytt, dertill ville socknemännen icke samtycka utan påstodo, att de i 
detta afseende gjort hvad de borde göra och trodde att, om väggarna diktades, kunde 
oftanämnde fähus kunna vara både tillräckligt stort och fullt brukbart. 
 
§ 2 Uppå fattig-kassans föreståndares, Jonas Jonsson i Häggesta begäran framställdes till 
församlingens bepröfvande och godtfinnande den frågan, huru förhållas bör med rotehjonen 
Clas Åsbergs i Huse och Olof Jonssons i Lassgård, lösöre, persedlar hvilka som det påstås, af 
rotehjonens barn blifvit omhänder tagna och tillegnade? 
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 Hvarpå församlingen yttrade den önskan att fattigkassans föreståndare måtte anmoda 
nämnde rotehjons barn, att till fattigkassan återbära hvad de obehörigt sig tillegnat, och om de 
sådant vägrade, med dem lagligen förfara. 
 
§ 3 På derom framställd begäran, beviljades nu att af fattig kassans medel skulle tilldelas 10 
r.d:r riksmynt åt bonde enkan Ingeborg Pärsdotter i Österåsen, såsom hjälp att föda, kläda 
samt hålla i skola 2:ne af hennes faderlösa utfattiga små syster barnbarn. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

23 oktober 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet vid vederbörligen utlyst sockenstämma med Häggenås  
 socken uti dess sockenstuga den 23:dje october 1859. 

S.D.  Med anledning av resp. landshöfdinge embetets embetsskrifvelse af den 7:de 
innevarande october till pastorsembetet i Lith, utsågs nu af Häggenås socknemän 
nämndemannen Nils Svensson i Häggesta till ledamot uti den nämnd, som har att för 
Jämtlands norra fögderi upprätthålla markegångs-priskuranter för october, november och 
december månaderna af innevarande, samt för januari, februari och mars månader 
nästinstundande år. 
 Till suppleant valdes och utsågs nämndemannen Lars Pärsson i Österåsen. 
 

År och dag som ofvan, in fidem  N. S. Edlund 
 
 

13 november 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protokoll hållet vid vederbörligen utlyst allmän sockenstämma med  
 Häggenås socken uti dess sockenstuga d. 13 november 1859. 

Med anledning af respective landshöfdinge embetets kungörelse n:o 23 af den 30:de sistl. 
september, valdes nu och befullmägtigades bonden Olof Olofsson i Pålgård, af Österåsens by, 
att å Häggenås sockens vägnar, infinna sig vid landstinget i Östersund, måndagen den 28 uti 
innevarande månad kl 11 f.m. för att med landets öfriga deputerade rådgöra och besluta 
rörande inrättande af en lantbruksskola för Jemtland, samt huruvida bron öfver Krokoms elfen 
kan repareras eller nybyggas? Förklarade församlingen sig fullkomligen nöjd med hvad dess 
deputerad och fullmägtig dervid lagligen gör och låter.  
 

Datum som ofvan, in fidem N. S. Edlund 
 
 

27 november 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Uti Häggenås sockenstuga den 27 november 1859 samtyckte församlingen, på derom fram-
ställd fråga, dertill, att skräddare gesällen Erik Pärsson Åsen, mantalsskrifves här i socknen 
såsom sockenskräddare.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
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4 december 1859 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti 
 Häggenås sockenstuga d. 4 december 1859.  

S.D. Sedan undertecknad tillkännagifvit, att nämndemannen Nils Svensson i Häggesta, som 
enligt församlingens uppdrag och begäran, i sockenstämman d. 17 sistl. julii, icke fick träffa 
herr direktören Ek på Frösön och således icke eller kunde få veta hvad ett mindre orgelverk 
skulle komma att kosta samt undertecknad tillika upplyst att cantor Billström i Sundsvall 
erbjudit sig uppföra ett orgelverk om 8:ta stämmor uti Häggenås kyrka för 2480 r.d:r riksmynt 
då församlingen håller nödigt trävirke till pipor och yttre struktur, samt skjuts och kost för 
orgelbyggaren och en dess biträde, uti ca 2½ månads tid m.m.  
 Och sedan tit. Billströms kostnadsförslag blifvit offentligen uppläst, äfven som 
förmånliga vittnesbörd af sakkunniga män och musik-kännare om tit. Billströms visade 
skicklighet, att förfärdiga vackra och väl-ljudande orgelverk, yttrade nämndemannen Lars 
Pärsson i Österåsen ”det troligen vore rådligast och bäst, att man åtminstone tills vidare 
öfverger förslaget om orgelbyggnaden emedan både kyrko-cassan och skol-cassan häfta för 
icke obetydlig skuld, och man bör söka blifva skuldfri, innan man åtager förbindelser att 
liqvidera en större summa, hälst orgelverk icke äro af behofvet påkallade”, uti hvilket yttrande 
större delen af församlingens närvarande ledamöter instämde, hvarföre förslaget om orgel-
byggnaden, härstädes förfaller.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

11 februari 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås församling i  
 dess skolhus den 11:te februari 1860. 

S.D. Som, oaktadt vid socknestämman den 4:de december fortlidet år, allmänna meningen 
tycktes vara att frågan om orgelbyggnad i Häggenås kyrka då borde förfalla, flera utaf 
församlingens ledamöter likwäl enträget yrkat att ny socknestämma i frågan måtte hållas, 
emedan antagas kunde att flertalet iblande dem numera woro böjde för orgelns uppförande, 
emedan de antecknat sig för betydliga penningebidrag till bestridande af de denna förenade 
kostnader, woro nu, efter i laga ordning skedd pålysning, församlingens ledamöter samlade 
för att i berörde fråga öfverlägga och beslut fatta, då först upplästes förteckningarna å 
ofvannämnde utfästa bidrag,utgörande tillsammans 731 r.d:r  r:m:t. 
 Under öfverläggningar i saken, som nu härefter företogs, beslöts först enhälligt att 
socknemännen icke skulle betungas med några contanta utgifter för orgelns uppförande 
utöfver de tecknade frivilliga bidragen, utan skulle kyrkowärden, genom upptagande af lån för 
kyrkocassans räkning söka anskaffa den summa som komme att derutöfver i berörde ändamål 
erfordras.  
 Sedan derefter blifvit föreslaget att blifvande lön i och för orgelnist-tjensten, hvilken 
skulle för framtiden med folkskole-lärare-sysslan förenas, måtte utgå med twå /2/ lispund hö 
af hvarje hemmansrök och ett /1/ dito af hvarje torpare, inhyses-folk och jägare inom 
församlingen, men socknemännen temmeligen allmänt icke ville förbinda sig till större lön än 
hälften af det föreslagna, eller 1 lispund hö på hvarje hemmansrök och ½ dito på hvarje 
torpare, inhysesfolk och jägare samt nuwarande folkskole läraren, herr N.P.Åsell, personligen 
närvarande, för att gå församlingens önskningar härutinnan till mötes, förklarat sig nöjd att 
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mot sistnämnde lönebelopp orgelnist-befattningen härstädes öfvertaga och förestå, begärde, 
på grund deraf att meningarna om orgelns uppförande hördes delade, att frågan derom måtte 
afgöras genom omröstning, hvilken derpå, efter upprättad röstlängd, företogs och så utföll att 
det skattetal som röstade för orgelbyggnad besteg sig till 44,64 tunneland och det som röstade 
mot densamma till 29,20 tunneland, hvilken utgång af omröstningen för socknemänne genast 
tillkännagaf, under erinran att orgelns uppförande i socknens kyrka sålunda nu vore beslutad. 
 

Datum ut supra, in fidem N. S. Edlund 
 

Offentligen uppläst i Häggenås sockenstuga, d. 12 febr 1860 och till alla delar erkändt, intyga 
på församlingens vägnar. 
 Carl Påhlsson yn. i Österåsen   Lars Larsson  Kougsta 
 

 [Följande mening är tillagd i motstående sidas marginal:] 
År 1860 den 26 februari upplästes förestående protocoll från predikostolen uti Häggenås 
kyrka tillika med vanlig besvärs anvisning till Konungens befallningshafvande, inom trettio 
dagar. 
 

Betygar   N. S. Edlund  
 
 

12 februari 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Uti Häggenås sockenstuga d. 12 febr 1860. 

§ 1 Upplästes, justerades och godkändes förestående gårdagens sockenstämmoprotocoll. 
 
§ 2 Utsågos och valdes nämndemannen Lars Pärsson och bonden Carl Pålsson yngre i 
Österåsen till ledamöter för Häggenås socken uti taxeringscommitten, som enligt Konungens 
befallningshafvandes kungörelse sammanträda å Söre gästgifvaregård den 21 i denna månad. 
 
§ 3 Emedan bonden Anders Fyr i Huse anmält sig i anseende till försvagad hälsa, vara 
förhindrad längre fortfara med att vara god man, hvilken befattning han i 4 års tid bestridt, 
valdes och utkorades nu uti hans ställe, bonden Hinrik Olofsson i Grötom, att såsom god man 
biträda vid landt m[ät]eri förrättningar.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

26 februari 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid wederbörligen utlyst sockenstämma med  
 Häggenås socken uti dess sockenstuga den 26:te februari 1860. 

§ 1 S.D. Upplästes en från brukspatron herr A. J. Tomee ankommen skrifvelse, af den 14:de 
i denna månad innehållande hemställan, huruvida församlingen wore villig, att i 
underdånighet begära Kungl. Maj:ts nådiga proposition till rikets nu församlade ständer, för 
erhållande af statsanslag till utförande af en lättad communikation emellan Sundsvall och 
Bräcke i Jemtland; hvarvid församlingen på derom framställd fråga yttrade, att, ehuru den 
insåg och erkände herr brukspatrons Tomees outtröttliga nit och stora uppoffringar för landets 
bästa, den icke nu kunde förmås inse egentliga nyttan och förmon för denna från com-
munikations-linien aflägsna socken, befarande ock att några större omkostnader skulle 
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socknen i framtiden affordras, wille socknemännen åtminstone för närvarande icke besvära 
Kongl. Maj:t med någon underdånig petition i berörde afseende. 
 
§ 2 Kungjordes offentligen instrumentet å, af herr byggmästar Unander, biträdd af bönderna 
Olof Nilsson äldre och Nils Nilsson i Söre, förrättad syn och besightning å skolhuset och 
andra byggnader wid folkskolan härstädes, hvarvid flera felaktigheter och brister befunnos. 
Och som hittills warande byggnads-direction wille afsäga sig denna befattning och en del af 
församlingen yrkade, att en ny byggnads-direction måtte utses, beslöts nu att sådant wal skulle 
framdeles anställas, då de nyvalde ledamöterna icke allenast skulle besörja de befunna 
bristernas botande, utan ock öfverenskomma med kyrkovärden Jonas Jonsson i Häggesta om 
betalningen för af honom uppförda fehusbyggnad wid folkskolan. 
 
§ 3 Upplästes, justerades och underskrefs årets mantalslängd. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

18 mars 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet wid wederbörligen utlyst sockenstämma med Häggenås  
 socken uti dess sockenstuga den 18:de mars 1860. 

Som vid sockenstämman den 26 sistl. februari byggnads-directionen wid folkskolan afsade 
sig denna befattning, och flere af socknemännen yrkade, att nya ledamöter måtte utses uti 
densamma, så utsågos nu densamma följande hemmansegare nemligen: 
 Lars Månsson i Andersgård, 
 Jonas Carlssson i Munkflohögen, 
 Erik Olofsson i Svengården, af Österåsen, 
 Hans Ersson i Halasjön och 
 Olof Andersson i Kougsta. 
Och som Lars Månsson i Andersgård enträget begärde ändtledigande från detta förtroende, så 
kunde församlingen icke tvinga honom att wara ledamot i nämnde byggnads direction, heldst 
som många andra skickliga dertill finnes inom socknen. Och bör således i hans ställe en annan 
utses och wäljas. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

1 och 6 april 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Vid sockenstämman d. 1 april, då församlingen icke kunde wägra Lars Månsson att slippa 
deltaga i directionen af byggnadscommitten vid folkskolan, valdes dertill Olof Olofsson i 
Pålgård, hvilken åter i sockenstämman d. 6 april, bestämt afsade sig detta förtroende, hvarföre 
nu till ledamot uti byggnadsdirektionen vid folkskolan utsågs bonden Nils Ersson i Gungård. 
 
In fidem  N. S. Edlund 
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13 maj 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet med Häggenås socken uti dess 
 sockenstuga de 13:de maj 1860. 

§ 1 Upplästes offentligen och ljudeligen herr cantor E. P. Billströms skrifvelse af den 4:de 
uti innevarande maj månad, deruti han Billström erbjuder sig att på uppgifna wilkor, uti 
Häggenås kyrka uppföra ett waraktigt och godt, samt med stadigt pipverk försedt orgelverk.  
 Efter delfåendet af nämnde skrifvelse, yttrade församlingen allmänt att den war willig 
antaga herr Billström till uppförande af orgel i härvarande kyrka, tillika under önskan att 
äfven wäderlåda, trädpipor m.m. måtte förfärdigas i Sundsvall, under förmodan att derstädes 
finne tillgång på mera dugligt wirke än här, samt att ordentligt kontrakt och ritning måtte med 
förste hitsändas, ty ritningen måste underställas Kongl. Maj:ts nådiga pröfning och 
stadfästelse. 
 
§ 2 Utur fattig-cassan tilldeltes socknens utfattige följande belopp 
    R.d:r   Öre 
Till  Ingeborg Pärsd:r i Storgård    6 
 Gunnil Olsd:r i Långkälen     8 
 Märet Pärsd:r i Storgård    4 
 barnet Pär i Bengtgården  10 
 d:o   Olof  i  d:o     5 
 Johan Olofssons dotter i Korsmyrbränna  10 
 Anders Andersson i Svedje    6 
 G[?]s  enka i Rutgården    3 
 Anders Erssons hustru i Backegård    3 
 Märet Pärsd:r  i  d:o    3  
 
  Transp   58 
 

 Pär Ferms enka i Stafsgård    4 
 Jonas Jonssons hustru i Kougsta    8 
 rotehjonet  Pär  Ed    5 
 Nils Nilssons hustru i Österåsen    3 
 Pär Svenssons hustru i Fagerlandsvallen    3 
 Jonas Jonsson i Backegård för något särskildt  
besvär och kostnad vid Ol. Jönssons begrafning    1   50 
 Jonas Pärsson i Storbränna för någon besvärligare 
skötsel för Kerstin Larsd:r    3 
 Barbara Olofsd:r i Kougsta    3  
                Summa kr  88   50 
 
  In fidem N. S. Edlund 
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3 juni 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma den 3 juni 1860. 

§ 1 Kyrko- fattig- och skol-cassornas räkenskaper upplästes, erkändes och underskrefvos 
samt waldes till revisorer öfver dessa räkenskaper, landt-mäteri eleven Pehr Hägglund och b. 
Erik Hansson i Norderåsen.  
 
§ 2 På grund af erhållen underrättelse, att lån ur Jemtlands roterings casssa får lemnas 
jemväl till meningheten för allmändt nyttiga ändamål och emot gemensam ansvarighet, samt 
denna församling i och för orgelverksbyggnad beslutat anmäla sig till erhållande af ett lån, 
stort 2500 r:r rmt, hvaraf socknemännen nu ansågo sig wara i behof, så förklarade de, vid 
härom väckt fråga, att de en för alla och alla för en ville ansvara för återbetalningen af berördt 
lån, och uppdrogs åt socknenämndens ledamöter, att å socknens wägnar utfärda förbindelser 
på lånebeloppet, äfvensom att ombersörja räntans bestämda inbetalning hvarje halfår tillika 
med hvad cassa-directionen i öfvrigt kan föreskrifva. 
 
§ 3 Församlingen uppdrog åt kyrkvärden Jon Jonsson i Häggesta och b. Carl Pålsson yngre 
i Österåsen att nu på försommaren ombesörja tornets rappning, der den affallit och låta 
oljebestryka jerntaket på durchsigten och golfvet i densamma.  
 

In fidem  M. O. Blix 
 
 [Tillagt i marginalen]  
1860 d 17 juni upplästes 2 och 3 §, från predikostolen i Häggenås kyrka, med vamlig besvärs-
anvisning till K. befallningshafvande inom 30 dagar. 
 Attest   N. S. Edlund 
 
 
 
8 juli 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, vid sockenstämman d. 8 juli 1860. 

§ 1 Med anledning af herr häradshöfding Hasselbergs kungörelse, af d. 21 sistl. junii, valdes 
och befullmägtigades härads-domaren Nils Svensson i Häggesta, att å socknens vägnar, 
infinna sig vid af- och tillträdes husesyn i Liths prestgård den 16:de uti innevarande juli 
månad, kl 10 f.m. för att med afseende å den församlingen åliggande byggnads skyldighet vid 
prestgården, Häggenås socknemäns rätt bevaka, hållande socknemännen för godt, hvad 
fullmägtigen dervid gör och låter.  
 
§ 2 Till revisorer af detta årets sockenjämnadsräkningar utsågos och valdes h:r ingeneuren 
P. Hägglund i Högen och bonden Erik Hansson i Storgård. 
 
In fidem  N. S. Edlund 
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12 augusti 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås socken  
 uti dess sockenstuga den 12:te augusti 1860. 

§ 1 S.D. Enligt Konungens befallningshafvandes kungörelse af den 14 sistl. juli woro 
församlingens ledamöter wederbörligen kallade för att utse ett ombud wid landstinget i 
Östersund den 10:de instundande september, för att inför Konungens befallningshafvande 
med landets öfriga deputerade samråda och besluta angående inrättande af en landtbruksskola 
för länet, samt öfrige frågor, hvilka omförmäles uti Konungens befallningshafvandes 
kungörelser n:o 10 och 12. Till detta ombud waldes och utsågs med enhällig röst 
häradsdomaren Nils Svensson i Häggesta hvilken befullmägtigades att i öfverläggningar på 
socknens wägnar med full beslutande rätt deltaga. 
 
§ 2 Upplästes ett af cantorn och byggmästaren E. P. Billström hitsändt contrakt rörande 
orgelns uppförande i härvarande kyrka, hvilket af församlingen \med ett litet tillägg/ 
godkändes och underskrefs. 
 
§ 3 Uppvisades en af cantorn och byggmästaren Billström i Sundsvall förfärdigad ritning å 
tillämnade orgelverk uti Häggenås kyrka, hvilken ritning af församlingen gillades och 
anmodades skolläraren N. P. Åsell, att å högvederbörlig ort söka nådig stadfästelse å 
densamma, enligt Kongl. Maj:ts nådiga circulär-bref af den 16:de november 1854. 
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

14 oktober 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Att i följe af landshöfdinge embetets kungörelse angående markegångssättningen, härads-
domaren Nils Svensson i Häggesta, uti allmän sockenstuga d. 14 october 1860 enhälligt 
valdes att å Häggenås sockens vägnar, tillika med fögderiets öfrige deputerade, inför 
kronofogden sammanträda å Grytans gårds tingsställe, d. tjugoandra uti innevarande månad kl 
10 f.m. i och för priscourantens uppgörande, betygar Häggenås sockenstuga d. 14 oct. 1860.  
 

   N. S. Edlund 
 
 

21 oktober 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet med Häggenås socken uti dess  
 sockenstuga den 21:sta october 1860.  

§ 1 Som i och för werkställande af den redan sistledne wår beslutade reparation å rapp-
ningen på kyrkans torn det fordras åtskillige materialier, såsom spiror, kalk och sand m.m., 
som icke beqvämligen kunna noggrant fördelas på församlingen efter skatt, ty blef nu efter 
någon kort öfverläggning beslutadt, att såväl materialiers anskaffande, som sjelfva reparation 
skulle medelst anterprenad auction till den minstbjudande upplåtas, och anmodades kyrko-
värden Jonas Jonsson, att utfärda pålysning, och hålla berörde auction, med görligaste första, 
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på det antrepenören må begagna tjenligaste tiden för materialiers framskaffande, för ifråga-
varande reparation, hvilken nästkommande wår bör werkställas. 
 
§ 2 Enligt vid proste-wisitationen wäckt motion derom och i betraktande deraf, att af-
löningen till skolläraren och skolan är nog kännbar för dem, som hafva flera barn i skolåldern, 
om blott dessa barns föräldrar skola aflöna läraren, fattades nu det enhälliga beslut, att för 
detta år och framgent hela församlingen skulle denna aflöning utgöra, på så sätt, att en half 
famn huggen wed skulle till skolan levereras af hvarje hemmans-rök och odels-torpare, och 
prospektvis för detta år lefvereras 50 famnar, då man framdeles får öka eller minska efter 
behof, och skulle början ske med första kyrkorotan och fortgå i den ordning gårdarna och 
byarna äro belägna. 
 Hvad spannemålen angår, skulle såväl råg som korn jemt fördelas på socknemännen och 
odels-torpare efter rök räknat, så att hela summan 4 tunnor af vardera slaget blefve erlaggde. 
 
§ 3 I likhet med hvad i Lith skedt blef nu öfverenskommet och beslutat, att gudstjensten 
hädanefter kommer att börja kl. 10 f.m.  
 
§ 4 Emedan isynnerhet sednare åren ganska många mer och mindre behöfvande, begärt 
understöd af fattig-cassans medel, fattades det beslutet, att af den aflidnes qvarlåtenskap skall 
återgäldas, hvad hvar och en i lifstiden, ur berörde cassa erhållit, till capital och ränta.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 

Justeradt 
 Jonas Jönsson i Häggesta  Hans Eriksson i Storgård. 
 

År 1860 den 4:de november upplästes förestående protocoll, från predikostolen i Häggenås 
kyrka tillika med vanlig besvärs anvisning, till Konungens befallningshafvande, inom 30 
dagar från kungörandet, betygar          
    N. S. Edlund 
 
 

4 november 1860 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet wid allmän sockenstämma med Häggenås  
 socken uti dess sockenstuga den 4:de november 1860. 

S.D. Comminicerades och förevisades för församlingen en af konductören, wid Kongl. öfver-
indendent-embetet, efter uppdrag af nämnde embete, uppgjord och af särskild memorial 
åtföljde ritning till orgelfacad uti härvarande kyrka, hvilken ritning af socknemännen 
fullkomligen gillades under underdånig önskan att densamma af Kongl. Maj:t måtte i nåder 
stadfästas. 
 
 

3 februari 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocollet, hållet vid allmän sockenstämma 
 i Häggenås sockenstuga den 3 februari 1861. 

S.D. Som anmäldt blifvit, att Lars Pehrsson i Österåsen, vid sista hösteting, på begäran fått 
afsked från nämndemansbefattningen, voro nu socknemännen, efter vederbörligen skedd 
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pålysning samlade till allmän sockenstämma, för att utse någon annan i hans ställe, hvarvid 
församlingen stadnade med sitt enhälliga förtroende vid bonden Anders Pålsson från Pålgård i 
Österåsen, hvilken således af Häggenås socknemän utkorades till nämdeman uti berörde Lars 
Pehrssons ställe.  
 

In fidem  N. S. Edlund 
 
 

24 februari 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid wederbörligen utlyst allmän sockenstämma, med  
 Häggenås socken uti dess sockenstuga den 24:de februari 1861. 

§ 1 S.D. Till följe af Kongl. Maj:ts befallnings hafvandes allmänna kungörelse n:o 2 af den 
23:dje sistl. januari, utsågs nu bönderna Eric Olofsson i Österåsen och Jonas Jonsson i 
Häggesta, att wid landstinget i Östersund, inför Konungens befallningshafande å dess 
sessionsrum, den 13:de nästkommande mars kl. 12 på dagen, deltaga i rådplägningen och 
besluten rörande roterings-kassans delning, och skulle Eric Olofsson för rotehållarne wid 
kawalleriet föra talan, och Jonas Jonsson för dem wid infanteriet, förklarande såväl rust- som 
rotehållarne sig nöjde med hvad deras fullmägtige i berörde fråga lagligen gör och låter. 
 
§ 2 Med anledning af Kongl. Maj:ts befallningshf:ds kungörelse n:o 1 af den 21 sistl. 
januari, waldes och befullmägtigades kyrkovärden Jonas Jonsson i Häggesta och bonden 
Jonas Carlsson i Munkflohögen, att å Häggenås sockens wägnar infinna sig wid landstinget i 
Östersund den 12:te nästkommande mars kl. 10 f.m., för att höra och hvad på dem ankomme 
besluta rörande wägdelningen och wägunderhållet inom provinsen Jemtland. 
 Vid samma tillfälle förekommer ock fråga om bemyndigande för directionen wid 
landtbruksskolan, att å landets wägnar, medelst upptagande af lån på längre tids amortering, 
anskaffa erforderlige medel i och för skolan, m.m., och skulle fullmägtige ega full beslutande 
rätt vid dessa frågors afgörande. 
 
§ 3 Upplästes, utan anmärkning, förteckning på de utgifter, somdetta år böra ingå uti 
sockenräkningarna, och waldes till revisorer å desamma, landtmäteri-eleven herr P. Hägglund 
i Högen och bonden Nathanael Ersson i Stafsgård. 
 
§ 4 Tillfrågades församlingen, hvilken som wille åtaga sig att kosthålla orgelbyggaren och 
hans gesäller, hvarpå intet svar följde, hvarför ansågs nödig att utfärda särskild kungörelse, 
för att medelst entreprenad utbjuda densamma. 
 

    [Underskrift saknas] 
 
 

3 mars 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet wid allmän sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 3 mars 1861. 

S.D Som bonden Erik Olofsson i Jonsgård afsagt sig godemans-befattningen, enär han i 
ungefär sju års tid innehaft densamma, woro nu socknemännen samlade till allmän socken-
stämma, för att utse någon i hans ställe, hvarvid socknemännen stadnade med sitt enhälliga 
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förtroende wid bonden Hans Ersson i Storgård, hvilken således af Häggenås socknemän 
enhälligt utsågs till gode man i ofwannämnde Erik Olofssons ställe.  
 

Ex officio  Joh. O. Bostedt 
   S. M. adjunkt. 
 
 

14 april 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås 
 församling den 14 apr. 1861. 

§ 1 S.D. Till följe af Konungens befallningshafvandes i Jemtlands län utslag af [datum 
saknas] i målet rörande torparnes skyldighet att i folkskollärarens aflöning deltaga lika med 
hemmansegarne, hvilket utslag upphäft det den 21 october förlidet år derom fattade socken-
stämmobeslut på den grund, att torparne [ej?] blifvit kallade, och sålunda ej varit med om 
fattandet att nämnda beslut, hvarföre målet på grund deraf förvisades till ny behandling vid 
sockenstämma, voro socknemännen äfvensom torparne nu, efter vederbörligen skedd på-
lysning, temligen talrikt samlade, då frågan ånyo upptogs till afgörande, hvarvid, efter någon 
stunds öfverläggning, den öfverenskommelse enhälligt ingicks och fattades det beslut, det 
skulle i folkskollärarens aflöning hvar odalstorpare deltaga med en tredjedel emot hem-
mansegaren. 
 
§ 2 Till rotehjon i första kyrkorotan valdes inhyses Ingeborg Pehrsdotter i Storgård, och till 
rotehjon i den andra: gamla drängen Elias Påhlsson i Storbränna. 
 
§ 3 På orgelbyggaren herr Billströms skriftligen gjorda framställan, det måtte, på det att 
orgelbyggnaden desto fortare skulle kunna werkställas, 3 a 4 snickarebiträden gå honom till 
handa under den tid han \behöfvde för att/ fullborda och uppsätta orgeln, beslöts enhälligt att 
man skulle gå i författning om denna hans begäran villfores, och skulle man leja dem, att mot 
viss dagspenning och på egen kost biträda honom, så länge han dem för arbetet behöfde.  
 

Ex officio  J. O. Bostedt 
 

Ofvanstående protocoll upplästes, justerades och godkändes till alla delar uti sockenstämma 
den 21 apr. intyga å sockenmännens vägnar: 
   Erik Olofsson i Österåsen 
å torparnes vägnar: 
   Anders [bom.] Ersson i Österåsen 
 
 

9 maj 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 9 maj 1861. 

§ 1 S.D. Efter förut i laga ordning skedd pålysning sammanträdde nu socknemännen till 
öfverläggning om de ämnen, som enligt pålysningen voro dem meddelade och kungjorda, 
nemligen: 
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1) Frågan om, att på grund af Kongl.Maj:ts nådiga kungörelse af den 29 dec. 1860, begära 
bidrag till förbättring af folkskollärarens lön, hvarvid sockne-männen enhälligt yttrade den 
önskan, att man borde taga tillfället i akt, och försöka, att ”så godt sig göra lät”, göra under-
dånig ansökan derom på grund af sockenstämmoprotocollet af den 25 julii 1858, men något 
nytt tillskott å sin sida förklarade de närvarande sig ej kunna medgifva.  
 
2) På väckt fråga af kyrkovärden Jonas Jonsson i Häggesta hur förfaras skulle, i händelse 
någon uraktlät att framforsla eller anskaffa sin del i virke och bräder för orgelverks-
byggnaden, förklarades allmänt, att om sådant emot förmodan skulle inträffa, nödigt virke 
skulle anskaffas på de trädskandes bekostnad. 
 
3) Beslöts att af fattig-cassan skulle till nedanskrifne fattiga tilldelas följande belopp 
nemligen: 
 Till gamla pigan Märet Pehrsdotter i Storgård     R.d:r   r:m:t       10 
   ”   torparen Johan Olsson i Korsmyrbränna             10 
   ”   enkan Ingeborg Ersdotter i d:o           5 
   ”  Anders Andersson i Svedje           6 
   ”  skjutspenningar för rotehjon Erik Isaksson i Österåsen        8  
    Transport       39 
 

  Transport            39  
 Till  Gunnil Olofsdotter i Långkälen           5 
   ”    Märet Pehrsdotter i Backegård           3  
               eller tillsammans    r.d:r    r.m:t        47 
 
4) Till ledamöter i taxerings comitéen valdes enhälligt härads-domaren Nils Swensson i 
Häggesta och bonden Erik Olsson i Österåsen. Hvarefter sockenstämman upplöstes.  
 

År och dag som ofvan. Ex officio Joh. O. Bostedt 
   S. m. adj. 
 
 

26 maj 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet wid allmän sockenstämma i Hägggenås  
 sockenstuga den 26 maji 1861.  

§ 1 S.D. Till en början upplästes, godkändes och underskrefs mantals- och skattskrif-
ningslängden för innevarande år.  
 
§ 2 Efter wederbörligen förut skedd pålysning jemte publicerande af Kongl. Maj:ts Nådiga 
kungörelse af den 29 dec. 1860, voro sockenmännen nu samlade till allmän sockenstämma, då 
fråga till dem framstäldes huruvida de voro hugade för inrättande af några mindre skolor inom 
socknen, hvarvid undertecknad, som inhemtat v. pastor comm. Edlunds tanka i detta ämne, 
fästade deras uppmärksamhet på det stora gagn som synnerligast de 2¼ mil från socknens 
fasta skola aflägsna tvenne kyrkorotarne skulle komma att hafva af sådana skolor, och 
förklarade socknemännen, efter en stunds öfverläggning, dervid många önskade att en så 
kallad mindre skola borde inrättas i hvarje kyrkorota, det de gerna såge, att sådana småskolor 
inrättades.  
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§ 3 Årliga undervisningstiden bestämdes till sex månader, och skulle efter sig företeende 
omständigheter begränsas.  
 
§ 4 Hvarje sådan ”mindre skola” skulle förestås af tjenliga, ordentliga och i barna-
undervisning erfarna personer, som under undervisnings-tiden skulle kosthållas af hvarje rota 
och beräknades kostnaden för hvarje sådan skola uppgå till 270 r.d. r.m:t, eller för bägge 
tillsammans 540 r.d. r.m:t. 
 
§ 5 På hemställan af undertecknad, yttrade socknemännen sin önskan vara, att herr 
kyrkoherden M. O. Blix, såsom pastor loci, benäget ville åtaga sig, att för thronen nedlägga 
deras underdåniga begäran, om meranämnda bidrag, och hvilket såsom fullmagt för honom i 
detta protocoll upptagas skulle.  
 

Ex officio  Joh. O. Bostedt 
   S. m. adj. 
 
 

16 juni 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet wid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 16 juni 1861.  

§ 1 S.D. Med anledning af den kommité, som enligt Konungens befallningshafvandes 
kungörelse kommer att af deputerade från hvarje tingslag utses i Östersund tisdagen den 2 juli 
kl. 12 på dagen, hvilken kommité skall granska kurhusanstalterna, deras räkenskaper och 
förvaltning, voro socknemännen nu samlade, och fattade det beslut att förena sig om den 
deputerad, som Liths församling dertill utsett, förklarande sig nöjde med hvad denne äfven 
såsom fullmägtig för Häggenås socken gör och låter. 
 
§ 2 Upplästes, erkändes och underskrefvos kyrko- och fattigkassornas räkenskaper från den 
1 maj 1860 till samma dag 1861. 
 

In fidem  Joh. O. Bostedt 
 
 
 

7 juli 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås församling  
 i dess sockenstuga den 7 juli 1861.  

§ 1 S.D. Som anmält blifvit, att torpareenkan Gunilla Olofsdotter i Långkälen saknar wård 
och uppehälle, i det att bonden Lars Ersson yngre därstädes, som för någon tid sedan blifvit 
egare af hennes innehafvande torplägenhet, nekar att gifva henne nödig wård och underhåll, 
och grannarna ej kunna betungas med att sköta och underhålla henne, voro socknemännen nu 
ytterligare efter pålysning samlade, då äfven Lars Ersson sig infann; då frågan om hennes 
skötsel och underhåll till ny behandling föredrogs, och fordrade socknemännen enhälligt att 
Lars Ersson, såsom den den tillägnat sig hennes torp, eller hans rätts innehafvare och skulle 
och borde taga vård om hennes person; och yttrade socknemännen, med anledning af Lars 
Erssons protest emot detta beslut, sig hysa den fulla öfvertygelsen, att han ingalunda och emot 
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all billighet och rättvisa kunde undandraga sig, att vårda och underhålla den åttatioåriga, 
ständigt sängliggande gumman, synnerligast som, efter hvad de hade sig bekannt, ingen fråga 
blifvit väckt om något födoråd eller underhåll, då han såsom hemmansinnehafvare återtog 
hennes torplägenhet.  
 
§ 2 Med anledning af den gällstämma, som till följe af herr kontraktsprosten till pastors-
embetet aflåtna skrifelse kommer att hållas i Liths sockenstuga den 14 dennes, der com-
ministernas i pastoratet löneförmåner komma att öfverses, – vid hvilken stämma äfven 
ritningen till pastorshuset kommer att förevisas, och förberedande åtgärder vidtagas för 
byggningens uppförande, – företogs derefter val af sockenfullmäktige, att vid nämnda 
gällstämma närvara, och utsågos dertill enhälligt häradsdomaren Nils Svensson i Häggesta 
och bonden Lars Nilsson i Österåsen, och förklarade socknemännen sig nöjda med hvad dessa 
å socknens vägnar göra och låta. 
 
§ 3 Som bonden Erik Hansson i Storgård till undertecknad anmält sig ämna utträda ur 
sockennämnden, företogs äfven val af en ledamot deri i hans ställe, och utsågs dertill enhälligt 
bonden Nils Ersson i Gungård. 
 
§ 4 Slutligen beslöts, att åt f.d. soldaten Ed, som är rothejon i 4:de kyrkoroten, en skjorta 
skulle af fattigvården anskaffas.  
 

In fidem  Joh. Olof Bostedt 
   v. comm. 
 

År 1861 den 21 juli upplästes 1 § af förestående protocoll offentligen från predikostolen i 
Häggenås kyrka tillika med besvärs anvisning till Konungens befallningshafvande i länet 
inom 30 dagar. 
Betygar  
   Joh. Olof Bostedt 
 
 
 

11 augusti 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 11 augusti 1861. 

§ 1 S.D. Efter vederbörligen i ämnet skedd pålysning voro socknemännen nu efter slutad 
gudstjänst till allmän stämma samlade, då fråga om målningen af det nya orgelverket genast 
företogs till behandling, och hördes några föreslå till målare f. bonden Erik Larsson i Halåsen, 
och som ingen hördes yttra sig emot detta förslag, förekallades nu nämnde Erik Larsson, som 
af någon anmältes vara närvarande, hvarefter med honom, efter en stunds öfverläggning, den 
öfverenskommelsen ingicks: han åtog sig att måla och förgylla orgelsverket mot en summa af 
200 r.d. r.m:t, för skjuts fram och åter till Halåsen, jemte fri kost under den tid, han sig i ock 
för målningen härstädes kommer att uppehålla, såsom handpenning anhöll han att genast få 
uppbära 75 r.d. r.m:t, hvilken summa genom kyrkovärden Jonas Jonsson i Häggesta ock 
skulle till honom med det första utbetalas.  
 
§ 2 På framställning af undertecknad, som förklarade sig vid något tillfälle hafva hört herr 
kyrkoherden Blix yttra det bänkarna vid väggen å orgellektaren borde höjas, beslöto sock-
nemännen, som allmänt hördes dela samma åsigt derom, att dessa bänkar skulle höjas så 
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mycket som behöfligt vore, och uppdrogs åt undertecknad, att draga försorg derom, att detta 
under nu pågående arbeten blefve verkstäldt.  
 

In fidem  J. O. Bostedt 
 
 

18 augusti 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 församling i dess sockenstuga den 18 aug. 1861. 

§ 1 S.D. Till en början blef ofvanstående protocolls 1:sta § uppläst, godkänd och under-
skrifven. 
 
§ 2 Till sockenfullmäktige vid den gällstämma, som kommmer att hållas i Lith den 25 
\innev./ aug. valdes af hemmans-innehafvare häradsdomaren Nils Svensson i Häggesta, och af 
torpare, jägare och dylika, torparen Claes Claëson i Österåsen, och förklarade vederbörande 
sig nöjda med hvad dessa å deras vägnar göra och låta.  
 
§ 3 På väkt fråga, huru ställas borde med kost och logi för målaren Erik Larsson i Halåsen 
under den tid han sig härstädes komme att uppehålla i och för målningen, åtog sig skolläraren 
N. P. Åsell att kosthålla och herbergera honom och hans son mot ett pris af 1 r.d. r.m:t per dag 
för Erik Larsson och 50 öre för gossen.  
 
§ 4 I anledning af de beswär som Lars Ersson m. flera i Långkälen anfört öfver soc-
kenstämmoprotocollet af den 7 sistl. juli angående underhåll och vård för enkan Gunilla 
Olsdotter, uppdrogo nu socknemännen åt kyrkovärden Jonas Jonsson i Häggesta, att inom 3 
veckor till konungens befallningshafvande ingifva skriftlig förklaring mot ofvannämnda 
beswär, förklarande sig tillika nöjda med hvad han, Jonas Jonsson i denna sak lagligen gör 
och låter.  
 

In fidem  M. O. Blix  genom  
   Joh. Ol. Bostedt 
 
 

1 september 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän i ämnet utlyst sockenstämma med  
 Häggenås församling i dess sockenstuga den 1 sept. 1861. 

§ 1 S.D. Med anledning af den tingslagsstämma som kommmer att hållas i Liths 
sockenstuga den 8 september, vid hvilken stämma öfverläggning och beslut kommer att fattas 
angående vägarnas fördelning inom tingslaget, voro socknemännen nu, efter vederbörligen 
förut skedd pålysning till allmän sockenstämma samlade, då genast företogs val af en 
sockenfullmäktig, som vid denna tingslagsstämma skulle föra socknemännens talan, och 
utsågs dertill enhälligt häradsdomaren Nils Svensson i Häggesta, förklarande socknemännen 
sig nöjda med hvad han såsom deras ombud i saken görer och låter.  
 

In fidem  J. O. Bostedt 
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22 september 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås för- 
 samling i dess sockenstuga den 22 sept. 1861. 

§ 1 S.D. Till en början valdes bonden Henrik Olofsson i Grötom till ledamot i skolbyggnads 
directionen i stället för afledne bonden Olof Andersson i Kougsta.  
 
§ 2 Med anledning af åtskilligas af socknemännens yrkande, att förra skolbyggnads direc-
tionen borde ansvara kostnaden för reparation af skolbyggnaderna, beslöts efter en stunds 
öfverläggning derom, och då några af denna direction nu närvarande ledamöter protesterade 
deremot, att den nu varande directionen skulle de i syninstrumentet anmärkta bristfällig-
heterna afhjälpa och iståndsätta, på socknens bekostnad, dock så, att de resterande först till 
fullo utgöra sina skyldigheter, då det som brister, fylles af socken.  
 
§ 3 Till sockenfullmäktig vid den förestående delningen af landsvägarna inom tingslaget 
valdes häradsdom. Nils Svensson i Häggesta. 
 
§ 4 Kyrkovärden Jonas Jonsson i Häggesta befullmäktigades, att fullfölja käromålet mot 
Lars Ersson i Längkälen, angående enkan Gunilla Olofsdotters vård och underhåll. 
 

In fidem  Joh. Olof Bostedt 
 
 

20 oktober1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid extra sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 20 oct. 1861. 

§ 1 S.D. Till följe af respective landshöfdinge embetets kungörelse, rörande marke-
gångsättningen voro sockenmännen nu till extra sockenstämma samlade, för att utse en 
deputerad vid priskurantens sättande, hvarvid socknemännen fattade det beslut, att i berörde 
afseende förena sig om samma deputerad, som Liths församling dertill utvalt, förklarande 
Häggenås församling sig fullkomligt nöjde med hvad nämnde fullmäktig dervid gör och låter.  
 

In fidem  Joh. Olof Bostedt 
 
 

27 oktober 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås församling i 
 dess sockenstuga den 27 oct. 1861.  

§ 1 S.D. till sexman i 2:dra rotan valdes bonden Nils Samuelsson i Munkflohögen i stället 
för b. Gustaf Olofsson, som ifrån nämnde befattning begärt och erhållit entledigande. 
 
§ 2 Sedan Konungens befallningshafvande genom utslag af den 7 sept. 1861 till all kraft 
och verkan upphäft det af Häggenås socknemän vid allmän sockenstämma den 7 juli fattade 
beslut, att bonden Lars Ersson yngre i Långkälen och hans rätts innehafvare månde åtaga sig 
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enkan Gunilla Olofsdotters wård och underhåll, voro socknemännen nu, efter derom skedd 
pålysning till allmän sockenstämma samlade, hvarvid, efter ämnets föredragande, och sedan 
omförmäldte Konungens befallnigshafandes utslag blifvit uppläst, socknemännen, efter en 
stunds öfverläggning i ämnet, fattade det beslut, att som Gunilla Olofsdotter vore ständigt 
sängliggande, och således oförmögen att sig sjelf sköta, hon skulle såsom rotehjon förflyttas 
till andra rotan, och der vårdas och underhållas, hvadan socknemännen yttrade den förmodan, 
att som denna rotas nu varande rotehjon vore någorlunda frisk och arbetsför, hon kunde 
genom att gå på socken födas och uppehållas.  
 

In fidem   Joh. Olof Bostedt 
   v. comm. 
 

Uppläst i Häggenås kyrka den 10 nov. 1861 tillika med vanlig besvärsanvisning till Konung-
ens befallningshafvande  
betygar  Densamme. 
 
 

17 november 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås församling 
 uti dess sockenstuga den 17 nov. 1861. 

§ 1 S.D. Som bonden Olof Svensson i Österåsen afsagt sig sexmansbefattningen, företogs 
nu, enligt med hvad förut vederbörligen från predikstolen blifvit kungjort, val af sexman uti 
samma rota, och utsågs dertill enhälligt bonden Olof Johansson i nämnde by.  
 
§ 2 På framställd fråga om socknemännen ville antaga torparen Pehr Ersson i Jonsgård till 
sockengarfvare svarades enhälligt, att ingen kunde hafva något deremot, synnerligast, som 
Pehrsson i nämnde yrke visat sig ega skicklighet och i öfvrigt visat sig såsom en duglig och 
pålitlig person, med hvilken man hade allt skäl att vara nöjd och belåten, och derjemte äfven i 
hvad till hans yrke hörer visa fullt förtroende. 
 
§ 3 Som skolläraren N. P. Åsell genom ombud (f. b. Erik Hansson i Storgård) på gifven 
anledning ville hafva socknemännen hörda, huruvida de ville tillåta honom att göra sig till 
nytta spillningen i kyrkstallarna, svarades, på derom till socknemännen framställd fråga, det 
sådant med så mycket mera skäl vore att bevilja, som spillningen derigenom komme till 
någon nytta för jorden, då den i annat fall gagnlöst förspildes. 
 

In fidem  Joh. Olof Bostedt 
   v. comm. 
 
 

8 december 1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän i ämnet utlyst sockenstämma med 
 Häggenås församling i dess sockenstuga den 8 dec. 1861. 

§ 1 S. D. Till en början beslöts på några ledamöters af sockennämnden framställning, att 
den vidsträckta 4 rotan borde hafva två ledamöter i sockennämnden, hvarförutan äfven en 
sexman till derstädes vore af behofet påkallad, i anseende till svårigheten för en enda, att 
öfver en så vidsträkt rota kunna hafva den tillsyn och reda på förhållandena, sexmans-
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befattningen åligger, det skulle val af en ny ledamot i sockennämnden anställas, och utsågs 
dertill bonden Per Carlsson i Fagerlandsvallen, hvarjemte och i sammanhang dermed bonden 
Olof Ersson i Korsmyrbränna valdes  och antogs till andra sexman i meranämnde eller fjerde 
kyrkorotan. 
 
§ 2 På uppdrag af herr kyrkoherden i pastoratet M. O. Blix, framstälde undertecknad till 
socknemännen, om och huruvida det kunde tillåtas honom, att vid tiondeintägten begagna de 
förut brukliga målkärlen, eller om han för detta ändamål skulle nödgas anskaffa de nya?, på 
hvilken fråga socknemännen enhälligt svarade: att de hoppades, att ingen skulle vilja förneka 
honom, att begagna de gamla, utan skulle detta ”gerna tillåtas”.  
 

   [Underskrift saknas] 
 
 

8 december1861 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Afskrift Utdrag af protocollet, hållet vid allmän i ämnet utlyst sockenstämma  
  med Häggenås församling i dess sockenstuga den 8 dec. 1861. 

§ 1 S.D. Sedan utexaminerade barnmorskan Margaretha Bellman, som för närvarande är 
boende uti Hackås socken, genom skrifvelse af den 19 nov. detta år tillkännagifvit sin önskan, 
att få blifva antagen till barnmorska uti Häggenås församling, och tillika framställt ett förslag, 
rörande de löneförmåner, hon såsom sådan ville hafva att påräkna, hölls nu efter slutad guds-
tjenst, och sedan ämnet i vederbörlig ordning 2 helgedagar förut blifvit från predikstolen 
kungjort, allmän sockenstämma, vid hvilken ej mindre hemmansegare, än äfven enligt 
kallelse i samma pålysning, torpare, jägare och inhyses temligen talrikt vore samlade; och 
företogs ämnet genast till öfverläggning och behandling, hvarjemte upplästes för den samlade 
menigheten såväl hennes aflåtna skrifvelse, rörande hennes ansökan, att få blifva till barn-
morska antagen, äfvensom hennes förslag i afseende på lön m.m. som ock hennes i vidimerad 
afskrift bifogade betyg, utfärdat af professor Cederschjöld den 28 dec. 1860, äfvensom betyg 
öfver undergången examen uti den instrumentala förlossningskonsten den 23 juli 1861, ut-
färdadt af samma professor, utvisande dessa betyg berömlig insigt i hvad till barnmorske-
yrket hörer, hvarefter, och då, i den öfverläggning som derefter uppstod, alla som yttrade sig, 
sammanstämmande visade behofvet af en barnmorska för socknen, och önskade att man nu ej 
borde låta tillfället gå sig ur händerna, då man nu, utan att behöfva påkosta någon, kunde få en 
som, utom det att hon egde de bästa betyg, äfven i afseende på lönen ingalunda kunde anses 
begära mera, än hvad rätt och billigt vore, församlingen slöt och, aldenstund ingen hördes 
yttra sig deremot, enhälligt förklarade sig vilja antaga henne, Margaretha Bellman, till 
barnmorska uti Häggenås socken. 
 Derefter skred man till öfverläggning om hennes löneförmåner, och som ingen kunde 
finna annat än att den af henne projektvis föreslagna lönen vore billig och i förhållande till 
dyrheten på nästan allting nu för tiden ingalunda öfverdrifvet tilltagen, så antogs äfvenså 
enhälligt hennes förslag i denna del; hvadan hennes lön skulle utgå med 3 kannor korn af 
hvarje rök, 50 öre af hvarje odels- och 25 öre af hvarje dagsverkstorpare och inhyses; 
dessutom skulle hon i arfvode för hvarje naturlig förlossning, vid hvilken hon biträder, få 
uppbära 1 r.d. 50 r.m:t. Derjemte beslöts med fästat afseende på hennes skriftliga medgif-
vande i detta fall, det skulle och måste hon underkasta sig någon jemkning i dessa 
löneförmåner, i den händelse att socknen nu eller framdeles skulle komma att bestå henne fria 
husrum och vedbrand.  
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Ut supra. In fidem J. Olof Bostedt 
   v. comm.  
 

Uppläst, justerat och godkändt uti allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga den 1 
januari 1862 intyga å socknemännens vägnar: 
 Carl Påhlsson  Nathanael Olofsson. 
 
 

1 januari 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås 
 sockenstuga den 1 jan. 1862. 

§ 1 S.D. Uppviste bonden Erik Olofsson i Nygård ett skinn af en varglo, som fångades den 
9 dec. 1861, och förfors med detta skinn, för skottpenningars erhållande, efter författningarna. 
 
§ 2 Upplästes, justerades och godkändes sockenstämmoprotocollet af den 8 sistl. dec. 
(angående barnmorskans antagande). 
 
§ 3 I afseende på fördelningen af den åt skolläraren anslagna spannmålslönen, beslöts att, 
för undvikande af allt bråk vid beräkningen af beloppet, så väl hemmansegare som torpare 
skulle årligen inslå hvar sin del, och det som öfver blifver, sedan skolläraren utfått hvad 
honom tillkommer, försäljas för socknens räkning, och skulle en viss dag bestämmas för 
leverering såväl af skollärarens lön, som andre smålöner, såsom åt klockaren, kyrkoväktaren, 
barnmorskan. Och skulle en af socknemännens ledamöter turvis närvara vid sådant tillfälle. 
 

In fidem  J. O. Bostedt 
 v. comm. 

 
 

19 januari 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 församling i dess sockenstuga den 19 jan. 1862.  

§ 1 S.D. Till underdånig åtlydnad af Kong. Maj:ts nådiga kungörelse angående granskning 
af förmyndares räkenskaper, hvilken kungörelse blifvit från predikstolen uppläst, samman-
trädde nu socknemännen, enligt skedd pålysning, till allmän sockenstämma, hvarvid, efter 
ämnets föredragning, och sedan frågor till dem blifvit framställd, om de ville uppdraga åt 
sockennämnden granskningen och tillsynen öfver omyndigas egendom, eller välja tvenne 
bland sig, som skulle handhafva denna tillsyn. Socknemännen fattade det beslut, att, som 
sockennämnden vore upptagna af ganska många och ansvarsfulla åligganden för öfvrigt, två 
män, skulle väljas, som skulle handhafva tillsyn och granskning af förmyndares räkenskaper 
och de omyndigas egendom, och utsågos dertill skolläraren N. P. Åsell och hemmansegaren 
Hans Ersson i Storgård.  
 
§ 2 Framlemnade sockenskrifvaren N. P. Åsell till granskning sockenjemnads räkningarna, 
som, med undantag af tvenne af bonden Jonas Carlsson i Munkflohögen inlemnade, den ena 
angående fordrad ersättning för resa till landstinget förlidet år, den andra upptagande 
omkostnaderna i och för den började men återkallade processen om Gunilla Olofsdotters vård 
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i den andra rotan, hvilka omkostnader han i alla delar ville hafva af socknen till fullo betalda, 
blefvo af samtlige närvarande godkända och till betalning antecknade.  
 
§ 3 Till betalande af den församlingen iråkade skuld i och för det nya orgelverket i kyrkan 
beslöts, det skulle hvarje inom församlingen skattskrifven person erlägga 25 öre riksmynt för 
innevarande år.  
 

In fidem  Joh. Olof Bostedt 
 v. comm 

 

Uppläst, justerat och godkändt i allmän sockenstämma den 2 febr. 1862 intyga å sockne-
männens vägnar:  
 Nathanael Olofsson  Lars Larsson Kougsta 
 
 
 

2 februari 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet vid allmän i ämnet lagligen utlyst sockenstämma 
 med Häggenås församling i dess sockenstuga den 2 febr. 1862. 

§ 1 S. D. På framställning af b. Jon. Carlsson i Munkflohögen blef till en början det 
enhälliga beslut fattadt, att sockenjämnads-räkningarna hädanefter skulle af och genom sam-
manträdande ombud från hvarje rote granskas, någon ”sökendag”, och skulle sådana ombud 
för sina besvär och tidsspillan derför uppbära ersättning af hvarsin rote. 
 
§ 2 B. Jon. Carlssons tvenne af socknen förut protesterade räkningar godkändes nu, efter en 
stunds discussion, till betalning.  
 
§ 3 Till ledamöter i bevillningsberedningen inom Häggenås distrikt valdes bönderna Carl 
Pålsson yngre i Österåsen och Lars Larsson i Kougsta, och till suppleanter bönderna Erik 
Olofsson i Österåsen och Nils Ersson i Gungård.  
 
§ 4 Till ordförande i sockennämnden i stället för kyrkovärden Jonas Jonsson i Häggesta, 
som afsagt sig nämnde ordförandeskap, valdes utan gensägelse bonden Pehr Ersson i 
Kougsta. 
 
§ 5 Till ledamöter i skolstyrelsen i stället för f. b. Erik Hansson i Storgård, och kyrkovärden 
Jonas Jonsson, hvilka afsagt sig förtroendet, valdes i den förres ställe hans son bonden Hans 
Ersson i Storgård, och i den sednares (Jon. Jonssons): häradsdomaren Nils Swensson i 
Häggesta. 
 
§ 6 I bonden Jonas Perssons i Storbränna ställe, som afsagt sig följande förtroenden, 
utsågos: till gode man b. Jonas Carlsson i Munkflohögen, till ordningsman i 2 rotan bonden 
Isak Larsson och till ledamot i skolstyrelsen bonden Hemming Ersson i Munkflohögen. 
 
§ 7 Sluteligen och på framställning af från fattigvårdsstyrelsen afträdande Jonas Jonsson i 
Häggesta valdes och befullmägtigades bonden  Carl  Pålsson  yngre  i  Österåsen  att  å  fattig- 
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vårdens vägnar fullfölja processsen mot Lars Ersson yngre m. flera i Långkälen angående 
enkan Gunilla Olofsdotters vård och underhåll till döddagarna.  
 

In fidem  Joh. O. Bostedt 
   v. comm 
 
 

16 mars 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, vid allmän sockenstämma med Häggenås församling  
 i dess sockenstuga den 16 mars 1862. 

§ 1 S.D. På begäran af barnmorskan Margaretha Bellman, att församlingen måtte gå i 
författning om upplåtande åt henne af fria husrum och vedbrand, emot det, att hon å sin sida 
afstode något af sin lön, voro socknemännen nu till allmän sockenstämma samlade, hvarvid, 
efter ämnets föredragande, skolläraren N. P. Åsell tillkännagaf, att [han] tills vidare vore 
sinnad att upplåta vindskammaren ofvanför köket, då hon äfven med socknemännens 
medgifvande kunde få den nödige vedbrand af den ved, som socknen bestod honom. Så väl 
församlingen som Marg. Bellman, som personligen war tillstädes, kunde ej annat än med 
tacksamhet mottaga detta anbud och förklarade hon sig villig att deremot nedsätta det arvode, 
som hon har att uppbära för hvarje förlossning, vare sig hon dervid är närvarande eller icke, 
till 1 r.d:r r.m:t. 
 
§ 2 Församlingen tillfrågades, om fältj. E. Ödbergs hustru, som anmält sig ämna till 
församlingen åter inflytta, finge härstädes skrifvas, men det swarades enhälligt, att hon i så 
lång tid (i 7 års tid) varit borta härifrån, ”ville de ej tillåta henne, att åter inflytta, utan önskade 
de heldst, att hon ville förblifva der hon f.n. är boende.” 
 

In fidem   Joh. Olof Bostedt 
    v. comm 
 
 

2 mars 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
Afskrift  Protocoll vid allmän sockenstämma med Häggenås  
  socken den 2 mars 1862.  

§ 1 S.D. Som Kongl. Maj:t bewiljat socknemännens underdåniga begäran om anslag af 
allmänna medel, att utgå under närwarande statsreglerings period; uppgående till 180 r.d:r 
r.m:t, för ordnande och underhållande af 2:ne flyttbara rotskolor eller småskolor inom 
socknen, så företogs nu rådplägnnng om sättet för berörde skolors ordnande och fattades 
följande beslut: 
 1:o Att rotarne skulle blifva twenne, en för nordöstra delen af socknen, den andra för 
nordvästra delen, den förra innefattande byarne Högarne, Korsmyrbränna, Fagerlandswallen, 
Ollsta, Storhögen och Långkälen. Den sednare Munkflohögen, Knutkaribränna och Fyrkälen, 
Storbränna och Norderåsen. 
 2:o Att terminerna skulle blifva 2:ne, en höstetiden och förejulen, den andra wårtiden; 
den sednare räknat ifrån den 15 januari till den 31 maji, och den förra ifrån den 1 september 
till den 15 december. Dagliga läsetiden fortgår ifrån kl. ½ 9 till 10, ifrån ½ 11 till 12 före 
middagen, samt ifrån kl. 2 till ½ 4, och ifrån 4 till ½ 6 eftermiddagen, deri inräknad bönen, 
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som hålles före läsetimmens början hwarje morgon och efter läsetimmens slut hwarje afton. 
Onsdags- och lördags eftermiddagar äro fria från läsning, dock att emellan 2 och 3 
onsdagseftermiddagar barnen öfvas i Choral-sång. Under den mörka årstiden fortgår 
läsningen till mörkret inbryter. Läraren tillåtes, att så tillwida ändra läsetimmarne, att de 
kunna efter tiderna och omständigheternas kraf få börjas före den utsatta tiden ½ 9, och slutas 
före ½ 6, endast att läsetiden i dess hela längd blifwer densamma för dagen, och den 
föreskrifna hwilan iakttages. 
 3:o Att för intagning i skolan oundgängligen fordras kännedom af abc, både det stora 
och det lilla. 
 4:o Att undervisningsämnena blifwa fullkomlig stafning, någorlunda säker innan-
läsning, utanläsning af Luthers lilla cateches, och 22 berättelser af bibliska historien. Så vidt 
möjligt görs catechesens stycken begripliga, innan de anbefallas till utanläsning. 
 5:o Att lärarenas lön till en början skulle utgöra 100 r.d:r r.m:t, eller 50 r.d:r samma 
mynt hwardera. 
 6:o Att, till lärare nu för det närwarande antages: gratialisten Östlund för nordöstra skol-
rotan och f. fahnjunkaren Lagerstedt för den nordwestra, hvilka genast eller så snart sig göra 
lät, kunde inträda uti sitt kall; och att  
 7:o De nödiga materialierna, såsom tabeller, läseböcker, nya testamenten, m.m. skulle 
genom kyrkowärdens försorg med det görligaste första anskaffas med dertill anslagna medel. 
 
§ 2 Som Pärmans hustru i Österåsen, hwilken en längre tid warit wansinnig, ännu befanns 
wara i det beklagliga tillstånd, att 2:ne man behöfdes, för att hålla wakt och tillsyn öfver 
henne, så föreslogs, för att lätta på besväret med henne, att låta förfärdiga ett bur, för att deri 
insätta henne, och förmodade man, att Österåsens byamän skulle tillskjuta nödig plank eller 
bräder dertill, samt beslöts, att låta fattigcassan betala burets förfärdigande.  
 

In fidem   M. O. Blix 
 P. L. 
 

Uppläst och godkändt uti allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga den 16 mars 1862 
betygar  Joh. O. Bostedt 

  v. comm. 
 
 
 

23 mars 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås socken- 
 stuga den 23 mars 1862. 

S.D. Waldes bonden Pål Olsson i Ollsta till ledamot i sockennämnden och b. Olof Nilsson i 
Storhögen till ledamot i skolstyrelsen, i stället för b. Hans Ersson i Halasjön, som afsagt sig 
nämnde förtroenden.  
 
In fidem  J. O. Bostedt 
   v. comm. 
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13 april 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 13 april 1862. 

§ 1 S.D. Häradsdomaren Nils Swensson i Häggesta valdes och befullmäktigades att vara 
sockenfullmäktig vid den förestående delningen af landsvägarne inom tingslaget, hvilken 
delning kommer att begynas i Halåsen i Lith den 19 instundande maj. 
 
§ 2 I anledning af den beslutade reparationen af skolbyggningen, beslöto sockenmännen, på 
derom framställd fråga, att vidtala någon i saken förfaren person, att verkställa denna 
reparation och åtog sig corp. L. Larsson i Österåsen, som var närvarande, detta uppdrag. 
 

In fidem  J. O. Bostedt 
 
 

18 maj 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän socken- 
 stämma den 18 maj 1862. 

§ 1 S.D. För att betala kostnaden för den verkstälda reparationen å skol-huset, hwilket 
kostnad, enligt för socknemännen nu företedd räkning, uppgick till 30 r.d:r och 75 öre r.m:t, 
åtog sig kyrkovärden Jon. Jonsson att ur skolkassan försträcka denna summa, till dess 
densamma kunde af sockenjämnadsmedlen liqvideras. 
 
§ 2. Beslöts att af fattigkassan skulle till nedannämnde utfattige tilldelas följande bidrag, 
 åt rotehjonet Pehr Ed i 5 rotan 1861 7/6     1:75 
 åt Ingeborg Pehrsdotter i Storgård    3: 
  ” Marget Ersdotter i Högen    5: 
  ” Erik Isaksson i Storbränna    3: 
  ” blinda Märet Pehrsdotter  10: 
  ” Ingeborg Ersdotter i Österåsen     3: 
  ” Pehr Swenssons i Fagerland hustru    5: 
  ” rotehjonet Pehr Ed     5:   
                 S:a   r.d:r  r.m:t   35:75 
 

In fidem  J. O. Bostedt 
 
 

25 maj 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid allmän i ämnet utlyst sockenstämma i 
 Häggenås sockenstuga den 25 maj 1862.  

§ 1 Kyrko- fattig- och skolcassans räkningar upplästes, underskrifves och till deras nog-
grannare granskning utvaldes h:r ingeniör P. Hägglund och bondesonen Carl Henriksson i 
Munkflohögen till revisorer.  
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§ 2 Anmärktes att en del af dem, som var skyldiga att framforsla wed till skolan, försum-
made att fullgöra denna sin skyldighet, hvarföre församlingen fattade det beslut, att för hvarje 
famn skulle betalas 5 r:d.r, hvilka af den försumlige skulle executivt uttagas.  
 
§ 3 Till ledamöter i taxeringscommitteen, som sättes den 28 nästkommande juni valdes b. 
Carl Pålsson i Österåsen, b. Henrik Olsson i Grötom och b. Pehr Andersson i Gungård, samt 
såsom suppleant Lars Pehrsson i Österåsen.  
 
§ 4 Socknens barnmorska Margareta Bellman yttrade den önskan att kakelugnen i hennes 
rum måtte ommuras till spisel eller att uti bryggstugan eller den bredvid bryggstugan be-
fintliga kammaren måtte inredas till tjenligt boningsrum med spisel, tillika frambar hon den 
suppliken att församlingen måtte godhetsfullt tillstå en del af vinterfödan för en ko.  
 Som församlingen ännu inte upprättat contract med bemälde person, så anmodades 
sockennämnden jemte b:n Lars Nilsson i Österåsen, b. Ol. Olsson i Pålgård, b. Henrik 
Olofsson i Grötom att upprätta berörde och enligt lag erforderliga contract, hvari nådigt 
afseende skulle göras på barnmorskans framställningar, hvilket kontract sedermera skulle 
underställas församlingens ompröfningar och \sedan det blifvit granskat till/ gemensam 
underskrift af både församling och barnmorska.  
 

In fidem  M. O. Blix 
 
 

20 juli 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma den 20 juli 1862. 

§ 1 S.D. Sammanträdde socknemännen för att utse en elector för riksdagsmannavalet, som 
enligt domhafwandens i dag från predikstolen upplästa tillkännagifvande kommer att förrättas 
den 26 i denna månad, hvarvid, efter en kort stunds öfverläggning, socknemännen enhälligt 
beslöts att förena sig om den elector, som Liths socken utser. 
 

In fidem 
 
 

10 augusti 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma med Häggenås  
 församling den 10 aug. 1862. 

§ 1 S.D. Utsågs och befullmäktigades b. Carl Pålsson yngre i Österåsen att å socknens 
wägnar inställa sig vid den gällstämma, som blifvit utlyst att hållas i Lith den 17 innevarande 
månad i och för undersökning af Liths och Hårkbroarna.  
 
§ [2] Som det anmältes den Häggenås socken tillhöriga andel i Kyrkås vägen behöfde en 
grundlig reparation, beslöts, att densamma med det första skulle företagas och fullgöras, och 
skulle Lars Larsson i Kougsta resa till Lith och med länsmannen söka åvägabringa, att \det 
finge bli/ uppskof med väglagningen på någon wecka.  
 

In fidem  J. O. Bostedt 
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7 september 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma den 7 september 1862. 

§ 1 S.D. Waldes och utsågs bonden Carl Pålsson yngre i Österåsen att wara socknens 
ombud vid landstinget i Östersund den 28 nästkommande october, och utsågs och 
befullmäktigades han äfven, att å härwarande rusthållares wägnar vara närvarande och deltaga 
i det sammanträde, som kommer att ega rum den 27 oct. för öfverläggning och beslutsfattande 
rörande roteringskassan. 
 
§ 2 Häradsdomaren Nils Swensson valdes att wara infanteri rothållares fullmäktig vid 
ofvannämnda sammanträde. 
 
§ 3 Åt bönderna Henrik Olofsson i Grötom, Jonas Carlsson och Hemming Ersson i 
Munkflohögen uppdrogs att gå i författning om uppförande af spis i den åt barnmorskan tills 
vidare upplåtna kammare i skolhuset, hvilket arbete skulle af sockenjemnadsmedlen betalas.  
 

In fidem  Joh. Olof Bostedt 
 
 

19 oktober 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma i Häggenås  
 den 19 oct. 1862.  

§ 1 S.D. Sedan anmäldt blifvit, att bonden Salmon Johansson i Backegård blifvit entledigad 
ifrån sin nämndemansbefattning, företogs nu val af en nämndeman i hans ställe, hvarvid 
socknemännen stadnade med sitt enhälliga förtroende vid b. Carl Henriksson i Munkflohögen. 
 
§ 2 Till sexman i 1:a rotan valdes b. Pehr Andersson i Gungård, i stället för b. Nathanael 
Ersson i Stafsgård, som afsagt sig nämnda befattning.  
 
 [Underskrift saknas] 
 
 

2 november 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll hållet vid extra sockenstämma i Häggenås  
 den 2 nov. 1862.  

S.D. Waldes b. Carl Pålsson yngre i Österåsen till ledamot och b. Lars Larsson i Kougsta till 
supleant wid den nämnd, som enligt Konungens befallningshafvandes till pastors embetet 
aflåtna skrifvelse den 11 sistl. oct. kommer att sammanträda för upprättande af markegångs-
priskuranter för de 3 sista månaderna af innevarande och de 3 första af nästkommande år.  
 

In fidem  Joh. Olof Bostedt 
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9 november 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet wid allmän sockenstämma i Häggenås  
 sockenstuga den 9 nov. 1862. 

§ 1 S.D. Enligt skedd pålysning woro socknemännen nu temmeligen talrikt samlade till 
allmän sockenstämma, hwarvid först följande ämne föredrogs till öfverläggning och af-
görande:  
 Församlingen tillfrågades, om den ville godkänna skolstyrelsens i sammanträde den 19 
sistlidne oct. fattade beslut, att, för utbekommande åt skolläraren af de 50 r.d. r.m:t, som 
Kongl. Maj:t bewiljat till folkskollärarens i Häggenås löneförhöjning, mot vilkor, att för-
samlingen å sin sida åt honom ansloge ett lika stort belopp utöfver hvad han i egenskap af 
skollärare enligt reglementet uppbär, låta denna förhöjning, som församlingen bort tillskjuta, 
men hwartill den, förlidet år derom tillfrågad, nekade sitt bifall, öfwertagas af skolkassan; 
som således från och med år 1861 komme att lewerera till nämnde ändamål 50 r.d. r.m:t, 
hvilken åtgärd så mycket mindre kunde af någon klandras, som den af Kongl. Maj:t åt för-
samlingarna efterlåtne andel i personliga skyddsafgifter i första rummet afser skollärarens 
aflöning; hwartill äfven kommer, att skolkassan härstädes, oaktadt denna utgift, enligt gjord 
beräkning, blifwer i stånd, att bestrida nödiga utgifter för inköp af skolböcker och dylikt. 
 På denna framställning hördes de flesta af församlingen, som deröfver yttrade sig, wara 
af den tanken, att skolläraren uppbure af socknen mera hö, än för blott en koföda, hwadan han 
således i lön äfven endast i egenskap af skollärare uppbure mer än minimum, hwarföre, och 
då sockenstämman ej kunde företaga någon undersökning om detta werkligen wore med 
förhållandet eller en blott inbillning hos mången, som till skollärarens lön äfven vill inberäkna 
den lön, han har såsom orgelnist och klockare, det beslut fattades att, deruti det hö, han endast 
för sin skollärare-befattning uppbure, \af skolstyrelsen/ befunnes utgöra mer än hwad en ko 
behöfver till föda för året, skulle detta, som då befinnes bli öfwer, wärderas i penningar, och 
derest detta \förmodade/ öfverskott ej uppgår till 50 r.d. r.m:t, återstoden tagas ur skolkassan, 
jemte den i nåder beviljade tillökningen 50 r.d., från och med nästlidet år, komma försam-
lingens skollärare till godo.  
 
 [Tillagt i marginalen:] 
Den 30 nov. 1862 blef 1 § af detta protocoll offentligen uppläst från predikstolen i Häggenås 
k:a tillika med vanlig besvärsanvisning till Konungens befallningshafvande.  
 
§ 2 Drängen Eskil Tobiæson Åkerlund från Graninge socken hade genom kungörelse, som 
blifvit från predikstolen uppläst, gifvit församlingen tillkänna, det han önskade att härstädes 
blifva antagen till sockensnickare. Församlingen, öfwer denna begäran nu hörd, lemnade 
dertill sitt bifall, hwadan alltså nämnde Åkerlund, som eger god frejd, antogs till socken-
snickare.  
 
§ 3 Drängen Pehr Antonsson i Stafsgård åtog sig orgeltrampningen på samma villkor, som 
Lars Ersson i Häggesta fullgjort detta arbete.  
 

In fidem  M. O. Blix genom 
   Joh. Ol. Bostedt 
   v. comm. 
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23 november 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll vid allmän sockenstämma i Häggenås den 23 nov. 1862. 

§ 1 S.D. Waldes och befullmäktigades b. Carl Pålsson yngre i Österåsen att wara Häggenås 
sockens ombud wid tinget den 25 i denna månad kl 10 f.m. då fråga förekommer angående 
plogning af postvägen från Österåsen i Häggenås till Mårdsjön i Stugun, och förklarade 
socknemännen sig nöjda med hvad bemälte fullmäktig derwid lagligen gör och låter. 
 
§ 2 Till sockenombud wid den förestående mantalsskrifningen den 3 instundande dec. kl 10 
f.m. i Österåsen waldes och utsågs b. Carl Pålsson yngre i Österåsen. 
 

In fidem  Joh. Olof Bostedt 
 
 

14 december 1862 

Källa: Häggenås kyrkoarkiv, vol. K I:1, ej pag., ÖLA. 
 
 Protocoll, hållet wid allmän i ämnet utlyst sockenstämma i  
 Häggenås sockenstuga den 14 dec. 1862. 

S.D. Efter wederbörligen 14 dagar förut skedd pålysning hölls nu allmän sockenstämma med 
Häggenås församling, för att i enlighet med Kongl. Maj:ts Nådiga förordningar af den [lucka] 
mars detta år rörande kommunstyrelse på landet, samt kyrkoråd och skolråd, utse så wäl 
ordförande, vice ordförande i kommunstämma, ordförande, vice ordf:de och ledamöter i 
kommunalnämnd, som ledamöter i kyrkoråd och skolråd, samt för att handlägga öfvriga till 
äfventyrs förekommande frågor, som med dessa ämnen stode i beröring.  
 
§ 1 Till en början upplästes och underskrefs fyrktalslängden, hvilken öfverlämnades åt 
sockennämndens ordförande b. P. Ersson i Kougsta, hvilken jemte ingenieur P. Hägglund i 
Högen utsågs, att densamma närmare granska, och tvenne exemplar deraf inom föreskrifven 
tid upprätta. 
 
§ 2 Derefter företogs till behandling frågan om kyrkoråd och skolråd, och beslöts enhälligt, 
innan wal af ledamöter deri utsågos, att kyrkorådet och skolrådet skulle till ett gemensamt 
kyrko- och skolråd förenas, hwarvid, och sedan kyrkowärden J. Jonsson i Häggesta såsom 
kyrkvärd sjelfskrifven ledamot af kyrkorådet, genom ordföranden anhållit att \ såsom varande 
svärfar till nuv. skolläraren / blifva befriad från skyldigheten att deltaga i skolrådets öfver-
läggningar och beslut, hvilken begäran ock af församlingen bifölls, så utsågos nu till 
ledamöter i detta gemensamma kyrko- och skolråd följande för nit och omtanke om kyrkans 
och skolans sak väl kända och i öfvrigt hederwärda män: 
 
 Kyrkovärden Jonas Jonsson i Häggesta 
 Hemmansegaren Pehr Johansson i Österåsen 
     ” Magnus Johansson i d:o 
     ” Nathanael Ersson i Staffsgård 
     ” Jonas Persson i Storbränna 
     ” Magnus Nilsson i Långkälen 
     ” Per Carlsson i Fagerlandsvallen 
     ” Pehr Ersson i Kougsta. 
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Kommande således dessa personer, att, med undantag endast af det fall, som här ofvan är om-
förmäld, rörande J. Jonsson, med kyrkoherden eller den i hans ställe är, bilda församlingens 
gemensamma kyrko- och skolråd.  
 
§ 3 Till ledamöter i kommunalnämnden utsågos följande hemmansegare: 
 Pål Olofsson i Ollsta 
 Jonas Carlsson i Munkflohögen 
 Olof Olofsson i Österåsen 
 Erik Olofsson i d:o 
 Johan Persson i Långkälen 
 Henrik Olofsson i Grötom 
 Nils Ersson i Gungård och  
 Lars Larsson i Kougsta, 
hwarefter och sedan kommunalnämnden nu ansågs fulltalig, val företogs för att bland dessa 
nu walda ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande, och utsågs dervid hem-
mansegaren Henrik Olofsson i Grötom till ordförande och hemmansegaren Olof Olofsson i 
Österåsen till vice ordförande i kommunalnämnden.  
 
§ 4 Till suppleanter i kommunalnämnden waldes följande: 
Hemmansegaren  Carl Pålsson äldre i Österåsen, 
      ” Erik Olofsson i Jonsgård och  
      ” Olof Olofsson i Kougsta.  
 
§ 5 Wal af ordförande och vice ordförande i kommunalstämman utföll så, att hemmans-
egaren Erik Ollander i Grötom utsågs till ordförande och hemmansegaren Carl Pålsson yngre i 
Österåsen till vice ordförande, hvarefter sockenstämman upplöstes. 
 

År och dag som ofvan. In fidem  M. O. Blix  g:m 
  Joh. Ol. Bostedt 
  v. comm 

 

Uppläst, justerat och godkändt i sockenstämma den 21 dec. 1862 intygas: 
 N. P. Åsell  Nathanael Olofsson i Häggesta 
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