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Förord
Denna utgåva består huvudsakligen av Rödöns sockenstämmoprotokoll 1818–1862, redigerade av Märta Olsson. I utgåvan har också medtagits de protokoll som bevarats från sockenstämmor 1742–1797 i Rödöns pastorat, det vill säga inte bara i Rödöns socken utan också i
socknarna Ås, Näskott och Aspås, som var annexförsamlingar till Rödön. Protokollen från de
äldstes råds sammanträden i Rödöns pastorat 1750–1761 återges i en bilaga. Redigeringen av
1700-talsprotokollen i utgåvan har utförts av Georg Hansson.
Som ett tips till läsaren kan nämnas att det sedan tidigare finns register utgivna till drygt 20
jämtländska socknars sockenstämmoprotokoll, däribland Rödöns socken 1818–1862. Dessa
finns att ta del av på Riksarkivets hemsida, https://riksarkivet.se, där man går vidare under
”Sök i arkiven” 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 dimension.
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 bevarade från mitten eller slutet av 1700-talet och fram till att sockenstämman, som en följd av
kommunreformen, upphörde som institution 1862. Endast i undantagsfall finns äldre protokoll
i behåll trots att sockenstämman som företeelse sannolikt har medeltida ursprung (se allmänt
M. Göransson, Sockenstämmor i Jämtland. Protokollens skildring av lokalsamhället, i: Riksarkivets 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 förväg 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
även världsliga ärenden kom att fastslås i och med 1817 års förordning. Denna skulle sköta:
1.
2.
3.

Klockares, organisters och annan kyrkobetjenings tillsättande och förafskedande
Kyrkowärdars, sexmäns och rotmästares utnämnande
Granskning af räkenskaperne för kyrkans medel samt frågor om deras användande
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Underwisningsanstalter inom församlingen
Hushållningen och wården af kyrkoegendomar och lägenheter samt socknens enskildte
kassor, såsom fattig- och brandstodskassor med flere
Byggnaden och underhållandet af kyrkan och hwad dertill hörer, jemte alla socknens
hus, såsom prestgård, fattig- och socknestuga, med flere
Bänkfördelningar
Sockenhandtwerkares antagande
Brandstods-föreningar
Frågor om socknens fattigas försörjande, och öfwerläggningar om mindre arbetsföre
personers inflyttande från andra socknar
Verification af rest- och afkortningslängder, och granskning af erlagd betalning för
krono-skjutser
Utwäljande af fullmäktige för socknen, så wäl i allmänhet, som för särskildte ärender
Tillsyn å socknemagaziner samt redogörelse derföre
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
Waccinations befordrande och jord-gummors antagande
Öfwerenskommelser om saltpetterskattens utgörande, wäghållning, snöplogning, brobyggnad med mera dylikt
Öfwerenskommelse 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.
Redan på 1500-talet omfattade Rödöns gäll (pastorat) förutom moderkyrkan, också de tre
annexförsamlingarna Näskott, Aspås och Ås.
Enligt församlingens statistiska tabeller hade Rödön år 1750 609 invånare, år 1805 795,
och 1859 1198 st. Rödöns medeltida kyrka blev alltför trång för en växande befolkning, och
år 1782 föreslogs en utvidgning och tillbyggnad. Grundläggningen påbörjades dock inte förrän 1804, och kyrkan stod klar 1811.
Rödöns socken var den första i Jämtland som installerade en orgel i kyrkan, år 1752. Den
insattes i den nybyggda kyrkan och användes fram till den stora kyrkobranden 1923.
I denna utgåva finns även protokoll från Rödöns pastorats annexförsamlingar, för åren 1742–
1771, 1783 samt 1797, och dessutom från ”De äldstes råd” inom pastoratet 1750–1761.
Östersund den 16 mars 2018
Mats Göransson
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Rödöns pastorats sockenstämmoprotokoll
1742–1762
Rödön 16 maj 1742
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 143b–148, ÖLA.

Åhr 1742, then 2 maji, som war then h. Pinges dag, tilträdde nedanskrefen Rödö pastorat,
och blef then 16 följande, som war 1 sönd. efter h. Tref. s. uti almän sochnestemma i
Rödön efterföljande påmint, slutit och samtyckt, angående god ordning och hushållning i
församlingen, samt annan kyrkans nödtorfft.
1. At gudstiensten effter kyrkolagen och förra wanligheten skulle ske i Rödön och Näskot,
undantagandes at Näskotboerne skulle få en af the tre åhrliga stora högtidsdagar om åhret, när
predikanten orkar duplicera och så finner; emedan the thet äfwen tilförne påstådt, och thet wid
sidsta visitation af d. 7 sept. 1729, num. 9, blifwit slutit under pastoris afgörande.
2. At Rödö och Näskotts kyrkor skulle förenas till ett läro- och böne-hus, på thet sättet, at
ledamöterne af bägge sochnarna, såsom ock förr wanl. warit, skulle effter möjeligheten infinna sig, hwarest gudstienst hölles. Således emedan Näskott boerne komma fram til Rödön å
predikodagarna, skulle Rödöns boerna, tå mässlöst är, samlas til Näskot hwar tredje predikodag, ifrå Siöbygden, Kälan, Krokom på thenna sidan om Åhn, Häste, Trusta samt flere
här i Rödönsslätten. Men Undrom wille gå til Frösön undertiden, med flere [ s. 144] eljes ther
ifrå, så wäl som By, Wike och Krokom på andra sidan om Åhn till Åhs, eller ock til Näskott,
\ och Fröss. / såsom theras andacht och tilfelle medgofwe. Hwarefter och så lagas borde, at i
Rödön och Åhs ej wore på samma dag silentium.
3. At then allmenna gudstiensten, serdeles tå then blifwer i theras egna kyrkor, skulle så
flitigt och enhälligt besökas, at ingen, som helsa och krafter hafwer, blifwer hemma, föruthan
them, som til barns och husets skötande nödwendigt tarfwas, som ock tå bör läsa Guds ord
och hafwa H. sabbats tanckar.
4. At samma gudstienst skulle ske påtilbörlig tid och sätt, kl. 9, och förmantes therföre
sochnens ledamöter, at ej komma sent, blifwa ute, eller gå för bittida ut; utan wara samlade
wid och efter sammanringningen, innan syndabekännelsen läses, och at hwar och en hafwer
ther wid, så wäl som wid sång, Guds ords hörande bön och wälsignelsen gudel. andacht, så at
Herren må se täckeliga til wår gudstienst. Äfwen således at wachta sig för werdsliga tanckar
och bestellningar, ...[?] och sqwaller, och at hafwa upbyggeligit tal och tanckar på kyrkowägen: såsom ock at bön sker hemma, förr än man går til kyrkio.
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5. At likmätigt Kongl. Maij:ts resol. på presterskapets almenna beswär wid 1734 åhrs riksdag, samt presterskapets öfwerenskommelse sidsta riksd; predikan effter åt examineras skulle.
[s. 145]
6. At söndags eftermiddagen wäl och gudel. anwändas måtte, fördhenskul ock at afböja
sabbathens ohelgande. The närmaste byarna wille \ i sommartiden / komma i Guds hus tilsammans kl. 3 och man tå skulle läsa för them ett cap. utaf bibelen med D. Gezelii förkl. samt
Serivers siäleskatt, med bön och sång, före och effter. The långwägade skulle hemma i sina
hus hafwa något upbyggeligit före. Här förmantes ock, at folcket, enligit Guds h. bud, måtte
afhålla sig ifrå werdsliga sysslor den dagen, samt, effter mögeligheten, ifrå beställningar wid
kyrkan och i gårdarna, såsom ock i synnerhet at resa, städja folck, swedja, skiuta, fiska, slipa,
mala; jemwäl ifrå kort, terning, potta[?], klot, lekstufwor, och blef kortspel aldeles aflyst.
7.

At intet tijonde smör el. annan tijonde om söndagen må intagas.

8. At husbönderna skulle dageligen afton och morgon hålla bön tilhopa med sitt husfolck,
samt wäl upfostra ungdomen i Guds kundskap och Herrans fruchtan, och wårda sig och sitt
tienstefolcks christendom, samt at inbördes och i granskapen hålla kärlek, frid och endrächtighet, och beflita sig om nychterhet och andra christeliga dygder.
9.

Til gudachtighets öfning skulle biblar och betrachtelse böcker, när råd och lägenhet [ s.
146] tillåter, ännu anskaffas, och at alla med psalmböcker och catecheser äre försedde.
Warandes ock redan ett godt förråd i församl. af biblar, postillor och andra böcker.
10. Om barnens och ungdomens undervisning på the afskaffade helge- och apostladagar blef
öfwerenskommit, at then samma, til följe af Kongl. förordn. af d. 11 nov. 1741, samt Ven.
Consistorii bref therom af d. 11 febr. 1742 skulle begynnas nästkommande Petrus och Pauli
dag, tå the ock anteknas skulle.
11. At ungdomen, som första gången wil gå til Herrans h. nattward, skal gemensamt infinna
sig til förhör och underwisning i twenne terminer, höst och wår.
12. The som gå til skrifft wille och infinna sig i kyrkan effter 1:a ringningen, på sommardagarna, til ett kort christendoms förhör och samtal i theorie och praxi.
13. När ej skrifftgång är, om sommaren, medan the wanliga cateches predikningarna uphöra,
kommer barnen och ungdomen korteligen at undervisas, emellan andra och tredje ringningen.
14. Catechismi förhör och undervisning skulle nu, hälst i förstone, ske bytals, före jul och i
fastan. [s. 147]
15. Visitatio domestica, kyrkelagen p. 155 c. 24 § 22.
16. När nogon siuk blifwer, serdeles [an?]deligen, at the låta predikanten weta, och wårda sig
troligen om the krancke och aflidande. Rådfråga sig ock i twifwelachtighet och samwetsmål
med sin siälasörjare.
17. Effterfrågades huru sochnens fattiga försörgdes? Sw. få sin fattigdel i korn och p:g:r, och
niuta almosor i sochnen. Och som ingen fattigstufwa är, hwilken tilförne stådt nedom grinden,
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ther nu kyrkowachtaren har sin täppa, så wore i sochenstufwu-kammaren rum at hysa nogon
fattig. Förmantes till barmhertighets gerningar.
18. Klockstapeln borde förbättras och fästas wid foten, effter han swichtar, när hårdt ringes.
Påmintes, at the som ringa göra thet beskedel. och ej fara illa med klockorna: hwar öfwer
klåckaren Olof Jönsson Agerberg borde hafwa inseende.
19. Sochnemännerne påminte at bänckläggning borde ske: och skulle med första blifwa.
Skedde och samma sommar i alla 4 kyrkorna.
20. Kyrkiowerds sysslan i afledne munsterskrifwarens Pet. Sundells stelle, åtog sig, på allas
begäran och kallelse, Carl Zachrisson i Silje: och skulle til honom inventeras kyrkans egendom och [s. 148] räkenskaper i wederbörandes närwaro: skolandes kyrkioräkningen ifrå 1 maji
taga sin begynnelse här effter, till samma tid nästa åhr: hwilket sochnemännerne tyckte likast.
21. Emedan sådana mål och saker kunna förefalla i församl., hwar med man ej kan beswära
högw. domkapitlet eller den lofl. häradsrätten, jemwäl i kyrkans angelägenheter sochnemännerne i gemen ej altid behöfwa sammankallas; thy beslöts, at församlingens äldste skulle,
jämte kyrkioherden, blifwa: h:r ryttmästaren, länsman Tryggdall, kyrkiowerden, Olof Ersson i
Utgård, Erik Nilsson i Wike, Ifwar Andersson i Häste, Anders Håkansson i Hägra, Jon
Larsson i Kälen, Anders Nilsson i Miäla, Johan Halfwarsson i Undrom, Erik Håkansson i
Trusta.
22. At alt ordenteligen och wackert må tilgå i sochnen, åtogo sexmännerne sig nu, såsom
tilförne, at wara upsyningsmän. Thesse woro: Pär Hemmingsson i Kroksgården, Nils Andersson i Twärsätt, Edfast Jonsson i By, Johan Olofsson i rusta, Olof Andersson i Wäjmon,
Anders Olofsson i Kälen.
The flästa af föregående puncter äro ock påminte och samtyckte i the öfriga sochnarna, neml.

Näskott 23 maj 1742
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 149, ÖLA.

I Näskott hölts sochnestemma then 23 maji.
Här påmintes, utom thet förre, som nödwendigt pröfwades, om qwarnarna och söndagsmalningen i Ytteråhn, then sochnemännerne sielfwe angåfwo: hwilken skulle hädan effter instellas och effterses.
Borggården skulle lagas, bänckläggning ske, sochnebudtyg wid tillfälle anskaffas, och en
håf ifrå Rödön.
Kyrkiowachtare åtogo sig bönderna at wara, hwar sitt åhr ifrå maji månads början.
Kyrkio- och församl:s älste: h. capit. Lundman, kyrkewerden Grels Andersson Norberg,
Pär Ersson i Tulus, Olof Ersson i Öhne, Nils Månsson i Faxelfwen, Erik Olsson i Nordanelfwen.
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Aspås 6 juni 1742
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 149–150, ÖLA.

I Aspås d. 6 junii.
Emedan i thenna annexa allenast hwar tredje predikodag sker gudstienst, och i Åhs twenne,
äfwen som emellan Näskott och Rödön; thy blef öfwerenskommit och beslutit, at klockarmessa skulle ske på [s. 150] the lediga sön- och helgedagar, såsom berättades, och äfen ock
något långt tillbaka ther brukad blifwit, men nu en rund tid afskaffad. Klockaren eller nogon
annan beskedelig man som rent och tydeligen läsa kunde, skulle then \ för ett bord i choret /
förrätta, således, at, sedan the hemma giort sin morgonbön, skal effter ringningen, begynnas
med en psalm: ther på läses syndabekennelsen, collecten, epistelen: ther på siunges Tron, then
wanliga eller n. 8, så ewang. och förklaringen af en postilla, som bör tilkyrkan anskaffas?
Ther effter litanian och andra tienliga böner. Slutas med Fader wår, wälsignelse och sång.
Eljes far sochnefolcket mycket til Rödön, Åhs och Näskot, jemwäl til Lit ifrån Näset.
Biblar finnes 7 el. 8 i sochnen, samt postillor.
Utom dess borde klockstapeln stödjas, kyrkiogården lagas, takfoten på kyrkan brädslås
och sacristian spönas.
Söndagsmalningen i Näfran afböjas, thil the om afftonen ibland kommit.
Upsyningsmän, säxm. Erik Stensson i Lien, Lars Ersson i Lundsiön, Erik Larsson i Tann
tilsattes nu, Enar Olofsson i Näset.
Församlingens älsta: rustmäst. Pet. Wallin, Nils Thomasson i Gerde, kyrkiowerden Olof
Andersson, Erik Christenson i Gräfte, Nils Nilsson i Böle, Torges Persson i Lien.

Ås 27 juni 1742
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 151, ÖLA.

Uti Åhs the 27 junii, som war sönd. om Christi förkl.
Sedan thet som til församlingens inwertes hushollning och skick hörer, war föredragit, angafs
landb. Olof Mårtenss. Bock för uteblifwande ifrå kyrkan sidsta storbönd. Han anförde sin
ursächt och at han mente senare predikan skulle blifwit på Frössön. Men som han och hans
hustru utom des beskyltes för kyrkio-försummelse, kom han at göra redo wid tinget.
Gossar skulle afhålla sig ifrån klockstapelen och skicka sig wackert i kyrkan och stå i
choret.
Bänckdelning skedde d. 24 julii.
Til the fattiga, om Gud wälsignar åhret, lofwade sochnemennerne sammanskiuta.
Barnen skulle anteknas nästa apost. dag.
Upsyningsmän: Jöns Pärsson i Sem, Jöns Persson i Ösa, Olof Ersson i Backen, Måns
Andersson i Åskot.
Församlingens älste: qwartermästaren, kyrkowerden Erik Eskilson i Halåsen, Jon Pärsson
i Kenåsen, Erik Mårtensson i Hålskafwen, Aron Persson i Gerde, Erik Andersson i Ösa, Jöns
Fastesson i Backen.
Til klockare föreslogs Jon Olofsson i Teng, när Erik Persson i Kenåsen, som är mycket
siuklig, ej förmåt then förestå.
Gud wälsigne alla thesse mig ombetrodde församlingar nu och till ewig tid!
Henning Tideman.
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Rödön augusti 1742
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 152, ÖLA.

Samma åhr then [datum saknas] aug.
Blef i Rödö sochnestufwa, ibland annat, slutet, at de afledne christendoms brödernes torra
ben, som wid tornet på södra sidan lågo i ett bofälligt benhus i regn och sniö mycket illa, och
obehagel. till, skulle i en stor upmurad graf förwaras.
Tu skalt åter warda til jord igen. 1. Mos. 3.

Ås 15 augusti 1742
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 152, ÖLA.

11:te sönd. post Trinitatis i Åhs, effter förut gången enskildt förmaning tilförenne, förekallades Carl Jöransson i Ösa och hans hustru Agneta Olofsdotter, och i närwaro af församlingens äldsta, ytterligare förhördes om theras ogudagtiga lefwerne, serdeles theras outsläckeliga hat och oenighet, som them alt ifrå theras ächtenskaps början emellan warit.
Them förelästes af Kyrkiolag. 16 cap. § 11, 12, samt af Guds ord hwarjehanda, förehölts:
men nästan förgäfwes. The öste och skylte hwar på annan, at man föga tekn merckte til
bättring. Och hafwa thessa människior tröttat ut alla prester i deras tid, och warit i församl. til
stor förargelse. Omsider skedde en kallsinnig förlikning, hwilken och slätt hållen blef.
Man blef altså nogon tid ther effter nödsakat referera målet till Ven. Consistorium, som
refererade at the måtte stellas för werdslig rätt: thet ock skedde, och blefwo the dömde at sittia
8 dagar i fengelse på watn och bröd: hwilket ock hos thetta wanartiga slächtet litet uträttadt.

Näskott 8 augusti 1742
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 153, ÖLA.

I Näskot
10:de sönd. p. Trin. efter förut skedt samråd med församl. älste tilförne, sattes i stocken en
gosse Pär Anderss. för thet han snattat i ett herberge om en söndag. [Tillagt senare:] Blef
1746 vid häradsrätten dömd at sitta i Aspås 2 sönd. i stockn för sin lidel. sword. ...tal, fyll.[?]

Näskott maj 1743
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 153, ÖLA.

1743 ibid. i majo, efter the älstes godtpröfwande, blef med stockstraffet näpst g:l Pär Troberg
i Tulus, för ovillighet at gå i kyrka, samt för thes oanständiga mun och swordom.
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Rödön–Aspås–Ås–Näskott april–augusti 1744
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 153, ÖLA.

I Rödön
1744. Blef i sochnestufwa 2 sönd. effter påsk den 1 april beslutit, at kyrkio-lectarne af regem.
qwartermäst. Hofwerberg, tå warande lieutenant, skulle målas. Ther för skulle taken innan
hwitlimas, utantaket tiäras, etc.
Then 18 maji 2 böned. förekallades effter gudstiensten för kyrkiorådet i sochnestufwukamaren nogre både både soldater och bonde-drängar, som spelt kort och köpt brenwin om
söndags affton: och beslöts, til hämmande af slik osed, at the skulle sitta i stocken, hwilket
doch på mellankommande förbön och theras anhöriga och flera, samt utlofwad bättring, wardt
then gången upskutit.
I Aspås
Nils Thomasson, för thet han effter bönen i kyrkan farit til qwarn, och sönd. effter tingsrättens
dom satt i fengelse.
I Åhs
Blef thetta åhr i aug. belofwadt at nytt kyrkiotak skulle insättas, predikstolen målas och
altartafla anskaffas, efftersom medlen och lägenheten kunde medgifwa.
I Näskott sammaledes om nytt innantak och altartafla.

Prostting i Ås och Aspås 9 respektive 16 december 1744
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 154, ÖLA.

1744. Thetta år blef then 9:de dec. eller 2 sönd. i adv. uti Åhs och d. 16 el. 3 sönd. i Aspås, af
probsten h:r mag. Anders Nensén i Sunne, probste-ting med förhör och påminnelser effter
kyrkiolagen hållit. I Åhs omtaltes åter Carl Jöransson och hust. Agnes Olofsdotters gamla
oenighet, som ej ännu uphört. Hustrun war ej tilstädes. Påmintes, jämte förmaningen, til att
göra bön för them effter kyrkol.; som ock nogra gånger af predikstolen skedde.

Rödön 4 april 1745
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 154, ÖLA.

I Rödön
1745. Skärtorsd. d. 4 apr. i några församl. älstes och crono-betientens länsman Tryggdahls
närwaro, effter Missg. b. 30 cap. 2 § ransakades om hust. Kerstin Joh:d. i Undrom när hwilken
thes barn i sängen funnits dödt. Och som barnet förut warit siukt, och hon i sitt bekymmer och
ånger öfwer thetta wådamålet, icke kunde öfwertygas, eller i sitt samwete kände sig seker, thy
warnades och tröstades hon.Men til betygande af sin botfärdighet wille hon ödmiuka sig inför
sin Gud, och lät, följande långfredag effter gudstj. uti sacristian öfwer sig läsa bönen i handboken.
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Näskott 13 april 1746
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 154–155, ÖLA.

1746. Then 13 apr. sedan kyrko-räkningen uti Näskot war upläsen, taltes therstädes:
1. Om nya kyrkotaket, samt wäggarnas hwitlimmande, och altartaflans målning, såsom
tilförne war afslutat.
2. Slöts, at förkränckte qwins person Kerstin Pärsd:r Troberg i Tulus, för sin oförswarl.
wårdslöshet i sin christendoms kundskap, i brist hwaraf hon ock i nogre [s. 155] åhr allenast en
gång på prof kunnat låtas til then h. nattwarden, skulle, i följe af Kongl. Maj:ts resol. på
Hernös. constst:ii enskylte beswär af d. 12 jan. 1733, effter många förutgångna warningar och
förmaningar, sättas i stocken, hwilket sedermera wärckstältes, och sattes henne lexor.
3. Kyrkiowachtare blef landbonden i Kingsta Mo, Jon Olsson Klingberg, som skulle af
församlingens män, som haft för detta thenna sysslan ett åhr hwarthera, niuta sin wedergällning.

Rödön 8 maj 1746
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 155, ÖLA.

1.

I Rödö sochnestufwa d. 8 maji eller Christi himmelsferds dag blef
Kyrkioräkningen för 1745 upläsen.

2. Kyrkiowärdssysslan afsade sig nämndeman Carl Zachrisson i Silje, hwilken för sin trohet
och beswär wid skulders infordrande och kyrkio-arbetet, när han giort redigt för sig, skulle få
en tilökning 12 d:r k.m:t. Nämndeman Olof Jonsson i Öfwergård blef kyrkowerd i stellet.
3. Förmant, at låta lära ungdomen wäl läsa i bok och uthan til, och at gossarna skulle under
gudstiensten, efter förra ordningen, gå fram i choret.
4. Beslutit, at, efter åtskilliga fruchtlösa förmaningar af predikstolen och eljes, til klockstapelns och klåckornas samt anstendighets bibehållande, the som här effter fult och owärdigt
ringa, skola sättas i stocken eller gifwa 3 d:r kop.m:t til kyrkan, hwilket ock her ryttmästar
Kramer om[?] ryttare samtyckte.

Aspås juli 1746
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 156, ÖLA.

I Aspås uti jul. satt afsked. ryttaren Pär Jönsson ifrå Näset i stocken, för thet han å sin nattwards dag, wid begrafning, för mycket druckit.

17

Rödön oktober 1746
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 156, ÖLA.

Uti Rödön i octob. effter förutgången öfwerläggning i sochnestufwan med sochnemännerna
både här och i Åhs, blef beslutit, at Rödöns altartafla skulle til Åhs kyrka försäljas för ett
hundrade d:r silf.m:t, ett mycket lindrigt pris sochnekyrkorna och medbröderna emellan: och
at en ny altartafla skulle hit til Rödön göras af bildthuggaren och snickaren i Rätan Jonas
Granberg, samt målas och förgyllas af regementsqwartersmästaren i Åkeräng, h:r Carl
Hofwerberg, som här målat lectarna.

Aspås 11 januari 1747
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 156, ÖLA.

1747. Then 11 jan. ransakades i Aspås öfwer Erik Anderssons hustru Segri [lucka] dotter i
Lundsiön, som förqwaft sitt 1/2 år gl. barn och som thet befants med hennes stora sorg wara
skedt af wåda, blef hon effter lagen frikend, doch förmanad och warnad, förödmiukade sig för
Gud och gick fram för gudstiensten, och lästes öfwer henne bönen i handboken.
En dreng och piga från Näset, som haft mycket sänglag, dömdes at utgifwa 3 d:r k.m:t
hwarthera, til kyrkan.

Ås 18 januari 1747
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 156, ÖLA.

I Åhs d. 18 jan. sedan nyårs affton wid helgemåls ringningen före högtiden, then olyckan
skedt, at stora klåckan spruckit på södra brädden mitt emellan kläppslagen, och the som ringt
befunnits utan orsak, wardt rådgiort om klåckans omgiutande igen. Och effter här twenne
klåckor äre, woro somlige i tancka at lägga then minsta til, eller byta henne emot ämne til
någon annan kyrka.

Näskott–Aspås 1748
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 157, ÖLA.

1748. Aftaltes i Näskot, at en himmel öfwer predikstolen göras skulle, samt i Aspås om en ny
predikstol.

Ås 18 mars 1749
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 157, ÖLA.

I Åhs blef d. 18 marti uti Ungbergs stelle, afskedade gardes soldaten Jöns Brandt, född i
Åhs s:n, til kyrkiowachtare antagen.
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Näskott 28 maj 1749
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 157, ÖLA.

D. 28 maji, sedan Jon Klingberg tagit afsked, sattes till kyrkiowachtare i Näskot Erik
Ungberg, som tilförne i Åhs warit wid samma syssla, och nu flyttat til sin måg Erik Larss. i
Smedsåsen. En kanna korn af hwar rök skulle han, såsom then förre, hafwa.

Rödön 11 juni 1749
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 157, ÖLA.

Then 11 junii el. 3 sönd. p. Tr. hölts här i Rödön probst-visitation.

Näskott 20 maj 1750
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 157, ÖLA.

I Näskot d. 20 maji eller 18 p. Tr. aftaltes i sochne-stämma, förutan kyrkräkningen, som
förelästes, och annat, at sochnestufwan skulle byggas ny, så wida hon nu är gammal, mörck
och förfallen, samt at tracten skulle bytas med kyrkiobohlet, at des stugur skulle stå wid
hwarandra, och sochnestufwan sättas wästan före der nu kyrkiobohls g:l stufwan står, wid
kyrkiewallen.
Uti Näskott
then 3 juni förestältes, jemwäl at borggården omkring kyrkian, som består nu af gammalt och
til en del förfallit planckwerck, skulle göras ny, timras och täckas, såsom i Åhs: hwilket
sochnemännerne ej aldeles undandrogo sig: och skulle then i sommar mätas up och delas,
efter röketalet, eller som the flästa wille, efter tunnetalet.

Aspås 13 maj 1750
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 157, ÖLA.

I Aspås
Then 13 maji, effter upläsen kyrkio-räkning, omtaltes klåckstapeln, som nu blir gammal och
förfallen, huru han framdeles kunde göras ny; hwilket ej ogillades. [s. 158]

Rödön 3 juni 1750
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 158, ÖLA.

Uti Rödön
Then 3 junii, effter kyrkio-räkningens föreläsning för åhr 1749, i anledning af then kraft, Gud
lagt uti musiquen, och at wår moder-kyrka tyckes wara skickelig at up uti tornet emottaga ett
litet orgwerck, en och annan jemwäl förmenades hogad för ett slikt werck, sedan i Aspås d.
13, uti Näskot d. 20 och uti Åhs sochnestämma then 27 maji blifwit föresteldt ther om, och
om the til at understödja moderkyrkian, skulle finnas redobogne at biträda til organistens
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underhållande, hwar til en stor del förklaradt sig nögd, en del teg stilla, men en och annan
sade emot; blef här i Rödöns sochnestufwa samma sak, effter ett hållit kort tal i samma ämne,
församlingens sochnemän föredragen, hwar på herr ryttmäster Kræmer gaf först sitt bifall, och
en stor del tyckte wäl ther om, ther thet skulle möjel. kunna werkstellas, the andra tego stilla,
men twenne giorde motkast. Nogra sochnemän ifrå Näskot woro med tilstädes och styrckte
der til, men the ifrån Åhs wille ej allena utlåta sig. Thetta utstältes altså til tiden, huru wida
Gud behagar thet fremja, eller icke.

Näskott 9 maj 1751
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 158–160, ÖLA.

1.

Sochnestämma åhr 1751 uti Näskot d. 9 maji. Ther utinnan förehades:
Kyrkio-räkningen för år 1750, hwilken godkendes.

2. Öfwerlades om underhåld för organist til thet i Rödöns kyrka omtalte orgwercket, at
sochnemännerne wille ther[?] wid wälwilligt biträda Rödöns församling, som allena ej
mägtade then underhålla: och förklarade the mäste (en el. annan allenast undantagandes) ther
til sin benägenhet, at, om Gud skulle behaga främja ett sådant werck, tå wilja tilskiuta hälften
emot Rödöns boerne, til 2 kappar säd på röken årligen, en eller annan collect, samt litet af
kyrkans spanmål til 1/2.
3. Påmintes om ringningen, at then altid, och under nu warande kungsringning, wackert
skulle ske, och at ej klockorna taga skada: barn och ungdom om prediko-dagarna, för anstendighet skul, och ingen[?] fahra som ske kunde[?] wara borta utur stapelen: hwarpå
kyrkiowachtaren skulle hafwa inseende, at hålla them tädan, och allenast [lucka] st. närwarande til ringningens behof.
4. Gudstiensten begynnes i nogerl. rätt tid, kl. 9 effter kyrkielagen, om sommaren; doch
begärdes, för the långwägade skul, at den måtte dragas ut til half 10 om wintren å stackigste
dagarna, hälst om ottesång och catechismi pred. sker, tå liust blifwer, at man ser läsa i bok.
Kyrkiodören får stå uppe, tils syndebekennelsen skal begynnas. The som tå icke äro inne och
tilstädes, hwar öfwer sexmännerne i yttersta bäncken hafwa inseende, och kyrkiowachtaren
äfwen effterser och hafwer in them som ute äro, skola gifwa ut effter kyrkiolagen 1 mark
s.m:t, then sexmennerne upbäre, och the treske hos cronobetiänten angifwa.
5. Tå silentium blifwer, gå the til the andra kyrkiorna, och the hemmawarande wilja heller
hemma i huset eller granskapet göra enskilt gudstienst, än i kyrkan, för nogon afläg[s]enhet
och olägenhet skul: hälst i alla byar mäst postillor äfwen finnas. Hwar til widare förmanades,
och warnas jemwäl för otidig gång och kringdrifwande om sön- och högtidsdagar af ungdom
och andra. Se visit. acten af d. 17 juni 1750, 14 §.
6. Begärdes af sochnemännerne at bönedagarna, tå här ingen tienst blifwer, måtte räknas i
predike-ordningen: hwilket upsköts til Rödöns sochnestemma.
7. The som wid gudstjensten röka tobbak i sochnestufwan eller på kyrkiowallen och der
omkring, skall gifwa ut 2 styfwer till kyrkan.
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8. Om bröllopsordning war sochnens män nögde, såsom ther om widare i Rödön komma at
afgöras.
Se § 5 Rödöns sochnestämmoprotokoll.

Aspås 12 maj 1751
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 160, ÖLA.

1.

I Aspås d. 12 maji.
Kyrkräkningen.

2. Om klåckstapelen som är gammal och förfallen, kommo sochnemännerne öfwerens, at
til nästa wår, wil Gud, wercke der til anskaffa.
[3. Saknas]
4.

Påmintes om borggården, som begynner mäst på södra sidan, luta.

5. Kyrkio-tiden observeras effter kyrkolagen och såsom i andra församlingarna, äfwen om
them, som wårdslöst och uthan förfall äre borta eller komma för sent til kyrkorna. Wid
ringningen ware 4 borta, som ej behöfwes i stapelen.
6. Til at understödja sina medbröder wid moderkyrkan, hwars prydning äfwen tilbär annexa-församlingarna heder och fägnad, utläto sig sochnemännerna, jemte en el. annan collect,
och litet kyrkiokorn om 2 kappar säd, Lundsjöboerna och en el. annan, eljes om 1 kappa til
organistlön.
7.

Åt lappmannen Jon Nilsson, som ligger i Rödön lemnas ej bränwin, emot Kongl. förordn.

8.

Gärdgången.

9.

Bröllopen. Vid. näm. 5 seq. [?]

[s.161]

Rödön 22 maj 1751
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 161–165, ÖLA.

I Rödöns sochnestufwa 1751 then 22 maji el. 4 d. pingst.
1. Först uplästes kyrkioräkningen för åhr 1750, och giordes ther wid liten påminnelse, som
wid nästa räkning kommer at i acht tagas.
2. Företogs öfwerläggningen angående org-wercket hit til församlingen: och effter långt
samtal och widlyftigt öfwerwägande, blef omsider i stöd af kyrkiolagens 13 cap. samt månge
landtförsamlingars bruk i andre orter i riket och christenheten, jemwäl effter somligas önskan
här i församlingen, nu med the flästes bifall och samtycke (maxima pars credudis[?]) i
Herrans namn beslutit, at ett litet org-werck för 3000 d:r kop.m:t skulle hit anskaffas, när nu
bättre fram läglighet blifwer och mästaren i then konsten kan fås ther til i Stockholm eller
Upsala. Wid hwilket tillfälle, kyrkiohwalfwet äfwen kommer at uphöjas.
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Til lön åt organisten föreslogs nu til widare en half span säd af röken, 3 collecter samt
nogon säd af kyrkans spanmål. Och drogo sochnemännen til ryttare, soldater och inhyses
män, såsom sina älskeliga medlemmar, the ther med them lika förmån niuta i församlingarne,
thet goda förtroende at the här utinnan wid nogon förefallande byggnad, sammanskott til
inlösn, samt til gemensamt biträde wisa theras benägenhet.
3. Emedan månge mäst af ålderstegne församl. ledamöter med döden afgådt, fans nödigt, at
bänckläggningen skulle förnyas. [s.162]
4. Til skickelig ordning wid offenteliga gudstiensten wardt nu ytterligare påmint och slutit,
at första ringningen ther til skal ske kl. 8, andra ringningen effter halfgången 9 och sammanringningen, som thet[?] klockaren bör upwachta, i the långa sommardagar kl. 9 effter kyrkiolagens 2 cap. 5 § om kortaste wintertiden, och när catechismi predikan tå hålles, gå i kyrka, så
snart liust blifwer, och man ser läsa i bok. Och stadgar i ber:de rum wår christel. kyrkiordn.[?]
således: Alle skola sig ombeflita, at komma så flitigt tilstädes, och så enhälligt infinna sig i
kyrkian, at the sin syndabekännelse allmänneligen göra kunna.
Hwarföre the, som thå utaf wårdslöshet, och utan giltigt förfall, komma sent, böra utgifwa
i Kongl. stadg. om ed och sabb. brott § 7 påbudne böter 1 mark silf.m:t och så widare utgifwa,
hwar om jemwäl i sidsta visitations act är antytt wordet § 14. Til hwilken ända ej allenast
kyrkiowachtaren, som tilsluter dören, när syndabekännelsen skal begynnas, skal hafwa in
them som under gudstiensten stadna uti wapenhuset och längre ut, utan ock säxmännerne
sittia i ytterste bäncken til at observera hwar sin rota, och the ifrån andre sochnar sent kommande, samt sedermer effter Kongl. förordn. upbära böterna, och the motwilliga låta antekna
på en lista at lemnas til chronobetientens handräckning.
Gossarne tillhålles af föräldrarna at gå i kyrkia och stå i choret, hwar öfwer ock
kyrkiowachtaren har inseende, och må icke nogon af them wara ute, eller gå och skräma
hästarna eller i annan oskicklighet finnas, wid näpst tilgörandes.
Thet bör ock för en afwig gudstienst anses, ther nogon för enskylta ärender skäl, och
uthan laga orsak [s.163] uppå sön- och högtids dagar eller stora böndagar, fara ifrå sin egen
sochne-kyrkia, tå ther ordinarie gudstienst hålles, och til en annan kyrkia: hwar af undertiden
sker, serdeles när förra predikan blifwer, at the komma sent, och somlige sedan therstädes
then heliga dagen effteråt förnöter, thet som intet duger[?], eller när senare predikan blifwer
förut fara i gårdarna.
Sådana komma att ansees, effter kyrkiolagen, såsom the ther gudstiensten försumma:
börande jemwäl hwar och en christen wäl anwenda then öfriga delen af then h. sabbathsdagen, afhålla sig ifrå gård-gången, såsom i visit. acten fiortonde § förmält är. Och som therstädes omröras, at the som taga sig före at icke gå hem ifrån kyrkan, utan sättia sig på wissa
stellen, hwarest til äfwentyrs nogot wender til bästa, göra sig förfallne til wite, hwilket i en
sochnestämma kommer at afgöras, så utsattes nu samma wite och plicht til 6 mark kop.m:t
förste gången, andre gången, eller ther han på otidigt wis blifwer qwar öfwer natten, dubbelt
så mycket til kyrkian: börandes äfwer werdsfolcket, wid samma wite, wara förplichtadt at
honom angifwa.
5. Förehades om bättre skick wid brölloppen, som både til en christelig ordning och helsans
bibehållande tienar: i annor händelse åstunda presterne undandraga sig frå theras samqwäm,
och äntå lemna på gästernas eget answar både för Gudi och mannom. Här wid påmintes:
1) Om bröllopstiden effter Kongl. resol. på prestersk. alm. beswär af åhr 1731 § 1, hwarom ej allenast Ven. consistorium af d. 8 decemb. 1750 til presterskapet utskrifwit, at sådant
syndigt missbruk med bröllops [s.164] hållande långt in på weckan och slikt oskick skal enligt
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ber:de Kongl. resol. afskaffas; utan ock höga landshöfdinge embetet af d. 27 octob. sistl. åhr
1750 alfwarligen ther om befalt hafwer, at wid samma förordning förblifwa skal.
2) At nyttia Guds gofwor och gästabodsglädian i Herrans fruchtan, och afhålla sig ifrån
fråsseri och fylleri, swordom rop och buller samt annat syndigt owäsende, såsom kyrkiolagen
biuder. Och komma the som häremot förse sig i gästabud, at anses ther effter och plichta samt
effter Kongl. placatet om Fråsseri Spel[?] och Dryckenskap af åhr 1733.
3) Skal måtta hållas med dantz och spel: i synnerhet, at efter hållen aftonmåltid, som ej
må dragas för långt ut inpå natten, och ther wid giord bön, alt spel och dants instelles, til thet
morgonbönen andra dagen är skedd, wid 1 d. kop.m:ts plicht til kyrkan för hwarthera
personen, och then spelman, som tå spelar til dants, eller then honom ther til anmodar, gifwer
hwarthera 6 m:k ut. Doch andelig music tillåten.
4) Som kroppen och behöfwer hwila i gästabud, och gästerna så wäl som werdfolcket
lemnas nödtorftig hwilostund, effter natten är af Gud skapad til ro och mak, och Guds ord
ropar we öfwer them, som bittida uppe äre, til at beflita sig om dryck el. sittia in til nattena,
och the af win (och starcka drycker) måge heta warde skola, Ef. 5: 11, så komma och nattsittiande gäster at utgifwa til kyrkan 6 m:k kop.m:t, hälst sådana oroa andra, skada sig sielfwa,
och se sedan mulne och sölige ut, eller ligga til middagen eller ock til afftonen, andre dagen,
och the tå åter natten föra må.
Läter allting ärliga och skickeliga tilgå, förmanar Herrans apostel. 1 Cor. 14: 40.
6. Påminte en och annan af sochnemännerne at kyrkiogårdens plan måtte delas, at hwar
måtte weta [s.165] sin andel, til the aflednas begrafning. Ther wid nu ej annat i utlåtelse kunde
ske, än at östra delen af kyrkiogården borde med sochnens gemensamma kostnad rensas,
innan sådan delning kunde werckstellas.
7. Androgo twenne sochnemän ifrå Näskot på sina och sina medbröders wägnar, sin begäran, thet måtte i prediko-ordningen the stora bönedagar, tå merendels här gudstienst sker,
warda räknade, at the finge ther emot then tredje prediko-dagen, som följer. Och emedan wid
biskops visitationen af åhr 1704 d. 9 marti 2 § är resolveradt, at i hufwudkyrkan hålles på
högtidsdagar och bönedagar then solenne gudstiensten med 2 pred:r och lärarena härstädes,
hwar om i visitatione classica an. 1709 then 7 sept § 9 omrördt är, sedermer genom[?] duplication lemnat Näskots församling en af the 3 åhrliga högtidsdagar, samt en bönedag; Thy
utsteltes detta til begge sochnarnes ytterligare wänlige öfwerenskommelse här utinnan.
Thetta uplästes sedermer i kyrkan.

Ås 26 maj 1751
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 165–166, ÖLA.

1.

Uti Åhs then 26 maji. Här förekom ock
Kyrkio-räkningen: och förbehölt man sig återfå nogra i Rödön samlade medel.

2. Organist-lönen til Rödön: hwar om ganska lenge hades före. Sochnemännerne wille
skiuta til nogot wid orgwerckets inlösn, men undandraga sig thes underhållande: åt minstone
wille ej thenne gång utlåta sig. Effter långt och ledsamt tal och föreställningar, föreslogs ock
här 2 kappar til mans eller deras lösn och i stellet 1 d. kopm:t. Stadnade äntel. til widare i 3
marck kop.m:t. 1 tunna säd af kyrkan betaltes, hwilken doch disputerades, och kunde ej med
skäl begärat[?].
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NB. [I marginalen.] Intet thera blef; vitare[?], utom sochnemänerne giorde et litet sammanskott på en gång till Rödön.
3.

Bänckdelning åstundas i sommar, item altartaflans el. predikstolens öfwerstrykning.

4. Om gudstjensten, såsom i Rödön, num. 4. Så ock sal. erchibisk. doct. Matthiæ Steuchii, tå
han här i stiftet war superint., visit. class. af d. 13 mart. 1691, at tå silentium är, gå the här til
Rödön, hwar til blefwe alfwarl. förmante, wid straff tilgörandes.
5.

Bröllops- och gästabuds ordningen vid. num. 5 præced.

6. Åstunda sochnemennerne, at inhyses folck jemte almosohjon, som är gamla och swaga,
måge hielpa til at rena kyrkian, hwilket ej hålles obilligt: althenstund the eljes ingen kostnad
eller arbete ther wid pläga göra.

Rödön–Näskott–Aspås–Ås–Näskott omkring 30 april 1752
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 166, ÖLA.

Anno 1752, Walborgsmässotiden och ther effter, hölts i alla församlingar sochnestämma,
tå, utom kyrkio-räkningarna ej widare förehades; utan
I Rödön öfwerlades om organistens lön, then sochnemännerne heller wille gifwa i penningar
til 40 plåtar. Ryttare lofwade en half d. kop.m:t til mans årl. thet ock förmodes af soldater och
husmän. Härom kommer framdeles at widare slutas och faststellas.
I Näskot bidraga the i lönen lika mycket med Rödö sochen; hälst som the wilja betiena sig af
samma organist, och få til sin lilla kyrka ett positiv, el. litet orgwerck.
I Aspås understödja the til lönen, såsom förra året taltes, antingen i korn eller penningar.
I Åhs uplåta the sin andel i nya Lindköp. bibeln till Aspås emot 6 d. kop.m:t.

Rödön–Näskott–Aspås–Ås 24 augusti 1752
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 167, ÖLA.

Samma åhr d. 24 aug. dagen effter thet orgewercket inwigdes, slöto Rödöns sochnemän i
prestgården med organisten h:r Gabriel Brodien om 50 plåtar eller etthundrade d:r silf.m:t i
lön för honom: wiljandes heller gifwa den i p:g:r än säd.
Samma lön kommer på Rödön och Näskot at låta uträknas på röken, när man får wisst
slut, hwad til understöd kan fås af ryttare och soldater. Och blef honom G. Brodien sedermer
fullmacht af the begge intresserade församlingar meddelt: warande han både i musiken och
lefwernet en skickelig person, then förste organist här i Jemteland; barnfödd i Enköping
Westmanland an. 1730, och tilförne organist i Åkarby uti Upland, 1 mil ifrån Upsala.
NB. [I marginalen.] Af Ås blef intet: Aspås ock lemnades.
Men en collect årligen gif. alla 4 församlingar, utom lönen, til organisten.
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Aspås 29 april 1753
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 167, ÖLA.

1.

Åhr 1753, d. 29 apr. I Aspås.
Kyrkoräkningen.

2.

Klåckstapelen skulle efter wåranden af kyrkwerden Olof Andersson uppsättias.

3.

Borggården til annat åhr.

4. Til organistens lön bewiljade sochnemännerne 3 mark kop.m:t af röken, och ryttarne, som
äre allenast [lucka] st. 8 öre. Thetta blef sednare icke af; icke heller åstundade Rödöns boerne
thet samma.

Näskott 27 maj 1753
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 167, ÖLA.

1.

I Näskot then 27 maji.
Förelästes kyrkio-räkningen.

2. Wille sochnemän. strax effter Pingeshögtiden af sitt framförde wercke upsättia borggården: hwilket och af them rigtigt skedde.
3. Utlofwade ryttare och soldater, samtl. att bidraga til organist lönen 16 öre k.m:t hwarthera. Wid Ytterån ock nogot.

Ås 13 juni 1753
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 167, ÖLA.

1.

I Åhs then 13 junii.
Kyrkio-räkningen.

2. Taltes med theras w...[?]wilja åter om organist lönen. Begärtes allenast på slutet fem
plåtar, 30 d. k.m:t, som efter ledsam twärhet omsider effteråt blifwit samtyckt, doch af bönder
och militien, el. af samtl. församl. tilhopa. Collect.
[I marginalen:] Therföre heller lemnades. Doch gåfwo sedermera Åhs församl:s ledam. 140 d.
k.m:t til orgewercket.
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Rödön 17 juni 1753
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 167, ÖLA.

1.

I Rödön d. 17 junii.
Kyrkräkningen och förteckningen på sammanskottet til orgwercket.

2.

Nogon lön af kyrka, tå hon kommer i stånd, etc.

3.

Johan Olsson i Trusta kyrkowerd i Olof Jonsons uti Öfwergård stelle.

Näskott–Aspås–Rödön–Ås 19 maj–16 juni 1754
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 168, ÖLA.

Anno MDCCLIV
Blef, i alla fyra församl. uti allmenna sochnestemmor kyrkio-rekningarna föreläsne: I Näskott
d. 19 maji, i Aspås d. 23 ejusd. Uti Rödön then 9 och Åhs d. 16 junii, och nogre œconomiemål å hwart stelle omtalte.
Sedan nu i Rödön inre kyrkiotaket, och ändringen med södra kyrkiodören war giord. I
Näskot predikstolen med himmelen, samt 4 löf el. stycken, til altartaflan påökte, nu förgylde
och målade. I Aspås ny sochnestufwa uptimbrad, och i Åhs upwistes en ny messingkanna til
altaret, tils thes man får råd och lägenhet til nogon silfwerkanna; ther ock kyrkiotaket war
käradt, och nu taltes om kyrkans kalckslagning på wästra och norra sidan.

Näskott 11 maj 1755
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 168, ÖLA.

Anno MDCCLV
I Näskot then 11 maji 6 sönd. effter Påsk.
1. Kyrkio-räkningen föreläsen, tå kyrkan befans för anwende omkostningar wara skyldig til
130 d. s.m:t.
2.

Beslöts, at man ther årl. en gång offra skulle medan kyrkan stod skyldig.

3. Sochnemännerne til halfwa kostens betal. för orgebyggaren, som ännu war oclarerad,
wille, som förl. år påmintes, lemna hwar sin 3 d:rs plåt, när småtijonden i höst upbärs.
4. Begärde the, at storböndagarne, när the ej then ene få, måtte räknas på Rödön i predikordningen.
5.

Påmintes, at altarskrancket skulle utvidgas.

6.

Borggården på wästra hörnet wäges up, och then samma tiäras med inblandad rökrita.

7.

Fattigstock.

8.

Communis i bäckenet [?]
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Aspås 1 juni 1755
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 168, ÖLA.

1.

I Aspås d. 1 juni, 18 p. Tr.
Kyrkioräkningen.

2.

Klåckstapelen förl. sommar upbygd.

3. Befants borggården nu wara under byggnad och uptimrad; men sochnemennerne wille at
til taket derpå, af kyrkan skulle bestås. Sedan wille the tiära den annat åhr, och ny rökrita
blanda.
4.

Påmintes at änkan Agnes skulle utgifwa sin 3 d:rs plåt.

Rödön 15 juni 1755
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 169, ÖLA.

1.

I Rödön den 15 juni.
Uplästes kyrkioräkningen.

2.

Aftaltes at offra en gång om åhr til kyrkan, medan hon skyldig är.

3.

The som ännu återstode med friwilliga gofwor til orgewercket påmintes af...nna[?] sig.

4. Kyrkiowachtaren Daniel Andersson skulle aflåta med orge trampningen, wachta kyrkiodören och mer, som hans syssla tilkom. Bewiljades honom en collect, 14 dagar till.
5. Drengen Jonas Eriksson i Prestgården skulle emottaga orgetrampandet, som aflönas med
en collect årligen.
[I marginalen:] D. 14 sept. i sochnest. aftalt om borggården och kyrkans hwitlimn. samt
kalkslag. på tornet, til wåren.

Ås 29 juni 1755
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 169, ÖLA.

I Åhs d, 29 jun.
Sedan nu kyrkan war kalkslagen och hwitlimad.
1.

Kyrkräkn. föreläsen.

2. Om en altarkanna af silfwer påmint, hwilken kom thit 1756 i mart. af 74 ¼ lod, för 529 d.
kop.m:t.
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1756
Åhr 1756.
Höllos om wåhren inga sochnestämmor, utan probste-ting i stellet, neml. i Rödön d. 16, i Åhs
d. 23, i Näskot d. 27 och i Aspås then 30 maji.

Rödön 2 april 1757
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 169–170, ÖLA.

Åhr 1757.
I Rödön hölts d. 2 april, som war lörd. för Palm-sönd. effter gudstiensten sochnestemma,
angående kyrkiotornet och thes förbättring. Hwar wid
1. Upwistes en tilköpt tiock lina af 24 famnar och ett grannare tåg 30 fam., se kyrkioräkn.
pro anno 1756, som wid kalckslagningen, jemte en g:l lina om gode 11 famnar, som här förr
warit, brukas skulle.
2. Ansenligt kalck, til [lucka] tunnor af Trustaboerne och rytt. Håkan And. Tängman tillagad
och inlagd i bårhuset, til samma arbete: hwarföre sochnemännerne skulle gifwa 5 m:r k.m:t
t:n, och om nogot blifwer öfwer eljes försäljas.
3. Hwita kalcken til hwitlimning på tornet och kyrkan, åtog sig Edfast Jonsson i Häste och
Joh. Olsson i Trusta tilskaffa för 6 m:k t:n.
4. Telgningar 5 tolfter skulle ifrå Häste anskaffas till ställningar, samt 4 tolfter bräder, effter
förslag, ifrå Utgård, til korg, stellning och fordring under takfoten på tornet och östra delen på
södra sidan af kyrkan: item gran löpter ifrån Trusta.
5. Kalckslagningen, med herr ryttmästar Kræmers bifall, åtog sig ryttaren Håkan Tengman
ifrå Hägra, effter skälig och billig öfwerenskommelse.
6. Tiärningen på tornet, som bör gå förut, wågade drag. Olof Hanss. Hägerström ifrå
Hismon, med Guds bistånd utlofwa, samt spirans upsättiande.
7. Effter ingen gammal tiära war nu til köps, skulle af them, som henne bränna i Åhs, tilskaffas 2½ t:a, warande 1/2 t:a tilförne för kyrkans räkning.
8. Tuppen af anskaffadt ämne, samt spirans förbättring, hwar til par nya jernstenger fordrades, som Erik Pärsson i Kälabacken sedermer uplät, lofwade Hemming Pärsson i Nyland.
2:ne nya koppar-knappar om 1/2 lisp. wigt woro redan ankomne, och skulle, tillika med
tuppen, af stud. Er. Tideman förgyllas, hwar til guld ifrå Stockholm köpt war.
9. Med Guds nådiga bistånd beslöts at thetta arbetet effter Pinges skulle företagas. Hwar til
han framgång och lycka mildeligen wille förläna!
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Näskott 8 maj 1757
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 170, ÖLA.

Samma åhr then 8 maji. Uti Näskot
1. uplästes kyrkioräkningen: och befants kyrkan, i anseende til skedde omkostningar, wara
ännu skyldig.
2. Warnades för tobbak rökningen uti sochnestufw. wid sammankomsten til gudstiensten.
Vid. 1751.
3. Påminte sochnemännerne om nogon flyttning och delning i bänckrumen, sedan nu många
dödt undan och andra tilkommit. Bör ske i sommar.

Rödön 19 juni 1757
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 171, ÖLA.

Then 19 junii. Uti Rödön.
1. Förelästes kyrkioräkningen för åhr 1756, och war kyrkan, i anseende til dryga påkostningar, ännu skyldig 143 d. 3 öre s.m:t.
2. Säxmän i stellet för Enar Andersson i Hägra, Ol. Ersson i Nyl. och Erik Håkansson i
Trusta, utnämndes Jon Jonsson i Fanbyn, Hans Salomonsson i Kroksgården och Edfast
Jonsson i Häste.
3. Gafs tilkänna, at sa:e[?] fendrich Kræmer hade tilämnat en charta öfver kyrkiogården,
som skulle afdelas och inrättas öfwer hwart bylags hvilostelle, til bättre rättelse, när ther om
widare wore nogare utmätt och faststeldt.
4. Begärde pastor och pr. at platzen, ther gamla wapenhuset stådt, emellan begge prestegriffterne, herr Anders Henrikssons med thes son[?] på wästra och herr Lauriz Mogenssons
med des hustrus på östra sidan, måtte til widare få wara ledigt och uplåtas, om han skulle
wilja therstädes göra sig nogon graf, hwilket bifölls, och tillades, at ock i kyrkan kunde tiena
ther til.
5.

Bristade bogårdens reparation på par ställen ännu, som wederbörande lofwade fullborda.

6. Woro par gl. obrukelige altarkläden, som kunde säljas. Gamla kyrkiobibelen i fol. upgafs
ock ther til, then en af sochnemännerne wille lösa. Wid tillfälle at nogot wercke säljes, effter
öfwerståndet arbete, kunde thet auctioneras.
7. En öfwerblefwen lemning af en Christens andelige kamp, bisk. Brochmans, ifrå Stockholm upskickad, anammade sochnemännerne: och woro allenast 12 st. qwar för handen.

29

Ås 1 juni 1757
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 172, ÖLA.

Åhs then 1 jun. 4:de d. pingst.
1. Befants nya sochnestufwan til högtiden wara ferdig blefwen, som thenna wår upsattes:
och emedan then gamla, wid södra hörnet af bogården och grinden, låg sumpigt til, förundtes
sochnemännerne, på trägen anhållan, platzen til then nya, med kamare i förstufwan, sedan
them förut war föresteldt hwad Kyrkiolag. 26 cap. § § biuder, och att annat stelle tilbudit:
Wiljande man altså wara uthan answar för nogon wådelig hendelse med stapeln och kyrkian,
them Gud nådeligen wille bewara, samt församlingens hus och boningar!
Wid ingåendet, kom man frelsarens ord ihog, Matth. 10:12, Luc.10:5, them anförde, med
nogra korta påminnelser och önskningar: tillades en liten lofsång, Fader wår och Wälsignelsen.
2.

Förelästes kyrkio-räkningen för åhr 1758, hwar wid ingen påminnelse giordes.

3. Effterfrågades, om nogot eljes war at påminna? Sw. nej, icke heller om någon bänckdelning.
4. Nytt altarskranck, effter rumets beskaffenhet, något smalt, war giordt af kyrkiow. Pär
Nilsson i Sem.
5.

Förmantes at låta lära barnen och ungdomen wäl läsa i bok och catech. med bibl. språken.

6. Föresteltes, om sochnemännerne, med the öfriga församlingars samråd, wille täncka på at
förwara, medelst brädslåning, prestegårdens sätesbyggning, samt uppsättia en bagare-stufwa,
som wid mitt tilträde blifvit utdömd: men för många kyrkiobyggn:r och omkostn:r man hit til
icke welat ther med besvära församl. ledamöter? Affirm.
Skildes så med lyckönskan.

Aspås 12 juni 1757
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 173, ÖLA.

1.

Aspås then 12 junii.
Kyrkioräkningen.

2. War nu nya lectaren genom kyrkiowerdens Ol. Anderssons flit in efter norra muren fullbordad, som förledet åhr anlades och then g:l uphögdes och förbättrades.
3.

Skulle nu i sommar målas.

4.

Nytt altarskranck thenne månad göras.

5.

En ny stock på lilla klockan göras.
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1758
Åhr 1758. Probst visit. i alla sochnarna.

Aspås 20 maj 1759
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 173, ÖLA.

Åhr 1759, d. 20 maji. Uti Aspås sochne-stämma, och kyrkio-räkningen för 1758 uplästes.

Näskott 24 maj 1759
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 173, ÖLA.

Then 24, Chr. himmelf.d. i Näskott, hwarest åstundades bänck-delning och beslöts, at i
organist-lön gif. twå d. kop.m:t af röken, och den tredje d:rn tages af kyrkan. Thette til widare.

Rödön 27 maj 1759
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 173, ÖLA.

Rödön d. 27 maji. Kyrkio-räkningen förelästes. Öfwerblifwande medel, sedan skulder nu
blifwit betalt, lägges i kyrkio-kistan. Collecterne namngifwas, och tå the äre samlade, räknas
tillika med klåckaren af nogon säxman och läggas i kistan i sacristiet, jemte förtekningen.
Föreningen om presternas del och upbörd skal upläsas, effter sochnemans påminnselse.

Ås 6 juni 1759
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 173, ÖLA.

Åhs d. 6 jun. 4:de dag Pingst.
Obs. Säxmän i Rödön äre: Hans Salmonsson i Kroksgård, Jon Jonsson i Fanbyn, Pär Carlsson
i Wike, Edfast Jonsson i Häste, Erik Ersson i Kälen, och nu skal äfwen blifwa, såsom nogot
tilförne, en i Siöbygden, neml. Måns Ersson i Hufvulsviken.
Församlingens älste: Jemte past. herr ryttmästaren, länsman, Ol. Jonsson i Öfwergård,
Erik Håk. i Trusta, And. Nilsson i Miäla, Mårt. Andersson i Hägra, Lars Pärsson i Lägden.

Näskott 11 maj 1760
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 174, ÖLA.

An. MDCCLX. Sochnestämma: I Näskot d. 11 maji.
1. 1759 åhrs kyrkioräkning upläst och war kyrkans behållning [lucka]
2.

Bogårdswäggen och tak rödfärgas och tiäras.

3.

Sacristian-wäggen lagas och nytt tak insättes.
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Rödön 15 maj 1760
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 174, ÖLA.

1.

I Rödön d. 15 maji, el. Christi himmelsf. dag.
Lästes kyrkio-räkningen före. I behåll war 182 d. 5 öre 8 p. silf.m:t.

2.

Fattig-räkningen: och war efter sidsta delning i förl. 30 nov. öfwer 61: 8: 16 silf.m:t.

3. Utan-taket på kyrkan skal göras nytt och i höst widare ther öfwer rådgöras, och föreslås,
huru mycket bräder och spån på röken kommer.
4.

Til organisten gifwer kyrkan en tredjedel i lönen.

Aspås 1 juni 1760
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 174, ÖLA.

1.

I Aspås then 1 junii, eller h. Tref.sönd.
Kyrkräkningen, och war behållningen 47 d. 12 öre s.m:t.

2.

Fattigräkningen: och war utdelt jemt hwad inkommit.

3. Skedde ombyte med klåckare-tiensten: at Lars Ersson, en stadig man och beskedelig
klåckare nu tog afsked, och begaf sig på nybygge i Häggenås, och Jöns Ersson Qwick el.
Åberg, som nu legt sig utur soldat-tiensten, med sochnemännernes åstundan antogs til samma
syssla, samt underrättades och förmantes til stadighet och embetes trohet. Skulle och läsa i
kyrkian, tå ej offentel. gudstienst är; och ett litet bord göras til at sättas i choret at wid
läsningen bruka och hafwa böckerna på. Lilla lönen för innewarande åhr förbehölt sig Lars
Ersson, och hade kommit öfwerens at gifwa utlagorne, och säx d:r k.m:t til Jöns Ersson.
4.

Sacristie-taket skulle göras nytt och wäggarna fordras.

5.

Klåckstapelen spånas litet til med en tilökning ned uppå.

6.

Bogården rödfärgas och tiäras.

Ås 8 juni 1760
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 174, ÖLA.

1.

I Åhs 1 sönd. p. Trinit. d. 8 jun. Ther lästes up
kyrkio-räkningen för åhr 1759 och war öfwer 148 d. 15 öre 16 p. s.m:t.

2.

Fattig-delningen.

3.

Om Doct. Darelii Sochne-apothek el. Läkare-bok, hwaraf i Rösta wille hafwas.

4.

Offer för gymnasisten Weider.
32

1761
För åhr 1761 vide Acta visit.

Rödön 23 maj 1762
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 175, ÖLA.

1.

I Rödön then 23 maji.
Kyrkioräkningen, hwarwid är i behåll 339: 31: 8 s.m:t.

2.

Fattigräkningen upläst.

3. Kyrkans utantak skal effter Pinges lagas och tiäras med rödfärga ifrå Hofwerberget inblandad. NB. Blef ej thenne gång med ny spåning, som 1760 p. 3 föreslogs; utan effter
församl. älstes samråd, vid. protoc. 1761 29 jun. p. 4.
4. Gafs tilkenna, at af församl. älste, vid. ibid. p. 3, war godt funnet och slutat, at orgelwerket skulle med bildhugg. arbete ziras och målas, hwilket nu af sochnemännerne i gemen
för godt ärkändes: warande snick. och bildhuggaren Jonas Granberg, som tilförne giort
mycket kyrkio-arbete, anmodad, och lofwat komma frampå sommaren.
5.

Om nya pyramider med samma kunde göras, och the gamle säljas, blef nu icke beslutit.

6. Nytt golf i prestegårdsköket, sedan thet gl. ifrå thet byggningen anno 172[..] upsattes,
blifvit lappadt och lagadt, utlofwades. I hwardagskamaren war nytt af past. inlagt 1760.
Sochnemännerne wille ock tiära taket och framdeles rödfärga stora byggningen, som 1760
blef brädslagen. Wästra gafwelen skulle brädslås junctim, at sochnen bräder och past. spik
och arbete hålla.
7.

Om utlänningen [lucka] Kiäck, som super och förer oordentel. lefwerne, [ej avslutat]

Näskott 23 maj 1762
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 175, ÖLA.

1.

I Näskot äfwen d. 23 maji, i stället för d. 20. Ther
uplästes kyrkioräkningen.

2. War nu thenna wår kyrkan, stapelen och bogården til taket tiärad: then sidsta med inblandad rödfärga ifrå Sundswall.
3.

Påyrkades om sacristian, som ock nu redan war upwägen och undermurad.

4. War man nögd at pyramider och skranck måtte göras i kyrkan, och lectaren målas,
hwilken och kunde dragas in öfwer choret med en bäncks tilökning.
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Ås 6 juni 1762
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 176, ÖLA.

1.

I Åhs then 6 junii.
Kyrkio- och fattig-räkningen.

2. Frågades, om man skulle låta göra pyramider, eller köpa Rödöns, om the såldes? Ther
wid kunde nu intet wisst slutas. Mötte ock then obeqwämlighet, at fremste bänckarne ej stodo
gent emot hwar annan, om man icke skulle göra en liten qwinfolck bänck i choret, som
swarade emot ändan af klåckar-bäncken. Men
3. Om altarklädet af svart plys el. skiagg, samt altare-duk och mässhaka, af swart sammet,
hwarom tilförne warit taladt, stadfästades nu ytterligare, så framt i thenna dyra tiden på all
ting, man wågade sig at handla, och hwad kyrkan kunde förmå: här om skulle man göra sig
underrättad.
4. Fråga om the wille hafwa flera af doct. Rambachs korta utdrag öf. Passion hijt, then mag.
Wasenius öfwersatt? Nogra wille hafwa.
5. Dömdes Ifwar Ersson i Torstad at sittia i stocken, för thet han åter Påsk och Pinges första
dagarna warit utur Guds hus, och förmentes efter wanligheten, supit sig oförmögen. En och
annan af sochnemännerne höll thet före, at stockstraffet borde förnyas och continueras, så
offta han nu war öfwerträdd: hwilket icke ogillades, emedan annat krops straff wid tinget
torde falla honom, som är en gammal man, för swårt.
[I marginalen:] På hustruns och sonens förbön, som sedermer skedde, skulle thet låtas få anstå,

och i medlertid brenwinspannan af länsman honom ifråtaget och förwaras.

Aspås 23 maj 1762
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. N I:1, s. 176, ÖLA.

Aspås d. 13 jun. 1 sönd. p. Trin.
Ther uplästes författade kyrkioräkningen för åhr 1761.
[Övrig text saknas. ]
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Rödöns pastorats sockenstämmoprotokoll
1766–1771, 1783, 1797
Protocoller med sochne stämmor, och sochnens älstes rådplägningar hållne uti Rödön och
Näskott ifrån d. 1 maii 1766.

Rödön 4 maj 1766
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 111–112, ÖLA.

1.

1766 d. 4 maii el:r Bönesöndagen, hölts allmän sochnstämma i Rödön.
Sedan pastor Jonas Sellin med några ord önskat frid och välsignelse öfver församlingen, så:

2. Uplästes kyrko- och fattig räkningarna för det förflutne året, och för riktige erkändes,
blifvandes kyrkans rena beholdning til nästa år, 1792 daler 20 öre k.m:t. Fattig cassans debet
59 daler, 12 öre k.m:t.
3. Frågade pastor om sexmännerna hade något att andraga om ungdomens oskick och
sabbathens ohälgande, med mera? Hwar til swarades, Neij.
4. Sexmännerne angåfwo at herr regiments skrifwaren Sandvall förledne Påskadag wäl
bevistat ottesångz predikan här i Rödön, men under sammanringningen til högmässan begifwit sig på wägen til Näskott, der då ingen gudstienst war. Påståendes således at han borde
gifwa något til Rödöns kyrka.
5. Påmintes af pastor om nödvändigheten, at låta barnen ifrån ungdomen lära sig, rent och
wäl läsa i bok, samt alltid beflita sig om at hålla dem til bön och gudsfruktan.
6. Tillsades föräldrarna at förwarna sina barn, det de i kyrckan skicka sig sedige, sittja stilla
och med upmärksamhet afhöra predikan.
7. Församlingen begiärde, at bänkedelning måtte skie som först, hwartil af pastor samtyktes,
jemte ärhindran at delningen kunde beqwämligast skje efter åldren.
8. Församlingen begjärde, at herrar underofficerare, trumpetare och hofslagare måtte hädanefter sammanflytta i en bänk, efter de äro få, och ej hafwa 2:ne, så som tilförne, hwilket allmänt samtyktes.
9. Som ingenting widare war at påminna, så slöts sammankomsten med wälsignelses tilönskan öfwer församlingen.
35

Näskott 19 maj 1766
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 115–116, ÖLA.

Sochnstämmo protocoller med mera håldne uti Näskott sochn ifrån åhr 1766.
Annan dag Pingst hölts, efter pålysning, sochnstämma uti Näskott:
1. Sedan pastor loci Jonas Sellin, dagen förut gjort sin inträdes predikan i denna annexæ
församling, fälde han, wid det han första gången hölt sammankomst med församlingen, en
trogen förbön til Gud om andens bistånd i ämbete, samt wälsignelse öfwer alla i gemen och
hwar ock en i synnerhet!
2.

Pastor föreläste kyrcko- och fattigräkenskaperne hwilka för gode och richtige befunnos.

3. Tilfrågades sexmännen, om de hade någon oordning at angifwa? Här til swarades: Neij.
Hwaröfwer nöije förklarades, och alla i synnerhet föräldrar och husbönder upmuntrades at än
widare förelysa undgomen och sina barn, med wackra exempel och föredömen, som leda til
en sann Gudachtighets och christendoms utöfning.
4. Yrkades af pastor på nödwändigheten, at fira, helga och i acht hålla sabbathen, hwartil
wi, så af höga öfwerheten, som ofta eljest af Guds ord blifwa påminte och upmuntrade.
5.

Anmältes ett par karmstolar, hwilka bonden Nils Nilsson i Faxälfwen skiänkt til Kyrkan.

6. Som kyrkowärden Grels Andersson i Kingsta med döden war afgången, förestälde pastor
nödvändigheten, at en ny kyrkowärd i hans ställe borde tilsättas, som wårdade kyrkans skrud,
egendom och tilhörigheter. Då församlingen sie[lf] föreslog afledne kyrko-werdens son Pehr
Grelsson i Kingsta, såsom en nyckter och sedig karl, samt närmast til kyrkan boende. Kommer således Pehr Grelsson här efter at wara answarig för kyrckans egendom och i öfrigit
sk[icka] sig trogen och wäl, såsom ock bewaka kyrkans bästa.
7. Ibland de fattigas antal, til fattigdelens åtnjutande intogs pigan Ingeborg Olofsdotter i
Bierte.
8. Sluteligen öfwerlämnades församlingen uti Guds mächtiga beskydd och omwårdnad
af J. Sellin

Rödön 8 juni 1767
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 112–113, ÖLA.

1.

År 1767 d. 8 junii el:r 2 dag Pingest hölts efter pålysning sochn stämma i Rödön, tå
Kyrko- och fattig räkenskaperne uplästes och för riktige allmänt erkändes.

2. Af församlingen förestältes, om icke, til de 2:ne jern socknar [ett redskap, dragg?], som
förledne höst, wid soknandet efter den förolyckade inspector Brunfeldt, gjorde blefwo, betalning kunde, af kyrkan, erläggas. Hwartil allmänt bifall lämnades och skulle samma sochnar i
kyrkoherberget förwaras, i fall någon dylik olycka skulle tima, den doch Gud nådeligen afwände!
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3. Sexmännen tilspordes om de hade något sabbathsbrott el:r annan förbrytelse at angifwa?
Hwarpå Simon Olofsson i Sota angaf, at herr ryttmästar Sillfwerstolpes dräng i Rödöns
gården, Pihlfeldt, hade förledne Christi himmelsfärdsdag huggit wed. Hwilket brott till lofl.
häradsrätten hänskiutas måste.
4. Fierdedag Påska el:r d. 22 april om afton anstältes en lekstuga uti sochnestugan, hwarwid
woro församlade Anders Lindvall såsom spelman, drängen Eric Carlsson i Selje, ryttaren Jon
Faxberg, ryttaren And. Kjällman, Olof Carlsson i Nygården, 3 drängar från Prestgården, Ifvar
Andersson i Häste och Anders Ifvarsson i Häste. Hänvises till wärldslig rätt.
5. Hämming Persson i Nyland angaf, at herr fändrich Kræmer och h:r sergeant Jean Tideman, rest under gudstiensten på 25 söndagen post Trinitatis. Vittnen, som det intyga kunna
äro: Nils Ohlsson i Tomte, Eric Nilsson i Dvärsätt och Olof Månsson ib:m.
6. Christopher Grelsson i Hägra angaf, at fourier Bolling i Åhs förledne Palmsöndag rest
från Åhs kyrcka, hwarest gudstienst war, til Hägra, och samma afton begifvit sig til qvarn.
7.

Interesse på kyrkans utlånte pengar, gifwes härefter til 6 pro cent.

8. Kyrkoherden förestälte sochnemännen nödvändigheten af kyrkans utvidgande i Rödön,
och upmuntrade församlingen at litet efter hand tilföra steen och tillaga kalk.

Rödön 25 oktober 1767
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 113–114, ÖLA.

1767 d. 25 octobris inkallades allmogen enhälligt uti Rödöns sochne stuga, tå, enligt
Kongl. Maij:ts nådiga skrfivelse, om öfverflöds hämmande wid bröllop och andra sammankomster, man sökte
1. persvadera them, at, efter andra hedervärda församlingars efterdömen, förkorta bröllops
tiden til måndagz middagen, men der til ville de sig icke beqväma låta; utan förbehöllo sig få
hålla bröllop, enligt Kongl. Maij:ts nådiga förordning, til tidsdags middagen.
2. Förestältes, at de borde vid bröllop och andre sammankomster bruka sparsamt Guds
gåfvor, lefwa nyktert: icke supa öfver fyra supar bränvin om dagen, och icke dricka sig fulla,
här til gåfvo the sitt bifall och lofvade at så skie skulle, men
3. I fall någon öfverlastade sig med starka drycker, så at han blefve drucken och orolig, så
föreslogs, om icke en sådan, sig till blygd, borde uteslutas ifrån bröllops laget? Dertil wille de
icke samtycka och förena sig, utan sade, at den druckne må, enligit fylleris placatet, plichta
för sitt brott.
4. Hwad graf-öhl beträffar, så intygades, at de afgiordes på söndags afton då liken begrofwos, undantagande, at några långvägade af närmsta släckten kunde ligga öfwer til måndagen.
5.

Barns-öhl brukas icke af allmogen här i sochnen.

Observe: At år 1766 d. 21 septembris, sedan, af offret, som af Rödöns pastorat insamlades till
Undersåkers pastorat för medicamenters inköpande för de siuka, 18 d:r k.m:t, til Undersåker
woro afskickade, insattes residuum 69 d:r kopp.m:t uti Rödöns kyrkokista, såsom en fond til
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medicamenters upköpande, der Gud skulle straffa Rödöns pastorat med någon gångbar och
smittosam siukdom, den doch Gud nådeligen afwände.

Näskott 31 maj 1767
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 116–117, ÖLA.

1.

1767 d. 31 maii el:r 6:te söndagen efter Påsk höls sochnestämma uti Näskott, tå
Kyrko- och fattig-räkenskaperne blefwo upläste och godkiände.

2.

Påmintes, at för kyrkokistan bör sättas 3 lås.

3.

Frågades? Om kortspehl och lekstugor brukades, hwartil swarades, Nej.

4. Om sexmännen hade något at påminna? Nej. Hwaröfwer nöije betygades med önskan, at
alla framgjent lefde efter Guds och öfwerhetens lag.[?]
5. Frågades om ungdomen pläga söndags aftnarna löpa i gårdarna. Swartes: at wäl en dehl
kunde hafwa hog derföre, men låta afhålla sig derifrån, genom alfwarsam upsigt, hwartil
föräldrar och husbönder troligen upmuntrades.
6. Sexmännerne Hindric Ersson i Tullus, Nils Nilsson Hellström i Faxelfwen och Pär
Larsson i Nordanelfwen begiärde befrias från sexmanssysslan, hwilket dem bewiljades. Och i
theras ställe föreslogs Eric Persson i Tullus som genom lottning waldes.
I ställe för Hällström Olof Ersson Elfberg i Faxelfwen, och i stället för Pär Larsson,
Matths Ersson i Nordanälfwen, hwilka wid första ting böra aflägga sexmans eden.
7.

Uti interesse för kyrkans pänningar bör hädan efter gifwas, lag likmätigt, 6 pro cent.

8. Sochnemännen påminte, at korset, kammen och spirorna på kyrkan äro söndriga och bör
lagas. Kyrkowerden Pär Grelsson i Kingsta och Hellström i Faxelfwen åtogo sig, at i sommar
göra detta arbetet.

Ås 2 juli 1767
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 119, ÖLA.

1.

1767 d. 2 julii hölts, efter wederbörlig pålysning, sochnstämma uti Åhs, hwar wid
Kyrko- och fattigräkenskaperne uplästes och godkändes.

2. Samtycktes, at de 3 jern sochnarna som förleden höst tillagades, wid sökande efter den
förolyckade inspectoren Brunfeldt, skulle af kyrkans medell betalas, och i kyrkoherberget
förwaras.
3. Den qwinfolks lecten, som wid sochnestämman 1766 blef faststält at i kyrkan byggas,
war nu af kyrkowärden Pär Nilsson i Sem förfärdigad, til stolpar, skrank, bänkar och trappor.
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4. Helge Pärsson i Ösa angaf fru Kræmer och sergeanten h:r Jean Tideman, at de 2 och 3
Storböndagen warit borta ifrån kyrkan, samt, at de äfwen äro försumelige, at biwista Guds hus
på sön- och högtidsdagar. Woro ock nu borta, så at de icke kunde warnas och tiltalas. Äfwen
hafwa Johan Mattsson och drängen Ifwar Ersson warit borta 3 Storböndagen.
5. Angaf Helge Pärsson ett slagzmål, som i Täng blifwit föröfwat 4:de dag Påsk om aftonen,
emellan herr qvartermästar Nandellstadt och sergeant Tideman. Til wittnes åberopades:
ländsman Kjöstadius, Olof Hemmingsson i Hof, drängen Iwar Ersson och Göran i Täng. Hänskiutes til lofliga häradsrätens undersökning, hwad 4 & 5 §:r angå.

Aspås 9 augusti 1767
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 121, ÖLA.

1.

1767 d. 9 augusti hölts sochnstämma i Aspås, tå
Kyrko- och fattigräkningarna uplästes och widkändes.

2. Yttrade sochnemännen sin åstundan wara, att lilla klockan skulle i Sundsvall omjutas til
stor klocka, med 1 skiepp:ds tilökning, hwarom pastor wille correspondera med klockjutaren i
Sundsvall. NB. Lilla klåckan wäger 9 lispund.
3. Eric Andersson i Lundsjön angifwer skomakaren Pär Nyman och dragon Eric Andersson
ifrån Lith, för det de warit borta ifrån kyrkan 1 Storböndagen detta år. Denna sak hänskiutes
til lofl. häradsrätten.
4. Eric Andersson i Lundsjön, Jöns Olofsson i Näset, Eric Bengtsson i Gräfte och Olof
Ersson i Storgården, begiärde dimission ifrån sexmanssysslan. I theras ställe föreslogos Nils
Larsson i Lundsjön, Nils Johansson i Näset, Olof Olofsson i Trången och Nils Olofsson i
Nygården, hwilka, wid nästa ting komma at aflägga sexmanseden.

Näskott 23 maj 1768
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 123, ÖLA.

1.

Socknestämmoprotokoll i Näskått d. 23 maji 1768 el. annandag Pingst.
Kyrkoräkningen uplästes, och erkändes för riktig.

2.

Fattigräkningarna äfwenledes.

3. Församlingen begärde och påstod, at enkan h. Märeta i Trållsåsen som nu sidsta fattigdelning undfått fattigdelen, måtte hädanefter ei mera niuta densamma i Näskått, utan Rödön,
der hon i yngre åren tjent, sedan hon från Hammerdal kom, hwarest hon född är.
4. Socknestugumannen Lars Lindgren, som förl. midfastosöndag updragit orgelwärcks dörren, och ryckt låset ifrå, erkände sitt fel, och anhöll, at församlingen wille ei hans förseende
beifra. Och som, wid efterfrågan, fants, at det hwarken af ondsko, öfwermod el:r illwilja
skjedt war, utan endast i tanka at söka rum; så blef med församlingens öfwerenskommelse,
och efter Lindgrens eget yttrande, honom ålagt at til kjyrkan giöra 3 dagswärken.
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5. Som Erich Olofsson i Nordanälfwen, hwilken ibland socknens äldste warit, med döden
afgången är, så blef i hans ställe Jon Olofsson i Bjerte dertil genom lottning walder.
6. Påmintes, at läcktaren på norra wäggen något sigit, af orsak at läktarestolpen är ei satt på
stenfot, utan endast på gålfkolningen som nu mera börjat ruttna; hwarföre beslöts, at stenfot af
grunden bör upsättas och läktarepelaren derpå grundas.

Rödön 29 maj 1768
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 124–125, ÖLA.

Helga Trefaldighets söndag i Rödön, 1768
1. Kyrko- och fattigräkningarna erkändes för richtiga. Behållning i kyrkan 2444: 18 öre
kop:rm:t. I fattigcassan, til nästa år 9 d:r 5 öre.
2.

Ibland fattigas antal intogs enkan hustru Märet Olofsd:r i Mjäla.

3. Församlingen frågades om de wille låta enkan hust. Märet i Trållsåsen njuta fattigdel här i
Rödön? Swarades Neij.
4. Enk. h. Karin Olofsd:r i By anhölt at få njuta fattigdel. Resolverades: at wid skeende
[del]ning, och så snart någon af de förra komma undan, skal henne fattigdel lemnas.
5. Sexmännerne Heming Ersson i Nyland, Simon Olofsson i Loke, Olof Andersson i By,
Lars Persson i Weimon, Christopher Grelsson i Hägra begärde afskjed. I den förstes ställe:
Mårten Olofsson i Utgård, i Olof Anderssons ställe: Johan Halfwarsson i Wiken, för Lars
Persson i Weimon, Simon Gunnarsson i Backen; för Christopher Grelsson i Hägra Eric
Nilsson i Dvärsätt \ för Simon Olofs. Mårten ....[?] / som wid nästa hösteting komma at aflägga den wanliga eden.
6. Beslöts, at det tjenstehjon el:r barn som utan föräldrars el:r husbönders lof och minne om
söndags el:r helgedags aftnorna gå bort, skola första gången böta 3 d:r k.m:t til kyrkan.
[Hela paragrafen överkorsad.]
7. Drängarna Olof Carlsson i Nygård, Nils Fredrichsson och Johan Fredrichsson i Undrom
angåfwos at hafwa förl. Pingestdag om qwällen söndersparckat låcket på pigan Kerstin
Jonsd:rs kista i By. Olof Carlsson och Nils Fredrichsson närwarande erkände sitt förseende
och utlofwade til kyrkan tre d:r k.m:t hwardera, dem Olof Carlsson ock straxt till kyrkjowärden aflämnade. Johan Fredrichsson, som, uppå tilsägelse sig ei infant, blef, såsom lika
delachtig i detta brott, ålagd äfwen 3 d:r k.m:t. Och böra alla tre thessutom förlika pigan
Kerstin Jonsd:r för den lidna skadan.
Ut supra. J. H. A. G. [?]
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Rödön 11 juni 1769
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 127, ÖLA.

1.

Socknestämma i Rödön hölts den 11 junii 1769.
Kyrko- och fattigräkningarne uplästes, och erkändes för riktiga.

2. Beslöts, at kyrkans innewarande penningar skulle, wid hwart års slut, läggas i kyrkokistan. Den ena nyckelen dertil borde pastor förwara, den andra kyrkowärden, och den tredje
en af sexmännen, enl:t kyrko-lagens 26 cap. 8 §. Och at således det ej wore kyrkwärden tilständigt uttaga några pengar af egit bewåg, utan i de förr nämndes närwaro, och med deras
rätt och minne.
3. De, som låtit aflysa några friwilliga gåfwor til kyrkan, men ej erlagt dem, påmintes at förr
ju häldre därmed inkomma.
4. Anmäldtes gl. pigan Märeth Johansdotter i Häste, samt sjukliga pigan Gulof Jonsdotter i
Kjälen til fattigdelens åtnjutande, hwilket dem bewiljades.
5. Åtoge sig socknemännen at genom gångled med första reparera och i stånd sätta socknestufwutaket, som befants nog förfallet.
6. På efterfrågan förspordes ej annat, än wackert uppförande af allom i församlingen, hwartil de uppmuntrades widare.

Näskott 28 maj 1769
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 127–128, ÖLA.

I Näskott d. 28 maij.
1. Sedan kyrko- och fattigräkningarne blifwit upläsne och godkände, upmuntrades församlingens ledamöter, at något rundeligare sammanskiuta till kyrkan, hälst det befinnes, at i detta
åhr, contingenten till organistens aflöning af kyrkan öfwerstiger de friwilliga gåfworna.
2. Samtycktes till en ny påbyggnad å wästra ändan af kyrkan på lika sätt med choret och den
östra. Nils Nilsson i Faxenelden åtog sig at utföra denna bygnad emot åtniutande af 3 d:r och
16 öre k.m:t om dagen, med tilhjelp af sochnemännen genom gångled. Torpare, ryttare,
dragoner och bruksfolk åtogo sig ock at giöra här wid twå dagzwerken till mans.
3. Till kyrko-wacktare förordnades afskedade corporalen Pehr Norberg, och til socknestufwu man Lars Jonson i Backen. Socknemännen bewiljade den förre i lön, en kanna korn
el:r 6 öre k.m:t på röken, och den sednare äfwen så mycket jämte ett lass wed af hwar åbo i
halfwa so..[?] om året.
4. Något owäsende, dock af mindre betydelighet, förmente någre hafwa warit på ett eller
annat ställe i sochnen; likwäl namngafs ingen, hwarföre församlingen i gemen alfwarligen
warnades för dylikt, och förmanades til frid och inbördes kärlek.
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5. Enligit kyrko-wärdens, Pehr Grelssons i Kingsta påstående, utfästade herr fältwäbel Carl
Grip, at nästa Michaeli betala sin skuld till kyrkan 120 d:r k.m:t, tillika med derå löpande
laglig ränta för tre år. Jon Jonsson i Faxenelden och Jon Olsson i Bjerte åtogo sig borgen för
denna summas betalande, i fall fältwäbel Grip å berörde tid den icke ärlade.

Aspås 1769
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 128–129, ÖLA.

1.

I Aspås.
Kyrko- och fattig-räkningarne ärkändes sedan de blifwit upläsne, för riktige.

2. Kyrko-wacktaren gaf tillkänna, at gossar under 15 år på en tid tagit sig före at tränga sig
in på lectan, och dermed betaga andra drängar rum derstädes, frågade om sådant wore tillåteligit? Hwarpå beslöts, at sådana gossar böra, enligit förra socknestämmo-beslut, sitta i
choret. Beträdes någon af dem göra widare intrång på lecten, skal han wara förfallen till
stock-straff.
3. Kyrko-wärden Olof Andersson i Nygården åtog sig at förfärdiga en ny stock med smide
på lilla klockan, så wida den gamla stocken är förlorad; äfwen at bygga en botn under
klockorna, hwar til wärket skaffas af socknemännen, hwilka ock wid byggandet göra sina
gångled.

Ås 17 augusti 1769
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 129, ÖLA.

I Åhs d. 17 augusti 1769.
1. Efter det kyrko- och fattig-räkningarne blifwit upläsne och godkände, tilsades de af
socknemännen, som hafwa bofälliga stycken i borggården at med det första dem i godt stånd
sätta.
2. Gjordes den författning, at de som ringa med klockorna för hårdt, som det hittils en och
annan gång skedt, äro skyldige till stockstraff en söndag.
3. Åtskillige klagade öfwer trängsel och skuffande wid trapporna wid nedergången ifrån
lectan. Till warning för dem, som widare dermed beträdes, förelades en söndags stockstraff.
4. Såsom det befants, at en del af kyrkans penningar blifwit utlånte till mindre säkre män, så
tilsades kyrko-wärden Per Nilsson i Sem at skaffa full säkerhet för desse penningar, antingen
med god pant eller säker borgen.
Slutel:n betygades fägnad öfwer det stilla och sacktmodiga lefwernet som förspordes i
församlingen, och önskades Guds nåd til des widare fortsättande.
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Rödön 15 juli 1770
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 130–131, ÖLA.

År 1770 d. 15 julii förrättades socknestämma uti Rödön.
1. Sedan kyrko- och fattigräkningarne blifwit upläste och godkände, påminte kyrkowärden
Mårten Iwarson i Häste, at en stor del af dem, som lånat kyrkans penningar, resterade med
interesse derå för et och annat år, hwarföre desse restskyldige tilsades med det första betala,
hwilket de ock låfwade.
2. Såwida det befants, at en del af kyrkans penningar blifwit utlånte til osäkre män utom
soknen, tilsades kyrkowärden at infordra dem, jämte interesset, som först.
3. Til förekommande af oskick som gossar öfwat i läkt-trappen, och äfwen å läktarn, förordnades Michaël Tannberg til läktwaktare, samt förelades dem en söndags stockstraff, om de
widare med en sådan osed beträdes.
4. Erindrades, at folket strax wid sammanringning böra gå in i kyrkan, och icke uppehålla
sig på kyrkowallen, och i soknestufwan, til dess gudstjensten begynts, wid wite som deremot
förr blifwit utsatt.
5. Förmantes sockneboerne, at ej, som en del plägat, stadna qwar, söndags och helgedags
aftnar, uti Häste, och föröfwa dryckenskap, wid förr pålagde witet, 2 d:r s.m:t, både för
wärden, och gäst.
6. Del af fattigcassans medel bewiljades gl. pigan Carin Pärsdotter i Kjälabacken och gl. - - [?] Nilsson i Ås, samt 1/2 lott emot desse och andre fattige bifölls til gl. enkan Märeth i
Trolls[?] åsen. Härwid gjordes dock föreställning, om icke någon del af de fattigas egendom,
wid deras död, kunde tilslås fattigcassan, på det den måtte ega desto bättre bestånd. Hwarpå
både berörde, och andra närwarande fattighjon samtyckte til, at en fjerdedel af deras qwarlåtenskap skulle tilfalla bem:te cassa. De frånwarande fattiges mening härom skulle inhämtas
wid nästa utdelning.
7. Anders Andersson i Kjälen waldes til sexman i stället för Pehr Jonsson derstädes, som
begiärde afsked.
Widare war ej at påminna, utan anbefaltes alla Gudi.

Aspås 5 augusti 1770
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 131, ÖLA.

I Aspås hölts socknestämma 1770 den 5 aug.
1. Jämte det kyrko- och fattigräkningarne betygades af soknemännen wara riktige, ansågs
nyttig, och samtycktes til samma författning, som i Rödön widtogs, detta år, vid. 6 §, om
fjerdedelens lemnande til fattigcassan af de fattigas qwarlåtna egendom vid dödstimman.
2. Sexman Olof Olofsson i Trången begjärde, och fick afsked, i hwars ställe Nils Ersson i
Gräfte förordnades.
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Til det stilla och christel. lefwernet, som förmärktes wara ibland sokneboerne upmuntrades de
än widare, under Guds nåds tilönskan.

Näskott 19 augusti 1770
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 131, ÖLA.

1.

I Näskott d:o den 19 aug. 1770.
Kyrko- och fattig räkningarne wore här förr upläste, och erkände för gode.

2. Såsom i de andre soknarne i tinglaget, gafs ock här bifall, at 1/4 del af de fattigas qwarlåtenskap skulle efter deras död tillfalla fattigcassan, med det wilkoret får ock gl. enkan
Märeth i Trållsåsen njuta en half del emot andre fattigdeltagare.
3. Wapenhusbyggnaden åtog sig snickaren Pehr Jonsson i Kingsta emot betalning, efter
öfwerenskommelse, af församlingen.
4. Olof Ersson yngre i Faxelfwen, och Erik Larsson i Trollsåsen blefwo entledigade ifrån
sexmanssysslan. I den förres ställe föreslogs Lars Bengtsson i Smedsåsen, och i den sednares
Nils Nilsson i Öne.

Ås 26 augusti 1770
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 132, ÖLA.

År 1770 d. 26 aug förrättades socknestämma i Åhs.
1. Sedan kyrko- och fattigräkningarne blif:t upläsne och erkände, blef här på samma sätt,
som förut i de öfriga soknarne skedt, samtyckt att efter fattigdeltagarne tilfaller 1/4 del
fattigkassan af deras egendom.
2. Sexmannen Iwar Jonsson i Dillne anförde, at cavallerie corporalen Johan Tideman, sistl.
3 storeböndag försummat gudstjensten, och wid efterfrågan fans bem:te Tideman äfwen nu
frånwarande, hwarföre beslöts, at saken wid werl. domstol af kronolänsman Silwer må
anföras.
3. Sexman Helge Pehrsson i Ösa angaf det hos nämndeman Iwar Pehrsson derstädes förl.
annan dag Pingst wid solens nedgång, följande kastat korsslant[?], dansat och spelat kort.
Neml. drängarne Jöran och Aron Pehrssöner i Byen, drängen Hemming Olofsson i Sem,
dräng:ne Pehr Jönsson och Enoch Jönsson ib:m, drängen Jon Ersson i Trättgiärd, drängen Nils
Jonsson i Sem, ryttaren Anders Öberg, drängen Nils Ersson i Täng, drängen Pehr Jonsson
Friman i Gerde, drängen Brodde Ersson i Ösa, bonden Pehr Jönsson ib:m, bönderne Erik och
Iwar Iwarssöner i Torsta, drängen Jon Jöransson i Håf, dräng Erik Mårtensson i Sörbyn,
drängen Nils Pehrsson i Sem, dr. Pehr Olofsson ib:m, Helge Pehrsson i Ösa, dr. Isak Jönsson i
Rösta, dr. Jonas Mårtensson ib:m, Pehr Pehrsson ib:m, Pehr Mårtensson och dr. Erik Ersson
ib:m, dr. Jonas Pehrsson i Landsom, dr. Erik Nilsson i Hållskafwen, dr. Nils Olofsson i
Östersem, bond. Pehr Pehrsson i Ösa, Pehr Ersson ib:m, samt drag. Lars Bergner.
Och som wid öfwerwägande häraf befans, det förargelse härigenom under högtids tiden
blifwit förordsakad, altså, och i anledning af en förut skedd öfwerenskommelse, wid en
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biskops wisitation, utfäste sig Ivar Pehrsson i Ösa, såsom wärd, wilja til kyrkan friwil. gifwa 3
d:r s.m:t samt alla de öfrige hwar för sig 1 d:r d:o mynt. Äfwenwäl beslöts, at gossar under 15
år, som beträdes, sabbaths el:r helgedagar, kasta korsslant, spela kort, och bewista lekstugor,
skola wara förfallne till stockstraff, och wärden, som sådant i sitt hus tillåter, bör til kyrkan
erlägga tre d:r s.m:t.
4. Gossar, som ej begåt nattvarden, tilsades at sitta, under gudstjensten, i choret, och ej som
förr, på läckten, til andras trängsel, wid stockstraff.
5. Helge Pehrsson i Ösa, och Olofsson i Sem bewiljades afsked ifrån sexmanssysslan, i
deras ställe blefwo förordnade Pehr Ersson i Ösa, och Erik Rasmunsson i Sem, hwilka å nästa
ting böra infinna sig, at den wanl. sexmanseden aflägga.
För öfrigit warnades församlingen för oskick och förmantes til i akttagande af hwad christeliget och anständigt wara månde.

Rödön 18 augusti 1771
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 133–134, ÖLA.

Socknestämmo-protocoller hålne i Rödöns pastorat år 1771.
Den 18 augusti hölts efter ricktig pålysning allmän sockne-stämma uti Rödöns socknestufwa.
1. Kyrko- och fattigräkningarne uplästes och godkändes.
2. Påminte kyrko-wärden Mårten Ivarsson i Häste, det många, som hafwa kyrkans penningar, ej derföre ärlägga årligit interesse; och som församlingens alfwarl. wilja är, det bemälte interesse skal årligen utbetalas, så beslöts at hädanefter lagligen förfara med the treskande.
3. Ansågo någre för nödigt at hafwa twänne kyrko-wärdar, hwilket dock the fleste gorde om
inthet, hållandes den nu warande för säker, allenast han wille cavera för kyrkans utlånte medel, det han ock åtog sig.
4. Frågades om klockstapelen tarfwade någon reparation, och swarades, att med den i förledne sommar gorde reparation måste man så länge låta bero.
5. Angaf sex-mannen Eric Nilsson i Dværsett, Anders Mårtensson i Hägra och Pehr Snæll
ifrån Marjeby för något slagsmål af föga betydlighet, som de hållit en lördags afton kl. 6 och
ansågs det billigt, at de borde derföre gifwa något til kyrkan.
6. Gaf Simon Gunnarsson i Backen tilkänna, det Lars Jonsson i Näskots socknestufwa och
Salomon Röström i Tulus hafwa haft någon ordwäxling, som warit ond, å wägen ifrån kyrkan
6:te söndagen efter Trinit; hwarföre ock dem ålades at gifwa något til Herrans hus.
7. Påminte äfwen Eric Nilsson i Dværsett, at en del bönder tagit sig före, at antingen sielfwe
eller genom sine drängar anställa sine resor til fäbodarne emot hlege- och söndagarne,
hwilken osed, den som utan högsta nöden därmed befinnes, skal hädanefter plickta 1 d:r s.m:t.
8. Påstod kyrko-värden plickt för den, som försummade at ricktigt igenlåsa kyrkodören,
hwilket samtycktes med 5 d:r s.m:t.
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9. Frågade Eric Nilsson i Dvärsett, om icke ålderstegne pigan i Fanbyen Cherstin Andersdotter, kunde få niuta fattig-delen, hwartil swarades ja.
10. Upsade Eric Nilsson i Dvärsett, Mårten Olofsson i Ugård, Johan Halfwarsson i Wike,
Mårten Olofsson i Sota och Simon Gunnarsson i Backen sexmanna syslan, och i theras ställe
tilordnades Pehr Andersson i Dvärsett, Eric Pehrsson i Lund, Jon Olofsson i Öfvergård, Olof
Jonsson i Trusta och Olof Bengtsson i Hufvulsviken; hvilka vid höstetinget komma at aflägga
den wanliga eden.

Aspås 15 augusti 1771
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 134-135, ÖLA.

Den 15 augusti uti Aspås.
Sedan kyrko- och fattigräkningarne blifwit upläsne och godkände
1. Påmintes af socknemännen, det klock-stapelen borde bräslås och wid taket göras ett
utskott, at hon ej måtte taga skada af snö och rägn, hwilket nästkommande wår skal werkställas.
2.

Frågades om sexmännen hade något at påminna, hwartil swarades, nej.

Ås 1 september 1771
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 135, ÖLA.

1.

Den 1 september uti Ås.
Blefwo kyrko- och fattig-räkningarne upläste och för ricktige ärkände.

2.

Frågades äfwen här, om någon hade nogot at ärhindra, hwartil swarades Nej.

Näskott 21 september 1771
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 135, ÖLA.

Den 21 september uti Näskott.
1. Sedan kyrko- och fattig-räkningarne blifwit upläsne och godkände, begärte sexmannen
Mathias Ersson i Nordanelfwen at blifwa ledig ifrån sexmanssysslan, hwilket bewiljades, och
i thes ställe tilsattes Lars Ivarsson i samma by, som wid höstetinget skal aflägga den wanliga
eden.
2. Anhölt gamla enkan Cherstin Olsdotter i socknestufwan at få niuta fattigdelen, hwilket
samtycktes.
Ut supra Nils Malmin.
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Aspås 7 augusti 1768
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 137, ÖLA.

1768 den 7 augusti höls sochnstämma uti Aspås, då
Kyrko- och fattigräkenskaperne uplästes och godkändes.
På tilfrågan om upsynings och sexmännen hade något sabbathsbrott at angifwa, eller annan
oordning? Swarades nei! Hwaröfwer fägnad betygades med önskan, at altid måtte ärliga och
skickeliga i församlingen af
Jonas Sellin
[Resten av sidan oskriven.]

Näskott 4 maj 1783
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 138-139, ÖLA.

År 1783 d. 4 maji företogs, med Näskotts
församlings ledamöter, den wanliga års- och dertill förut utlysta allmänna sochnestämman,
hwarwid följande omständigheter blefwo andragne och afgjorda.
1. Sedan den wanliga församlingen, af kyrko- och fattigräkninharne, war för sig gången tilspordes alla, om de funno något att derwid påminna, men såsom intet war, hwarken förglömdt, el. eljest någon oriktighet derutinnan begången, ty blef:o de, såsom gillade, underskrefne.
2. Widare förestältes församlingens ledamöter huruledes, uppå landssecreterskans Huss
anhållan at få förfärdiga en ny messhake til Näskotts kyrkas behof, och [?] herr prosten T:
Nils Feltström dertill yttrade sitt samtycke. Hwartil församlingens ledamöter äfv. lemnade sitt
bifall, så wida messhaken war nödwändig och kunde bekommas för drägeligt pris, men såsom
kyrkan hade ett för ringa capital att deraf kunna taga någon stor summa, så woro alla öfwerens
deruti, att förenämnde behof kunde, utan kyrko-capitalets märkeliga förminskning, hielpas på
det sättet, att torpare, drängar och pigor skulle göra sammanskott genom ett [?]..ster och hwar
och en hemmans ägare betala något wist på röken, samt den öfriga rästen tagas gemensamt af
kyrkomedlen och fattig cassans behållning.
3. Förestälte någre af Näskots sochnemän, det afskedade drag. Håkan Westbergs hustru
Brita Pehrsdotter i Nordanälfwen hade anhållit derom, at hon i allmän sochnestämma, må
blifwa antagen ibland deras antal, hwilka årligen njuta fattig del, såwida hon för sin fattigdom,
sjuklighet och orklösa tillstånd, ansågs för oförmögen att widare kunna försörja sig, hwilket af
församlingens ledamöter befans såsom en behjertande omständighet, och derföre bewiljadt.
4. Biföllo samteliga Näskotts sochnemän, uppå derom gjord anhållan, att den ofärdiga
mannen Eric Andersson Näsholm wid Ytterå Bruk, skulle, under sin swåra sjukdom, få
åtnjuta, af den sjuk-casse-fond, som inom Rödöns pastorat är i behåll, en riksdaler och sexton
skillingar specie att derföre skaffa sig nödiga medikamemter.
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Rödön 29 juni 1783
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 139–140, ÖLA.

Sochnstämma i Rödön d. 29 junii 1783.
1. År 1783 den 29 junii höls sochnstämma med Rödöns församlings ledamöter i des sochnstuga, då efter wanligheten kyrko- och fattigräkningarne blefwo upläste, för riktiga allmänt
erkända och underskrefne.
2. Att hustru Brita Pehrsdotter i Undersåkers sochn, hwilken i flera år njutit fattig-del af
Rödöns fattig-cassa, skulle så wida här woro flera fattiga inom sochnen och äfwen mera
behöfwande än hon, aldeles uteslutas ifrån fattigdelens widare åtnjutande här i Rödön, hwartil
sochnemännen allmänt biföllo och samtyckte, samt
3. att oäkta gossen Pehr ifrån Kroksgården, skulle istället för ofwannämnda Brita Pehrsdotter, få åtnjuta fattigdel, som af bonden Hemming Pehrsson i Kroksgården, nu warande i
Utgård, skulle handhafwas, och behörigen anwändas til underwisning i nödig christendomskundskap, så wida des moder hwarken har råd att kosta på honom, el. sjelf är nog upplyst och
redig i sina sinnen, att handhafwa och honom underwisa.
4. Att gamla skräddaren Jöns Jonsson i Wike, skulle för sin orklöshet och fattigdom, undfå
fattigdel, i proportion med dem som kunna anses mindre wara behöfwande.
5. Widare tog församlingens ledamöter i ömt öfwerwägande, huru och på hwad sätt oäkta
barnet Maria skulle blifwa understödd i des uppfostran, förnämligast den delen, som angår
mat och kläder, så wida hon har en moder, som icke allenast är fattig, utan ock menför både til
hand och fot, så att hon, Brita Jonsdotter Sternfeldt, tyckes wara oförmögen att försörja sig
sjelf, ännu mindre at underhålla, ett, utan fader, spädt barn. Ty funno församlingens ledamöter
nödigt, att intaga ofwannämnda barn Maria til åtnjutande af årlig fattig[del], til des det blefwe
något underwist i christendomen och började sjelf kunna förtjena sig födan och kläder.
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Rödön–Näskott–Ås–Aspås 26 februari–12 mars 1797 (protokollsutdrag)
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 149–150, ÖLA.

Utdrag af sochne-stämmoprotocollerne hållne uti Rödön d. 26 februarii, uti Näskott d. 5
martii, samma dag uti Åhs och uti Aspås d. 12:te, år 1797.
Sedan å ofwanskrefne dagar, enligt Plur. Vener. Consistorii circulaire af den 31 december
1796, församlingarnes hederwärda ledamöter genom tjenliga föreställningar blifwit uppmuntrade, til at förmedelst prænumeration å den af herr bruks-patron Nils Södergren belönta prisskrift m. m. göra sig berättigade til åtnjutande af den af bemälte bruks-patron utlofwade
testamentariske författning, (hwilken til sitt innehåll uttyddes och förklarades), yttrade wäl
den närwarande allmogen sin skyldiga ärkänsla mot den i sådant afseende af herr brukspatronen yttrade wälwilja och Gudeliga nit för deras andeliga wäl, men förklarades derjämte,
at, så wida Testamentet ej ännu är til, utan uti herr bruks-patronens blotta löfte, och i anseende
til tidernas wansklighet, det utom dess owist wara kan, om och huruwida et sådant löfte, efter
des död möjeligen uppfyllas kan; så funno allmogen det wara för det närwa[ra]nde betänkligt,
at uti den på osäkra löften äskade wista penninge-utgiften ingå: hwadan ock ingen kunde
förmås at å den i fråga warande pris-skriften prænumerations-penningar ärlägga.
År och dagar, som ofwan skrifwit står
In fidem protocolli.
Magn. Berlin
Pastor i Rödön
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Sockenstämmoprotokoll 1818–1862
30 augusti 1818
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 3, ÖLA.

Sockenstämmo protocoll hållet den 30:de augusti 1818.
S.D. Sammanträdde, efter 14 dagar förut skedd pålysning, Rödö församlings ledamöter uti
dess sockenstuga i ärende att öfverlägga och besluta om betalningen för materialier, dagsverken och arbetslöner å borg-gårds porten, samt målning å densamma äfvensom å bord, skåp
och stolar uti sakristian, och stadnade ledamöterne uti följande öfverenskommelse:
§ 1 Skulle de företedde, uppläste och granskade räkningarna öfver materialier, dagsverken
och arbetslöner giltige anses och utan ändring till liqvid upptagas.
§ 2 Bestämdes det skulle betalning för alla materialier och färgposter beräknas efter skattetal, men dagsverken och arbetslöner på rök upptages.
§ 3 Beviljades kyrkvärden Jon Olofsson i Undrom 5 r.d:r banco såsom arfvode för sitt
besvär och tidspilla under den tid arbetet med borg-gårdsporten förehades som påstod i 8:ta
dagar, jämte besväret med uträkningen efter skatt och rök.
§ 4 Ansågo ledamöterne tjenligast att betalningen, efter skedd uträkning, skulle rotevis
uppbäras, hvarföre sexmännen i hvarje rota medtalades att detta besvär sig åtaga och penningarna, efter indrifvandet, kyrkvärden öfverlemna till liqvidering med vederbörande fordringsägare.
§ 5 Skulle den eller de, som, efter undfången el. uppvisad räkning, betalning vägra aflemna,
vara utmätningstvång i laga ordning underskastad, då medlen böra innan september månads
slut vara influtne och till kyrkvärden aflemande.
Rödöns sockenstuga ut supra: på egne och öfrige socknemännens vägnar:
Nils Olofsson i Tomte,
Pehr Ersson i Lund
Pehr Jonasson i Krogsgård,
Lars Hemingson i Häste
Hemming Calsson i Nyland,
Pehr Hemingsson i Krogsgård.
1818 den 6:te september upplästes och justerades förgående protocoll, intygar på anmodan af
Pastor

Jon Olofsson i Undrom

Pehr Grenholm.
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20 september 1818
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 4, ÖLA.

År 1818 den 20:de september valdes i Rödöns sockenstuga sexmännen för hvarje rota på 6 år,
neml. för Krokoms rotan norr om älfven, Pehr Carlsson i Dvärsätt. Krokoms rotan söder om
älfven, Carl Pehrsson i Bergom. Käla-rotan Erik Larsson i Kälabacken. Sjöbygdens rota Nils
Nilsson i Mjäla. Häste rotan Lars Ersson i Sota. Undrom Rotan Johan Olofsson i Nygården.
Rödöns sockenstuga ut supra.
Nils Olofsson i Tomte.
Jon Olofsson i Undrom,
Henning Zetterström

Pehr Grenholm
adj. Præpos. & past.
Pehr Andersson i Dvärsätt
Nils Johansson i Wejmon

Oktober 1819
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 4, ÖLA.

1819 d. [lucka] october blef avskedade soldaten Jon Asp ifrån Trusta vald till kyrkovaktare i
allmän sockenstämma, sedan förut enligt författningarne kungörelse om ledigheten blifvit uti
Inrikes Tidningarne införd. År 1820 d. 11 juni upplästes Asps fullmagt och åliggande skyldigheter samt i allmän sockenstämma underskrifen af:
Pehr Grenholm
på pastors anmodan.

21 maj 1820
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 5, ÖLA.

År 1820 d. 21 maji i allmän sockenstämma öfverenskommo församlingens ledamöter att det
af klockgjutaren herr Esaias Linderberg i Sundsvall begärde förskott för omgjutningen af
kyrkans 2:ne gamla sönderspruckna torn-klockor 50 r.d:r banco, hvilka skulle af ordningsmännen i hvar deras rotar uppbäras enligt skedd uträkning efter skatt, äfvensom att skjutsen
för de 2:ne söndriga klockornas framforslande till Sundsvall efter samma grund skulle
godtgöras. Item för jernplåtarne på borggårds-portens huf.
Ut supra

Pehr Grenholm
på pastors anmodan.

8 oktober 1820
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 5–6, ÖLA.

År 1820 d. 8 october sammanträdde Rödö församlings resp. ledamöter uti dess sockenstuga,
efter 14 dagar förut skedd pålysning, till rådplägning och öfverläggning på hvad sätt om51

kostningarne för den af klockgjutaren Es. Linderberg i Sundsvall omgjutna kyrkoklockan,
enligt gifven räkning, äfvensom arfvode till smeden Roberg för klock-kläppen med det öfriga
smidet, som tillhörer klockan – samt skjuts ifrån Sundsvall för den nya klockans hitforslande
och arfvode till den, som åtager sig klockans uppsättning i tornet med åtföljande snickeri, och
beslöts, att, till betalande af ofvan anförde arfvoden allt efter riktiga och godkända räkningar,
Rödö kyrka skulle på lån uppbringa medel såsom förskott, och under vilkor att, om kyrkan
befinnes ej kunna framdeles utan ökande balance, tåla denna kostnad, församlingen i det fallet
enhälligt bör efter skattetal godtgöra kyrkan denna utgift i hel, mer el. mindre mohn efter sig
företeende omständigheter och kyrkans behof – hvartill de närvarande socknemännen och
boställs innehafvaren, trumpetaren And. Lindström i Silje, gåfvo sitt samtycke. Sluteligen
skulle detta protocoll nästa söndag d. 15 oct. i sockenstugan uppläsas och justeras.
Rödöns sockenstuga ut supra.
Pehr Grenholm
adj. präp. & past.
på anmodan af pastor loci

På egne och öfrige socknemännens vägnar:
Nils Olofsson i Tomte
Nils Johansson i Vejmon

Den 15 october 1820 blef detta sockenstämmas protocoll uppläst hvarvid församlingens
ledamöter icke hade något att påminna.
Betygar in fidem protocolli
Pehr Grenholm
adj. præp. & past.

30 december 1821
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 6, ÖLA.

1821 december den 30:de valdes i stockenstämma nedanskrefne personer till socknens äldste,
nemligen bonden Anders Enarsson i Hägra, bond. Pehr Ersson i Lund, bond. Matts Enarsson i
Kjälen, bond. Nils Johansson i Wägmon, nämndem. Johan Nilsson i Häste och kyrkvärden
Jon Olofsson i Undrom.
Rödöns Sockenstuga ut supra betygar in fidem Pehr Grenholm
adj. præp. & pastoris
på anmodan af Pastor loci

29 mars 1822
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 6, ÖLA.

1822 Till ledamöter i berednings committeen i Häste d. 29 marti valdes af Rödöns socknemän, h:r majoren Anders Gustaf Örbom på Faxälfven. Nämndemannen Johan Nilsson i
Häste och bonden Anders Jonsson i Häste, af Näskotts socknemän h:r major Örbom och
bond. Lars Olofsson i Tullus.
In fidem
Pehr Grenholm
cur. past. ger.
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2 februari 1823
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 6 ÖLA.

1823 d. 2 februari i allmän sockenstämma, bevistes att enkan Maria Hemmingsdotter i Tomte
för Bergoms gård utan egen jord och med egen panna tillverkat på år 1822 tre lispund och 5
pund saltpetter, dels genom verkmäst. Wilhardt, dels ock geneom vice under-styresmannen
Engström.
in fidem
Pehr Grenholm.

30 mars 1823
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 7–8, ÖLA.

År 1823 den 30 martii uti pålyst allmän sockenstämma valdes följande till ledamöter uti berednings committeen i Häste den 5:te april, neml.
af ridderskapet och adelen: herr marjorn och riddaren Henric von Bahr,
af bonde ståndet, kyrkvärden Jon Olofsson i Undrom.
Ut supra in fidem

Pehr Grenholm
cur. post. ger.

Samma dag den 30 marti fattades uti allmän sockenstämma med Rödöns församling af dess
ledamöter följande beslut:
1:o Skulle bönderne Erik Larsson och Olof Ersson yngre i Kjälen utbetala årligen i arrende,
för Östen Svenssons torp i Kjälen, till fattigcassan en tunna korn i fullt mål såväl för 1822
som de öfriga år Östen Svensson, såsom varande socknens fattighjon, lefver.
2:o Öfverenskom det enkan efter afl. fattighjonet Ifvar Jonsson i Häste, Elin Thorisdotter
skulle så länge hon sjelf förmår sköta sig, få sitta uti sina ägande hus på stället, samt att
bönderna Pehr Ersson och Anders Andersson yngre \i Häste/ hvilka, såsom ägare af den jord
torpet tillhörer på enkans lifstid, skulle såsom åtagande sig att torpet arrendera, årligen,
medan enkan är boendes uti torpet, förse henne, med nödig, huggen och hemförd ved, föda
för 2:ne getkreatur med ett afälder, låta henne få jord till utsäde af potatoes till sitt behof, samt
dessutom årligen lefverera henne av årets afkastning en half tunna väl rensadt korn, hvilket
mellan församlingen och arrendatorernne, till efterlefnad af de sednare, till protocollet
upptagas skulle.
Ut supra
Olof Ersson yngre i Kälen
Jon Olofsson i Undrom

Pehr Grenholm.
cur. past. ger.
Pär Erson i Lund

Likaledes fastställdes uti samma sockenstämma den 30:de martii 1823, det skulle af h:r
lieutenant J. H. Tideman och bonden Nils Nilsson i Mjäla för arrenderandet utaf fattighjonet
Olof Smedbergs på lifstidt i Mjäla innehafvande torp lägenhet för år 1821 såsom varande
missväxt år inalles \gifvas/ 8 kappar korn, 4:ra af hvardera, och för år 1822 12 kappar af
hvardera eller tillsammans 24:ra kappar korn.
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Lieutenant Tideman sjelf närvarande och husmannen Nils Jonsson, hvilka deruti
samtyckte, och som Smedberg nu genom döden aflidit, beslöts det skulle torphusen, som
honom tillhörde, enligt det för å dem utsatte synevärde, af hemmansägarne i Mjäla inlösas
den lösen derföre tillfalla fattigcassan.
Ut supra

Pehr Grenholm
Cur. past. ger.

År 1823 den 13 april är ofvanskrefne och de å andra sidan under samma dato fattade beslut
och sockenstämmo protocoll uppläste och justerade, betyga
Pehr Ersson i Lund,
Pehr Grenholm
Hemming Calsson i Nyland
Jon Olofsson i Undrom

15 juni 1823
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 9, ÖLA.

1823 den 15 junii i allmän sockenstämma, till hvilken församlingens torpare voro inlyste,
framställdes fråga om icke kyrkans rengöring årligen till midsommaren kunde verkställas af
socknens torpare, utan att dertill behöfva för betalning anskaffa nödige personer. Efter
öfverläggning härom fattades det beslut, som af närvarande torpare beviljades och
underskrefs, att sådan kyrkans rengöring skulle verkställas årligen af torpar folk, 10 personer,
2:ne männer och 8:ta qvinnor, och skulle början ske nu till midsommaren på det sätt, att tour
sker ifrån och med Hissmon, Säter och Krokoms bägge rotar, så många att ofvan anförde
antal blifver fullt och skulle sedan årl:n touren fortfara omkring socknen och personerna, som
inställa sig, af kyrkovärden, som har uppsigt öfver rengöringen af kyrkan, årligen anteknas till
förekommande af underslef.
Rödöns sockenstuga ut supra
Jonas Nilsson i Mjäla, Nils Qvick i Wike, Sven Korstedt i Silje, Sven Jonsson i Hufvulsviken, Lars Flink i Sota, Jon Månsson i Wike, Edfast Månsson i By. Pehr Larsson i
Backen, Nils Ekendahl i Häste, Edfast Ersson i Nygården, Nils Månsson i Lägden. Alla
närvarande.
Riktigheten häraf bestyrker

Pehr Grenholm

Uppläst och justeradt i Sockenstämman den [lucka] 1823.
P. Grenholm
Jon Olofsson i Undrom

Nils Quick Wike

31 augusti 1823
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 10–11, ÖLA.

Sockenstämmoprotocoll hållet i Rödöns sockenstuga den 31 augusti 1823.
S.D. Enligt 8:ta dagar förut skedd pålysning om ärendet, sammanträdde i dag församlingens
ledamöter uti sockenstugan till rådplägning och besluts fattande, neml.

54

§ 1 Framställdes till öfverläggnig om icke golfvet uti sängkammaren af Rödö prästgårds
byggnig, hvilket såsom numera alldeles fördärfvadt, behöfde helt och hållet å nyo inläggas
och i denne höst till fullkomligt stånd bringas. Och som församlingen hade sig bekant det
samma golf vore i alla afseenden förslitet, så beslöts enhälligt det skulle nytt golf inläggas i
denne höst på det sätt att det gamla upptages, varpning anställes fullkomligt och der så behof
göres, nya golf-åsar inlägges, det gamla golfvet användes till under-golf och fyllning deruppå,
samt det nya golfvet sedan inläggas; och verkställandet häraf uppdrog i församlingen åt
rusthållaren Erik Pehrsson i Nygården, hvilken låfvade härom foga behörig anstallt denne
höst, medan jorden är ofrusen.
§ 2 Sedan fråga i församlingen ej mindre den 10:de och den 24:e i denne månad väckts om
en f.d. jungfru vid namn Lovisa Thundahl, som sistl. vår hit ankommit från h:r capitain
Beckman och en längre tid hemligt uppehållit sig å ett torp uti Wike by af denna socken och
där framfödd ett oäkta flicke barn, det borde hon, såsom icke i socken skattskrifven eller
ägande försvar, med sina 2ne oäkta barn härifrån afsändas till Östersund, att erhålla respective
landhöfdinge embetets vidare förordnande öfver henne och hvart hon finge vistas, yrkade nu i
dag församlingen enhälligt ytterligare att bemälda Lovisa Thundahl, hvilken af musique
directeuren Rejmer numera är intagen jemte barnen i dess boställs hus i Trusta by i egenskap
af inhyses, måtte ovilkorligt afvisas socknen i vederbörlig ordning och väg, emedan församlingen ansåg det för olagligt af directeuren Rejmer att intaga och husera henne, äfvensom
till äfventyrs för församlingen hon sjelf och barnen skulle blifva till betungelse efter directeurens frånfälle eller afträde från tjensten, utan att efter honom för henne och barnen vore
något hemvist eller bergning att tillgå.
Rödöns sockenstuga ut supra
På egne och öfrige socknemännens vägnar.
Erik Pehrsson i Nygården
Pehr Ersson i Lund.
Lars Johansson i Häste.
Zacharias Carlsson i Silje.

P. Grenholm
Nils Nilsson i Mjäla.
Lars Hemmingsson i Häste.
Jonas Jonsson i By.
Sakris Ersson i Wike.

I sockenstämman uppläst och justeradt samt till alla delar ekändt.
Rödöns sockenstuga d. 5 october 1823
Pehr Grenholm
Aron Lidsten
Jon Olofsson i Undrom

Lars Hemingsson i Häste.

4 april 1824
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 11, ÖLA.

Sockenstämmo protocoll hållet med Rödöns församling uti
socken stugan den 4 april 1824.
§ 1 S.D. Enligt förut tidigt skedd pålysning inträdde församlingens ledamöter uti
sockenstugan hvaräst mantals längden upplästes och efter några få gjorda anmärkningar
dervid, såsom riktig underskrefs.
§ 2 Ledamöter till berednings committeen i Häste d. 20 april valdes enhälligt af ridderskapet och adeln, herr majorn och riddaren von Bahr, af ståndspersonerna herr majoren
Herman Tideman på Utgård, af bonde ståndet kyrkvärden Jon Olofsson i Undrom.
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13 juni 1824
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 12–14, ÖLA.

Protokoll hållit med Rödöns församling den 13:de junii 1824
§ 1 S.D. Efter 14 dagars förut skedd pålysning om de påtänkta ärenderna inträdde församlingens ledamöter i socknestugan hvarest upplästes Kongl. Maj:ts nådiga förordning om
sockenstämmor och kyrkoråd af den 26 febr. 1817, hvarefter församlingen tillfrågades om
något ordentligen waldt kyrkoråd här wore till finnandes, och sedan uplyst blifvit, att icke
något sådant fants, valdes till ledamöter deruti: kyrkovärden Jon Olofsson i Undrom,
bönderna: Nils Johansson i Wägmon, Per Jonasson i Kroksgård, Matts Enarson i Kjälen, Lars
Hemmingsson i Häste, Carl Persson i By och Carl Carlsson i Dvärsätt.
§ 2 Dernäst uplästes Kongl. Maj:ts nådiga legostadga af d. 15:e maji 1805. Och förmanades, i anledning af denna nådige författning församlingens husbönder, att ställa sig till
efterrättelse hvad lag i detta afseende bjuder och förmår, hvartill äfwen lades, att den eller de
som häremot bryta må skylle sig sjelfva för påföljden; Och ansågo församlingens ledamöter
en noggrannare upsikt i detta mål så mycket mera nödvändig, som i annor händelse
tjenstefolkets sjelfsvåld skulle obegränsadt få framgång, hvilket likväl de flästa önskade se
hämmat om icke alldeles utrotadt
§ 3 Widare förestältdes församlingen, behofvet och nödvändigheten af en ny mässhakes
anskaffande till Rödö moder kyrka, som för det närvarande så godt som alldeles saknade en
sådan; och ansågo församlingens ledamöter detta lämpeligast kunna ske på det sätt, att en för
ofvannämnde ändamål nödig pänninge summa för kyrkans räkning uplånas af kyrkovärden,
hvilken, i händelse af kyrkans bristande inkomst till intressets godtgörande äga, att det af
socknen, genom samman-skott, undfå.
§ 4 Ytterligare påyrkaden det ordentlig ringning skulle ske antingen tourvis eller ock af
vissa dertill utsedda personer, hvilka af församlingen derföre lönas – och då församlingens
klockare ansvarar för första gångs ringningen, beslöts: det skulle på ett år, annangångs och
sammanringningarne verkställes i tour, på det sätt, att början sker med Hissmon, och en rök
ansvarar för hvarje sön- och helgedag, samt dessutom alla andra dagar då Gudstjenst hålles.
§ 5 Ändteligen föreslogs det fattig casse medlen, som nu mera icke voro obetydliga måtte
på ränta utsättas, och fattig föreståndaren erhålla skäligt arfvode för sitt hafvande besvär,
hvilket ock av församlingen berammades, utom det, att i ofvannämnda cassa skola såsom
handpänningar finnas 20 r.d:r banco till uphandlande af nödige kläder för socknens fattighjon.
§ 6 Sluteligen biföllo församlingens ledamöter, det fattighjonet Brita Sternfelt skulle af
fattig cassan undfå 3 r.d:r banco samt tillåtas, att en gång om året fara omkring på socknen för
att bekomma något till lifsuppehälle – samt enkan Maria i Sandnäset äfvenledes af samma
cassa erhålla så mycket som fordras till bekommande af de läkemedel hon i och för sin
sjukdom kan behöfva enligt af läkaren utfärdadt recept.
Rödöns sockenstuga år och dag som ofvan på egne och öfriga socknemännens vägnar:
P. Staaff
pastor.
Jon Olofsson, i Undrom
Erik Eriksson i Kiälen
Nils Johansson i Wejmon
Pehr Ersson i Lund
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År 1824 den 27 junii blef förestående protocoll uppläst och justeradt, som bestyrkes af
Aron Lidsten
Pehr Grenholm.

19 september 1824
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 14, ÖLA.

1824 den 19 sept. valdes i allmän sockenstämma följande sexmän på 6 år – neml.
Bond. Pehr Andersson i Dvärseter,
b. Hemming Carlsson i Nyland
bond. Olof Ersson äldre i Kjälen,
b. Johan Pehrsson i Wägmon
bond. Lars Johansson i Häste och
bond. Pehr Jonsson i By.
In fidem

Pehr Grenholm
loco pastoris.

10 april 1825
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 14–15, ÖLA.

År 1825 den 10 april uti allmän sockenstämma beslöts
1:o Det skulle enkan Märet Andersd:r från Sandnäset, hvilken numera är oförmögen att sig
sjelf och sina 2:ne små barn (Jonas och Ingebor) försörja och derjemte utur stånd satt att häfda
och bruka Sandnäs torpet, intagas uti fattigvården på socknen – så att hon med sina 2:ne små
barn undfår lifsuppehälle, skötsel och vård utaf församlingen, på det sätt att hon i tourvis
tillika med barnen få vara ett dygn på tunlandet hos hvar och en hemmansägare och boställesinnehafvare innom socknen, medhafvande en längd hvaruti anteknas ankomst och afgång till
förekommande af oordning och underslef. Sandnäs torpet skall, under enkan Märets
besittningstid, bortarrenderas och arrendet tillfalla fattig cassan, som undsätter Märeth och de
2:ne små barnen med medel till nödige kläder.
2:o Dessutom anmäldes till understöd pigan Brita Olofsdotters i Mjäla sjukliga och
fåkunnige son, och beslöts det hans moder, för hans uselhets och sjuklighets skull, skulle utur
fattig casse medlen undfå 4 r.d:r banco.
Rödö sockenstuga d. 10 april 1825.
Nils Johansson i Wejmon

P. Staaff.
Hemming Carlsson i Nyland

1825 d. 1 maji blef förestående sockenstämmoprotocoll uppläst och godkändt, som intygas af
Aron Lidsten
Erik Pehrsson i Nygården

5 juni 1825
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 16–17, ÖLA.

Sockenstämmoprotocoll hållet med Rödöns Församling den 5:te junii 1825.
S.D. Enligt 14 dagar förut skedd pålysning om ärenderna inträdde församlingens ledamöter
uti sockenstugan hvaräst
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1:o

Kyrkans och fattig cassornas räkenskaper upplästes och godkändes.

2:o Förra årets sockenstämmo protocoller upplästes.
3:o På framställd fråga om församlingen icke ville antaga och löna ordentlig barnmorska,
önskade alla gemensamt att till detta ändamål erhålla torpare hustrun Greta Jonsdotter ifrån
Nässkott och Trållsåsen, hvilken redan förut flere år i detta afseende betjenat församlingen
med utmärkt skicklighet, och låfvade att i årlig lön bestå henne en kappe korn på hvarje rök
och beviljade dessutom socknens närvarnade torpare 1/2 kappe korn årligen – Harvemot
ofvannämnde Greta Jonsdotter gratis betjenar de fattiga.
4:o Till förkommande af otidigt och onödigt gående utur kyrkan innan gudstjenstens slut,
beslöts det ett lås skulle anskaffas och sättas på kyrkans norra dörr, hvilken vid gudstjenstens
början borde af kyrkvaktaren igenlåsas. Kyrkvärden Jon Olofsson åtog sig att besörja om
anskaffandet af detta lås, hvarjemte kyrkvaktaren tillsades, att igenlåsa dörrarna och icke
försumma sitt åliggande såsom kyrkobetjent.
5:o Till fattigföreståndare valdes af församlingen bonden Carl Pehrsson i By, sedan den
förre, Jonas Jonsson, begärt att från denna befattning varda befriad.
6:o Tillfrågades församlingen om den ville intaga pigan Sara Hörling, som, ehuru
mantalsskrifven i Östersund, likväl hit \till/ socknen inflyttat, hvartill alla enhälligt nekade,
och tillsades sexmannen Lars Johansson i Häste att henne och hennes hyresman Pehr Asp om
detta församlingens vägrande ofördröjligen underrätta.
7:o Beviljades åt fattiga inhyses mannen Pehr Månsson i Vägmon 4 r.d:r banco af fattig
cassans medel.
År och dag som ofvan
P. Staaff
P. L.

på egne och öfrige socknemännens vägnar.
Jon Olofsson i Undrom
Erik Pehrsson i Nygården.

År 1825 den 26 junii är ofvanstående sockenstämmo beslut upläst och godkänt, intyga:
P. Staaff
Herman Tideman.

30 oktober 1825
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 18–19, ÖLA.

Sockenstämmoprotocoll hållet i Rödön 1825 d. 30 october.
S.D. Efter 14 dagar förut skedd pålysning om ärenderne inträdde Rödöns resp. socknemän
tillika med behörigen valde fullmägtige, från pastoratets öfrige socknar i Rödöns socknestufva, hvarest
1:mo Uplästes sist hållne husesyns document angående befundne nödige reparationer å församlingarnas 7 laga hus i Rödöns prästgård och vidkände församlingarna skyldigheten at iståndsätta och förbättra hvad förbättras och iståndsättas bör; men efter väckt fråga af pastor
om gemensamt upbyggande af en ny kornlada, anhöll församl:n at den å kornladan tarfvande
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förbättring måtte, tils de sig på ofvannämnda sak betänkt, varda upskjuten, sedan taket likväl
blifvit så omlagadt att ladan ännu något år utan olägenhet af snö el. regn begagnas kan.
Til de äskade reparationerna skulle af sockenskrifvarne material förslag med aldra första
upgöras och ingaf pastor til detta ändamål en af honom upsatt förtekning på de församl.
ådömde reparationer.
2:do Beslöts, det skulle nästkom. wår, på församlingens bekostnad, kyrkotaket äfvensom
torntaket å nyo med tjära och färg anstrykas och sedan det gamla kyrkogolfvet blifvit, af
svamp och röta till en stor del förtärdt i synnerhet i stora gången, nytt golf i det förfallnas
stället inläggas sedan öf:r flödig och röta wållande sand och mull blifvit undanförd; och
anmodades kyrkvärden Jon Olofsson, at til vinnande af förra ändamålet, anskaffa tjära och
rödfärg, den förra hälst af någon innom socknen, som var hugad at därig. förtjena, och hvilken
innom 1 månad borde sig hos kyrkovärden til arvoderande inställa, och til det sednare, at
betinga någon skicklig och pålitlig snickare, til hvilken af de fleste projecterades Hemming
Nilsson i Genvalla, hviklen således til denna förrättning skulle anmodas – äfvensom at med
första hitkomma för at undersöka hvarst reparation å golfvet nödvändigast är, och til församl.
underrättelse aflemna material förslag.
3:tio Waldes bond. Olof Nilsson i Sota at blifva sexman i gästgif. Lars Johanssons ställe,
hvilken blifvit til nämndeman vald.
4:to Underskrefs af fullmägtige från Aspås och Nässkotts socknar, bond. Nils Nilsson från
Rehn och torp. Lars Persson från Bjerte, den brandstods förening mellan torpare i Rödöns och
Nässkotts socknar hvilken år 1824 d. 22 febr. i allm. sockenstämma i Rödön beslutades, men
hvilken icke hitintils blifvit med vederbörlige underskrifter bekräftad; likväl ville icke Nils
Nilsson, utan de hemmanvarandes samtycke bevilja något brandstod, åt torp. Lars Larsson i
Säter. hvilket \dock/ Rödöns och Nässkotts torpare, såsom förut beviljadt icke kunde undkomma.
Slutligen framgafs af bond. Johan Persson från Wägmon en räkning på 12 rd:r 34 sk:r rg:ds,
för flickan Karin Jonasd:rs från Sundnäset skötsel, klädande och undervisning och sedan af
denna räk. 3:ne r:d:r blifvit afprutade, beslöts at återstoden 9: 34 skulle dels af förut gorde
sammanskott, dels af fattig cassans medel honom tildelas.
År och dag som ofvan

P. Staaff.

1825 d. 13 nov. offentligen upläst och godkändt
P. S. Lundgren
Erik Pehrsson i Nygården.

19 mars 1826
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 20, ÖLA.

Sockenstämmo protocoll hållit i Rödön d. 19 martii 1826.
S.D. Enligt förut skedt tilkännagifvande om ärendet, inträdde Rödöns socknemän tillika med
ordentligt tillkallade fullmägtige fr. Rödöns annexe-församling Nässkott, för att yttra sig öf:r
frågan om ersättning af den kostnad h:r öfversten och riddaren Boy användt til ombyggnad af
landets tilhörande communitets hus på Frösön, hvartil Maxime Venerandum Consistorium i
saknad af andra tillgångar hos Kongl.Maij:t i underdånighet förslagit 2:ne procent af ej under
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nybyggnad stående kyrkors medel – och sedan ofvannämnda fråga blifvit till församlingarnas
utlåtande ordentligen framstäld, svarades att då Rödöns kyrka, såsom nyligen upbygd, är sjelf
behäftad med mycken skuld, och Näskott kyrka såsom gammal och trång, inom kort tid
behöfver nybyggas, hvartil snarare borde på tänkas någon tilökning än förmindskning uti,
dess närvarande knappa tillgångar så trodde församlingarna att den af M.V. Consistoriums
förslagna utväg til betäckande af mera nämnda kostnad, icke här \skäligt/ kunde finna
tillämpning.
År och dag som ofvan

in fidem
P. Staaff.

9 april 1826
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 21, ÖLA.

Protokoll hållet i Rödöns sockenstuga d. 9 april 1826.
S.D. Efter förut skedd ordentlig pålysnin om ärendet, inträdde Rödöns församling tillika med
ordentligen walde fullmägtige från de andra socknarna neml. från Ås sockenskrifvaren O.
Agerberg, från Aspås bond. Olof Olofss. i Storgården och ifrån Nässkott nämndem: Olof
Nilsson från Tullus, för at enligt Konungens befallningshafvandes i Östersund skrifvelse af d.
21 sistled. mars, yttra sig öfver frågan om lön för djurläkaren Rickman; hvarpå Rödö församlings ledamöter, med undantag af några få nekande, svarade, det de emot uprättande contract
med djurläkaren Rickman om wistelseort och åtskilliga andra willkor, samt med förbehåll at
hela Jemtland däruti ingick, voro benägna at den föreslagna lönen til det Rickman erlägga,
men fullmägtige från de andra socknarna ville, enligt åberopad instruction af de hemmavarande, aldeles icke därtil samtycka.
År och dag som ofvan

P. Staaff.

21 maj 1826
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 21, ÖLA.

1826 d.21 maji i allmän utlyst sockenstämma med Rödöns församling upplästes kyrko- och
fattig cassans räkenskaper, hvilka såsom riktige befundne, vederbörligen underskrefvos.
Ut supra

Pehr Grenholm
adj. post.

30 juli 1826
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 22, ÖLA.

1826 d. 30 juli i allmän sockenstäma med Rödöns församling angående frågan om djurläkares
antagande, önskade socknemännen det bonden Carl Carlsson i Dvärseter måtte, såsom redan
öfvad i hästläkare konsten, och derföre välkänd, åtaga sig denna befattning, sedan han likväl
af veterinair läkaren Rickman inhämtat närmare och fullständigare kännedom såväl om
hästars som andra husdjurs sjukdomar, och yttrade Carl Carlsson det han nästkommande
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vinter vid läglig tid ville med ofvannämnde djurläkare öfverenskomma om tiden att kunna till
detta ändamål sig hos honom inställa, hvaremot församlingen förband sig att samfälldt med de
andra socknarne som Carl Carlsson i ofvan sagde ärende ålitat, honom för omkostnaderna
ersätta.
2:o Beslöts det sexmännen skulle innom hvar sina rotar hafva godheten att förete en lista
hvarå de, som äga lust och böjelse att meddela en skärf till de olycklige grekernes understöd,
kunna sig antekna.
Ut supra

Pehr Grenholm
adj. Pastoris

Uppläst och justeradt den 6 aug. 1826.

31 december 1826
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 22, ÖLA.

År 1826 den 31sta dec. uti allmän sockenstämma, med Rödöns försmling, 14 dagar förut
ordentligen tillkännagifven; beslöts, det skulle utfattige torparen Per Månssons i Wägmon
obetydliga egendom till fattig cassans framtida disposition wederbörligen inventeras, och
ofvan bemälte Per Månssons kronospannmåls skuld för åren 1819, 1821 och 1822, stor 16
r.d:r 45 sk:r 6 r:st. banco af fattigcassans medel förskotvis betalas; Intyga:
År och dag som ofvan, å församlingens wägnar

P. Staaff
Pastor loci

21 januari 1827
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 23–24, ÖLA.

År 1827 d. 21:sta jan:i, efter ordentligt kungörande från predikostolen om ärendet, inträdde
Rödöns församling i allmän sockenstämma, hvarest, efter moget öfwerwägande, beslöts det
skulle den förledne wår började repatation af kyrko-golfwet, äfwensom nya anstrykningen å
torn och kyrkotaken, nästkommande wår fortsättas och fullbordas – hwartill utwaldes samma
föreståndare och uppsyningsman som förledet år näml:n Henning Nilsson från Frösön och
Genwalla, hvilken nu, såsom närwarande, anmodades, att material förslag till nämnda
reparationer, i samråd med kyrkowärden och andra kunniga män i församlingen, aflämna till
sockenskrifwaren, hwilken sedermera ålåg, att detsamma på församlingens hemman efter
skatt utdela.
Wid samma tillfälle medgaf församlingen, att 12 r.d:r banco skulle af fattigcasse medlen
utbetalas till corporalen Alexander Elf i Dwärsett, hwilken på pastors och församlingens
anmodan åtagit sig att wårda och i synnerhet i christendomen underwisa fattiga och wärnlösa
flickan Ingeborg Jonasdotter fr. Sannäset, hwilken betalning, likwäl icke skulle till fullo
erläggas förr änn ofwannämnde corporal Elf wisat sig hafwa efter bästa förmåga uppfylt sin
ofvanbemälta åtagna förbindelse.
Intyga:
År och dag som ofwan. Å församlingens wägnar
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P. Staaff
p. l.

4 maj 1827
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 24, ÖLA.

År 1827 d. 4:de maij upplästes och verificerades å allmän sockenstämma, Rödö sockens
kyrko- och fattig räkenskaper för år 1826.
P. Staaff
p. l.

7 oktober 1827
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 24, ÖLA.

År 1827 d. 7 october å laga sockenstämma med Rödöns socken beslöts enhälligt, det skulle
gamla sjukliga enkan Elin Thoresd:r från Häste, såsom fattighjon, på rotan intagas och
försörjas, samt hennes wårdande den förflutne sommaren, af den utfallande lotten för hennes
torp i Häste, betalas [text saknas]
P. Staaff
p. l.

18 oktober 1827
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 25–26, ÖLA.

Sockenstämmo protocoll i Rödön d. 18:de october 1827.
§ 1 Uplästes kyrkoordningens 2 cap. 12:te § hvaruti föreskrifves, at när evangelium och
episteln läses, tron och O Gud vi lofar dig sjunges, skal hela församl:n, man och qvinna, hög
och låg, stå upp. Men när syndabekännelsen, insticktelse orden och Fader vår läses, skola alla
falla på knä, och således både med hjerta, mun och åthäfvor, tjena och vörda den stora och
allsmägtige Guden.
§ 2 Uplästes därnäst kyrkoordn:s. 2 cap 5 § hvarest föreskrifves at alla böra sig ombeflita, at
så tidigt komma tilstädes och så enhälligt infinna sig i kyrkan at de sin syndabekän. allmänl.
göra kunna – samt Kungl. Maij:ts stadga af d. 17:de oct. 1687 därest 1 m:k silf.m:ts böter \för
den/ 2:dra \gången/, och dubbelt så mycket för de öfriga gångerna, åläggas dem, som af egen
vilja och sjelfsvåld, och utan nöd gå utur kyrkan förr än Gudstjensten är ändad, och dem som
icke under, el. straxt efter sammanringningen sig där inställa, med tjenliga förmaningar til
församlingen at denna christel. föresktift och ordning, til undvikande af all förargelse,
efterlefva och iagttaga – och ytterligare deras ansvar som försumma chatechesmi förhören i
wecko-predikningar och eljest enl. K. lagens 2 cap. 9:de §, så lydande: Om någon i oträngda
mål och förfallolös dessa förhör sjelf försummar el. andra därifrån hindrar, då skola föräldrar
och husbönder uppgifva första gång. hvardera 4 öre s.m:t för sig, och för hvart barn och
tjenstehjon 2 öre s.m:t, dem sexmännen hvar i sin rota, utfrodra och til kyrkans behof uptaga
skola – försumma de 2:dra resan pligta dubbelt – o.s.v; samt Kongl. påbudet d. 28 oct. 1812,
at hvar och en husbonde el. den hans egendom förestår, bör vid husförhören sjelf tilstädes
vara vid et vite af 12 r.d:r b:co. – Äntligen erindrades församl. om sin skyldighet at, genom
sammanskatt bereda fattige barn utväg til nödig christendoms undervisning enl. Kongl. resol.
på prästl besv. d. 22 oct. 1723 § 1.
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§ 3 Slutl. tilkännagafs det förord. och kungörelser böra enl. Kungl. Maij:ts förnyade stadga
af d. 7 mars 1811, vara lämnade til prästerskapet förr än Gudstjensten börjas, hvarjemte församl. ledamöter förständigades, at icke under predikan el. Gudstj. ingå i sakristian, för at
\inlämna el./ upteckna pålysningar af föga el. intet värde, under föreställning af oskicket här
af, och den allm. andagtens störande.
Wid denna samankomst, blef äfven på församl:s begäran, och enl. des eget begifvande
sockenskräddaren Hindric Jonss. från Åhs och Granbo, antagen til socken-skräddare i Rödön.
År och dag som ofvan.
P. Grenholm
under pastors frånvaro

Per Jonasson i Krogsgården
Olof Persson i Backen.

15 junii 1828
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 26–28, ÖLA.

Sockenstämmo protocoll håller med Rödöns fösramling den 15 junii 1828.
S.D. Enligt förut lagligen utlyst sockenstämma inträdde efter slutad gudstjenst socknemännen
uti socknestugan, hvaräst följande angelägneheter afgjordes:
§1

Kyrko och fattigcasso räkenskaperna upplästes och verifierades.

§ 2 Beviljades 16 sk. banco på hvarje rök och af torpare 8 sk. eller efter råd och lägenhet till
Rödö kyrka, och detta allt i anledning af ett sockenstämmo protocoll af d. 2 juli 1815, hvaruti
Rödö församling öfverenskommit om insamling af medel till en ny mässhakes anskaffande,
men som denna insamling blivit hittills förgäten beslöts nu att för innevarande år hemmansåbo \rök/ skulle gifva 16 sk. banco, och torpare, som hade råd, gifva minst 8 sk. och de
öfriga efter sina tillgångar \och medlen af sexmännen uppbäras och redovisas/. Och ehuru
denna insamling ingalunda svarar emot kostnaden af den nya mäshaken, ansågo dock
socknemännen lämpeligt att bestämma denna afgift för detta år, men yttrade tillika sig villige
och benägne att, likaledes ett annat år, \göra/ gemensam insamling till kyrkan, som häftar för
en betydlig skuld.
§ 3 Framställdess vådan af tobaksrökande på kyrkvallen uppe på sockenstugu vinden och i
kyrk stallarne, och som denna osed inrotat sig äfven bland ungdomen att röka på ofvannämnde ställen beslöts af församlingens ledamöter, som ifrade äfven för ordning och skick
samt insågo vådan af tobaksrökande vid kyrkan, det ett vite af en r.d:r banco skulle fastställas
för den eller de, som hädanefter beträdes med tobaks rökning på kyrkvallen, eller i kyrkostallarne och uppe på sockenstuge botten; och borde detta beslut årl:n från predikstolen
kungöras allmänheten på det ingen må kunna undskylla sig med okunnighet därom. Böterna
tillfalla de fattiga i socknen el. fattig cassan.
§ 4 Förständigades församlingens ledamöter att iakttaga den här antagna och fastställda
tiden till gudstjenstens bivistande kl. 10 f.m. samt att de söndagar el. helgedagar då
nattvardsgång är pålyst communicanterne böra så tidigt infinna sig att anteckningen i communion-boken är för sig gången till kl. 9 så att communion-förhöret och skriftermålet må vara
ändadt till kl. 10 då samman ringning sker och gudstjensten börjar – då alla bör låta sig
angeläget vara att inträda uti kyrkan och hålla sin gudstjenst.
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§ 5 Påmintes församlingens ledamöter om tiden till attesters inlämnande innan el. till den
15:de november, hvarföre utflyttande personer böra tidigt uttaga sina präste-bevis för att i
rättan tid kunna dem förete och aflämna i den församling dit de inflytta. De, som sådant
försumma äro förfallne till 2 r.d:r b:co, som tillfalla församlingens fattig cassa.
Datum ut supra, in fidem protocolli

Pehr Granholm

Upläst i allmän sockenstämma d. 29 junii 1828 och widkändt.
Herman Tideman
Pehr Jonasson
i Krogsgård

29 junii 1828
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 29 – 36, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns församling den 29 junii 1828, enl. förutskedd
pålysning om allmän sockenstämma i laglig ordning.
S.D. Efter slutad gudstjenst inträdde församlingens ledamöter uti sockenstugan hvaräst följande ärenden afgjordes:
§ 1 Företogs granskning af Konungens resp. befallningshafvandes hit sände förslag till
socken-öfverenskommelse och de fattigas försörjande, och förklarade socknemännen enhälligt, att de ansågo denna föreslagna öfverenskommelse, hvilken i det hela var öfverensstämmande med den förut af socknemännen vidtagna fattigvården, såsom god och antaglig
och underskrefvo densamma med förbehåll af några få tillägg och förändringar, neml. att
sjelfa antalet af de dagar på hvilka ett fattig-hjon, som går mellan gårdarna, skall försörjas på
hvart ställe, måtte få bestämmas af socknemännen efter sig förteende omständigheter, samt att
5:te mom. af öfverenskommelsen om de fattigas försörjande skulle blifva av följande innehåll:
”Uppsigten öfver fattigfondens förvaltning tillhör pastor och kyrkorådet, hvilka derföre
vid hvarje fattig-sockenstämma böra, öfver förvaltningen, inhämta fullkomlig kännedom.
Fattigfondens capital må, vid infallande svåra missvext år och i yttersta nödfall, ålitas till
understöd för de mest olyckl. och nödlidande, hvilket församlingens ledamöter ansåge billigt,
helst någre årligen gifva till fattigcassan, men månge deremot alldrig; dock skulle, efter
församlingens medgifvande, fattigcassan till capital ökas, då sådant af församlingens pluralitet
vid sockenstämma så nödigt pröfvar.” – och sluteligen att såsom tillägg till 4 § af socken
öfverenskommelsen måtte införas:
”Ingen äge rättighet att i sina hus el. på sina ägor intaga inhyseshjon, hörande till församlingen, innan han förut inhämtat och erhållit byalagets och grannarnas utlåtande deröfver
och samtycke dertill.”
Afskrift: Socken-öfverenskommelse
1:o Alla, som inkomma uti en församling att antaga årstjenst, så man, som qvinna, behöfva,
såvida de äro under el. till och med 40 år, samt af deras attest ej inhämtas att de äro vanartige,
bräcklige el. krym[p]lingar, ej undergå någon pröfning i anseende på deras intagande uti
församlingen, helst om sådana personer kan förmodas. att de med sin tjenst skola blifva
församlingen till den nytta, som mot deras försörjande på ålderdomen svara kan.
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2:o Då den, som sig till inträde uti församlingen genom antagen årstjenst anmäler, befinnes
vara äldre än 40 år, eller ock i attesten är uppgifven för någon bräcklighet el. vanart, bör sist
inom en månad efter det attesten blifvit företedd, en sådan person i sockenstämma anmälas.
och församlinges tanke om honom inhämtas. Utfaller då sockenstämmo beslutet emot en slik
person, angifves den samme hos krono betjeningen, att utur församlingen bortskaffas till den
församling, hvarifrån han kommit.
3:o Will någon församlingens ledamot, emot socken-stämmo beslutet, en sådan öfverårig el.
bräcklig person hos sig behålla, skall det ej vara i församlingens magt, att sådant förmena,
sedan han satt 2:ne inom församlingen bofaste och af församlingen godkände mäns skrifteliga
borgen, att den intagne personen icke skall blifva församlingen till tunga, utan försörjas af den
som personen emottagit, el. där han det ej gitter, af dem, som för honom i borgen gått, och
skall denna skrifteliga borgen genast i sockenstämman författas och underskrifvas. samt så
länge den inflyttade personen lefver el. i församlingen vistas, i fattig- el. kyrko-kistan förvaras.
4:o Tager någon församlingens ledamot från andra församlingar på sin jord hushåll el.
ensamma personer, och sätter dem till landtbönder, torpare el. inhyses och så kallade slotttorpare, skall sådant inom lika tid, som i 2:dra punkten anföres, i sockenstämma anmälas, och
desse personer el. hushåll få i församlingen qvarblifva med vilkor, att jordägaren gifver
förbindelse för sig och sine efterträdare vid egendomen, att af sådana hushåll icke några
personer skola blifva församlingen till last, utan af jorden el. näringen, till hvilken de sättas,
hafva på ålderdomen sin bergning, hvilken förbindelse förvaras på lika sätt, som om borgen i
förgående punkten sagt är. Härifrån undantages icke några andra, än de barn af sådana
inflyttade föräldrar, hvilka äro under 40 år, friska och sunde, el. ock som inom församlingen
antingen genom födsel el. sjukdom och olyckor blifva krymplingar, i hvilkas underhåll
församlingen bör deltaga i den mohn föräldrarna kunna komma att sakna tillgång.
5:o Den eller de, på hvilkas borgen el. förbindelse sådane personer, som i föregående 3:dje
och 4:de punkterna omförmälas, inkomma i församlingen, blifva socknen ansvarige för
uppfyllandet deraf, hvarhelst peronen inom församlingen sedermera flyttar och vistas, utan så
är, att han el. de skaffa församlingen af den, som personen emottager, en lika god borgen el.
förbindelse, som på deras eget föranstaltande får ankomma, dock att församlingen höres och
gifver bifall till förenämnde ombyte, i hvilken händelse den förra borgesskriften el. förbindelsen emot den sednare utbytes.
6:o Då det genom vederbörandes försummelse, att i tid skaffa och förete vederbörlig attest,
händer, att sådana personer, som i afseende på deras intagande i församlingen, böra pröfning
undergå, blifva dess förinnan i mantal skrifne, och således på församlingens ansvar att
försörja, så skall den, som tagit personen i sitt bröd el. på sin jord, där han ej godvilligt
uppfyller sin förbindelse efter föregående punkter, vid påföljande ting af krono länsman sökas
om säkerhet för församlingen i afseende på den antagna personen.
7:o Dessa stadganden böra tillämpas icke allenast på dem, som ifrån andra härader el.
pastorater i församlingen inflytta, utan äfven på dem, som ifrån den ena socknen i församlingen flytta till den andra, däräst socknarna hafva särskild fattigvård.
8:o Vid tvister emellan församlingar i olika län om skyldigheten till fattigas försörjande, bör
fattighjonet emedlertid och intill dess tvisten afslutas, försörjas i den ort, där den vistas, då
den samma yppas.
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Om de fattigas försörjande.
1:o Orklöse, utgamle och bräcklige fattige, som sakna all arbets förmåga och tillgång, att
hos anhörige få vistas, böra undfå sin försörjning inom socken medelst spannmål, victualier,
kläder och penningar till det belopp, som vid socknestämma i maji månad hvarje år utaf
församlingens pluralitet, bestämmes, el. ock få gå emellan gårdarne under förbehåll, att på
hvarje ställe försörjas minst åtta dagar.
2:o Fattige, som vilja vistas hon sina slägtingar el. andra bekanta, erhålla genom sammanskott, hvars belopp vid samma tillfälle bestämmes, penningar el. varor till föda och
kläder.
3:o Fader- och moderlösa barn under 12 år, som finnas i saknad af föräldrars och anhörigas
omvårdnad, böra på de ställen, der ej uppfostringsanstlater äro med fattiginrättningarne
förenade, med kläder förses och i öfrigt inaccorderas på sådana ställen, hvaräst de, jemte
erhållande af erforderlig föda, tillika äga tillfälle, att genom en christelig uppfostran för en
framtid danas till dygdige och gagnelige medlemmar uti samhället, hvarföre allt kringstrykande förbjudes.
4:o Qvarlåtenskapen efter sådane fattige, som åtnjutit försörjning och aflida, tillfaller fattig
cassan; men andre fattige, som vistas hos anhöriga el. andra, och till hvilkas understöd
församlingen endast i någon mohn bidrager, ärfvas efter lag, hvaraf klart följer, att om desse
personer äga sitt uppehälle ensamt genom församlingens tillskott, tillfaller äfven deras
qvarlåtenskap fattig cassan.
5:o Fattig fondens förvaltning tillhör pastor och kyrko-rådet hvilka derföre vid hvarje fattigsocknestämma böra redovisa. Denna fond får till capitalet aldrig förminskas, utan i den mohn
räntan däraf icke räcker till de årliga utgifterna, fylles bristen genom sammanskotter; men väl
bör fattig-fonden genom sammanskott till capital ökas, då församlingens pluralitet vid
sockenstämma så nödigt pröfvar.
6:o Som det alltid är församlingens fördel, att hafva så ringa antal fattiga, som möjligt är, så
böra dess ledamöter hafva sig angeläget att anmärka den el. de inom dess område, som göra
sig kände för böjelse till starka drycker och för misshushållning, samt dergenom bereda sitt
eget obestånd och församlingens framtida betungande; Krono-länsman bör, uppå
socknemännens anmälan, vid vederbörlig domstol söka för sådane personer förmyndare som
äro kända för förmögenhet, ära och redlighet, hvilka blifva församlingen skyldige redo[göra]
huru de sina pupillers rätt och bästa bevaka.
7:o Sådane fattige, hvilka äro af oarter utmärkta och ej vilja arbeta, utan kringstryka i
socknen, böra till länets corrections hus insändas.
8:o Som det är hvars och ens skyldighet, att bidraga till de fattigas vård och försörjande uti
församlingen, så bör, vid de fattigas underhållande, tyngden icke endast falla på
hemmansägaren, utan böra alla behållne personer inom församlingen som antingen af
hemman, torplägenheter, utlånta capitaler, embeten och tjenster, handel, hantverk och
näringar hafva mer eller mindre inkomst, bidraga till de fattigas försörjning, allt efter deras
hörande och medgifvande i allmän sammankomst.
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§ 2 Företogs granskning af by-ordningen för Jemtlands län, och ehuru församlingen instämde deruti, att den samma, i det hela tagen, är af mycket värde och, till de flesta punkter,
applicabel för hela provinsen, trodde sig likväl församlingens ledamöter, till beredande af
denna by-ordnings större antaglighet åtminstone för Rödöns socken, böra föreslå förjande
modificationner, undantag och tillägg:
3 och 6 § §
Beträffande de i dessa paragrapher föreskrifna gärdesgårds- och dikes syner, ansågs
ordningsman böra vara frikallad ifrån skyldigheten att hålla sådana syner, tills någon
bristfällighet, oordning eller försummelse varder af grannarne el. någon granne, anmäld, då
ordningsman bör, på sätt föreskrifvet är syna, och tillhålla den försumlige att fullgöra sina
åligganden.
Senare delen af 6 § förmentes, såsom numera i anseende till den takt och gång
jordbruket redan fått, icke behöflig, kunna utelämnas.
7§
Här syntes dessa ord böra tilläggas: Om han dertill är vållande, emedan det kan inträffa att
den. som lider skadan, sjelf har en så felaktig gärdes gård, att en annans kreatur, emot hans
vilja, kunna slippa derigenom. Detta projecerade tillägg är enligt med allmänna lagens
stadgande uti 3 § 9 cap. byggn. balken där det säges: ”Nu finnes att thet fä gått in genom
annans ogilda gärdesgård eller grind, gifve han fä löst, som intog, och then gärdesgård eller
grind uppehålla borde, gälde skadan genast, och böte, som i 5 cap. sagt är.”
§ 20
I anseende till 4:de punkten uti socken-öfverenskommelsen och de dermed af socknemännen
gjorde förbehåll, tycks denna § helt och hållet kunna uteslutas.
§ 24
Alldenstund det icke kan väntas, att hvilken som helst öfverkommer åverkare skall kunna
gripa honom och föra honom till byn, och emedan våda dermed kunde vara förenad, så ansågs
denna § böra få följande lydelse:
”Den, som blifver varse någon åverkare å skog, torf eller löftägt, skall, vid en r.d:r 12
sk:r bot, gifva det till känna för ordningsmannen.”
33 §
Till denna § önskade och begärde församlingen att följande nåtte tilläggas: Lånar någon häst
åt kringstrykande lappar el. tiggare, böte 3 r.d:r 16 sk. banco, och andra resan dubbelt;
samt till
43 § följande ord:
Den, hvilken under hvilken förevändning som helst, antingen med brenvin el. andra varor,
undfägnar såkallade måndags-karlar, böte första gången fem r.d:r b:co. och andra gånget
dubbelt o.s.v; och måndagskarlen sjelf böte första gången 3 r.d:r b:co. och sedan dubbelt för
hvarje gång.
44 §
Om ordningsmannen sjelf hvarken har lust el. tillfälle att vara tillstädes vid lekstugors
hållande, ansågs han böra ega rättighet anmoda någon af bisittarena el. någon annan pålitlig
man, att i sitt ställe, vara närvarande och vederbörligen till beifrande anmäla de oordningar,
som föröfvas.
48 §
Sedan jordbruket här i landet fått det förbättrade skick som det redan innehar, och tycks
fortskynda till större fullkomlighet, så förmodades för framtiden vara tillräckligt att socken
sällskapet sammanträder så ofta något förekommer, som fordrar ny öfverläggning i
landthushållningen eller by ordningens rätta efterlefnad och tillämpning.
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Sluteligen önskade församlingen att till allt möjligt förebyggande af den oseden el. det
sjelfsvåldet att, tvärt emot Kungl. Maj:ts nådiga lego stada af d. 5 maji 1805, icke alla till
årstjenst skyldige skaffa sig sådan tjenst, äfven som att tjenstlöse personer obehörigen hyses
m.m; följande § måtte uti by-ordningen införas till efterlefnad:
Husbonde, som hos sig låter skrifva någon sådan tjenstskyldig person, hvilken i hans
årstjenst ej verkeligen nyttjas, och hans underhåll och lön ej njuter, böte dubbelt emot hvad
2 §, 2:dra art. af Kongl. legostadgan i thy fall utsätter el. 6 r.d:r 32 sk. banco, och hafve
förverkat all rätt till samma persons tjenst för det året. Hvarje behörig, att försvara tjenstehjon,
äge magt att ett sålunda obehörigen uppgifvet i sin tjenst antaga. Vill ej någon det, gånge då
på sätt om lösdrifvare stadgadt finnes. Ordningsmännen skola hafva en noga tillsyn deröfver
att underslef i detta hänseende, utanlaga åtal, ej får aflöpa.
År 1830 d. 6:te junii är ofvanstående sockenst. protocoll å allmän sockenstämma i Rödön,
upläset, och til hela dess innehåll antaget och gilladt, intygas,
Å församl. vägnar,
Jon Olofsson i Undrom,
Olof Ersson, i Kälen

P Staaff
Pehr Jonasson i Krogsgård
Lars Hemmingsson i Häste.

16 maj 1830
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 38–39, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns församling den 16:de maji 1830.
S.D. Efter förutgången ordentlig pålysning om ärendet inträdde församlingens resp. ledamöter efter slutad gudstjenst uti sockenstugan, hvaräst
1:o Den i förra protocollet intagne socken öfverenskommelsen samt förändringarne och
tilläggningarne i by-ordningen offenteligen upplästes hvartill församlingen ytterligare gaf sitt
bifall och anmodade pastor, å församlingens vägnar, herr kronolänsmannen Crantnz att i
synnerhet hvad sista punkten angår, eller \öfver/ dess noggranna efterlefnad, hafva en
ordentlig och noga tillsyn, \äfvensom/ ordningsmännen anmanades att oordningar i detta
afseende för krono länsmannen till beifrande anmäla.
2:o Underrättades församlingen derom att nya psalm-boken skulle innan 1833 allmänt
antagas, hvarföre församlingen tillsades att om dess snara anskaffande draga behörig omsorg,
och anmodades i anledning deraf herr kyrkoherden Staaff att om denna sak på tjenligaste och
lämpligaste sätt föranstalta, hvilket låfvades.
3:o Enligt Maxime Venerandum Consistorii circulaire n:o 337 af d. 14 sistl. april anmäldes
och recommenderades till afnäming, fabriksidkaren J. E. Ekenmarks år 1828 utgifna afhandling om drälls och matts-väfnader etc. hvartill likväl inom Rödöns församling endast 2:ne
afnämare af bondeståndet sig anmälde.
4:o Angafs till emottagande och vårdande af Rödöns församling fader- och moderlösa
flickan Kjerstin Olofsd:r som, ehuru född inom denna församling, för närvarande vistas i
Östersund, och låfvade herr kyrkoherden Staaff till en början emottaga den värnlösa flickan
och henne vårda etc.
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5:o I afledne kyrko-råds ledamoten Matts Enarssons i Kjälen ställe valdes af församlingen
enhälligt bonden och rusthåll. Olof Ersson äldre i Öster Kjälen.
År och dag som ofvan.
1830 d. 6:te juni å allmän sockenstämma i Rödön , justeradt och vidkänt, intyga,
P. Staaff
p. l.
Å församl. vägnar
Jon Olofsson i Undrom
Pehr Jonasson i Krogsgård.

11 juli 1830
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 37, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma i Rödön d. 11 julii 1830.
S.D. Efter ordentligt tillkännagifvande af ärendet inträdde församlingens ledamöter i sockenstugan, hvarest, sedan kyrkovärden Jon Olofsson i Undrom samt fattig föreståndaren Carl
Persson i By förklarat sig icke vilja desse besvärlige tjenster vidare förestå, nytt val till desse
befattningar företogs, då rösterna till kyrkovärd med mycken öfrigt, föllo på bonden Lars
Hemmingss. i Häste, samt till fattigföreståndare, på bonden Olof Larss. där sammastädes,
hvilka således komma att från d. 1 maij innevar. år, för kyrkans och fattig cassans medel, efter
slutliquid med förra kyrkvärden och fattig-föreståndaren, årligen på vanlig tid inför pastor och
församl. redogöra.
År och dag som ofvan
P. Staaff
D. 1 aug. 1830 å allmen laga sockenstämma i Rödön upläst och vid kändt intyga:
P Staaff
Å församlingens vägnar
Lars Ersson i Sota
Per Jansson i By.

1 augusti 1830
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 40, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma i Rödön d. 1 aug. 1830.
S.D. Enligt 14 dagars förut skedd pålysning om ärendet fr. predikostolen, ingingo Rödöns
respect. socknemän i sockenstugan hvarest
1:o Fråga väcktes om vård, föda, kläder och christelig uppfostran för oägta, fader och
moderlösa flickan Cherstin Olsd:r, och som det förmentes det flickans fader Olof Olsson
sednast varit mantalsskrifven Östersund, ty beslöts, at sådant skulle först och främst efterhöras, och åtog sig flickans gudfader bond. Abraham Olsson i Dvärsett at emedlertid åtminstone 14 dagar, henne mottaga och försörja.
2:o Hvad vidare angår den af- och tillträdande kyrkvärdens aflöning, så beslöts det skulle
kyrkan återbekomma de til förra kyrkv. af församlingen år 1830 beviljade 5 riksd. b:co
årligen, hvilka kyrkan årligen, sedan denna tid \til honom/ förskjutit, och skulle desse medel
betalas efter rök, enligt uträkning af sockenskrifvaren, som äger at om deras snara in69

skrifvande ombesörja, och til den nya kyrkvärden Lars Hemmingsson i Häste beviljade
socknemännen trenne (3) skillingar banko på hvarje rök, hvilka medel årligen skola medan
Lars Hemmingsson är kyrkovärd honom tillkomma, och redovisas af sockneskrifvaren vid de
årlige sockenjemnads liqviderne.
År och dag som ofvan

P. Staaff

Per Jonasson i Kroksgård, Nils Johansson i Vägmon, Erik Perss. i Nygård, Olof Ersson i
Kjälen, Erik Johanss. i Wike, Olof Anderss. i Dvärsett, Zakris Carlss. i Silje.
År 1830 d. 15 aug. är å andra sidan stående sockenstämmo protocoll, å allmän sockenstämma
i Rödön offentligen uppläst och erkändt,
intyga:
P. Staaff
Å församlingens vägnar
Olof Nilsson i Tomte
Per Jonsson i By

12 och 18 september 1830
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 41, ÖLA.

1830 den 12 sept. valdes, å allmän socken stämma i Rödön, följande sexmän för Rödöns
socken, neml:
För Krokoms norra rota, bond. Olof Andersson i Dvärsatter, för södra rotan, bond.
Hemming Månsson i Lägden, för Sjöbygds rotan, bond. Olof Persson i Backen, för Kjälens
rota, bond. Lars Nilsson i Kjälen.
Och d. 18 i ofvannämnda månad valdes, å allmän sockenst. i Nässkott, följande til sexmän för Nässkotts s:n. neml.
För Tullus rotan, bond. Per Bengtss. i Bjerte, för Kingsta rotan, bond. Nils Nilss. i Öne;
för Faxelfvens rota, bond. Erik Jonass. i Smedsåsen; för Näldens rota, bond. Per Persson i
Nälden.
År och dagar som ofvan

P Staaff
p. l.

16 maj 1833
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 42, ÖLA.

Protocoll. Hållet å allmän sockenstämma med Rödöns församlingden 16:de maji 1833.
S.D. Efter slutad gudstjenst sammanträdde socknemännen å socknestugan, då fråga uppstod
huru medel-lösa drängen Olof Erssons i Häste barn skulle försörjas och uppfostras, och ansåg
församlingen skäligt att Olof Ericsson sjelf skulle försörja det äldsta.
Det närmast i ålder åtog sig torparen Ingebreck Ersson på Rödögården, på ett års tid,
mot en ersättning af 25 riksdaler riksgäldsmynt, hvilken summa skulle utgöras på det sätt att
församlingen skulle sammanskjuta 20 riksdaler och de öfrige 5 riksd:r skulle tagas utur
fattigkassan.
Det yngsta barnet åtog sig gamla pigan Maret Jonsdotter i Trusta på lika lång tid o.
under samma villkor.
70

År 1833 den 2:dra junii uppläst och vidkändt. Intygar å församlingens vägnar:
Lars Hemingsson i Häste
Carl Pehrsson i By.

19 maj 1834
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 43, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma med Rödöns församling
den 19:de maij 1834.
Samma dag, efter 14 dagars förut skedd pålysning om ärendet inträdde socknemännen i
sockenstufvan, för att öfwerenskomma om föda, vård och uppfostran för drängen Olof
Erssons moderlösa barn som under förlidna året warit inaccorderade hos torparen Ingebreckt
Ersson på Rödögården och pigan Margett Jonsdotter från Trusta, och sedan desse sistnämnde
tillkännagifvit, sig icke vilja, emot lika arfvode som förra året, försörja barnen, anmälte sig
bonden Olof Hemminsson i Trusta vara benägen att dem för temtio /50/ r.d:r. r.gs. året till
underhåll och uppfostran mottaga, hvilket socknemännen enhälligt bejakade; och skulle till
barnens uppföda af fattig cassan \bestå/ 10 r.d:r r.g:s. och de öfrige 40 r.d:r r.g:s af socknen,
hvilka af sockneskrifvaren skulle på rök efter tunnlands tal fördelas, och af sexmännen
upptagas och redovisas. Hvarjemte Olof Ersson förbandt sig, att, under kommande slottand,
hos Olof Hemmingsson arbeta 21 dagar, utan dagspenning.
År och dag som ofvan.
P Staaff
Jonas Jonsson,
Johan Pehrsson i Vejmon,
Pehr Andersson i Dvärsätt.

14 september 1834
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 44, ÖLA.

Protocoll hållet å allmänn sockenstämma i Rödön, d. 14 september 1834.
S.D. Efter förut skedt tillkännagifvande, och til följe af Kong. befallningshafvande kungörelse af d. 26 sistled. augusti, inträdde församlingens ledamöter i sockenstugvan, hvarefter
1:o Uplästes de hufvudsakligaste puncterna af Kong. Maij:ts nådiga förordning af d. 12:te
nov. 1831 om hvad i hänseende til farsoten cholera iackttagas bör.
2:o Valdes til ledamöter i sundhets nämnden: bönderna Per Andersson i Dvärsätt, Olof
Nilsson i Tomte, Erik Johansson i Vike, Sakris Carlsson i Silje, Lars Johansson i Häste, Olof
Ersson yngre i Kjälen, och Nils Johanson i Wägmon, bland hvilka en kort underrättelse om
sättet at förvara sig mot cholera och att behandla densamma til dess läkarevård hinner
anskaffas, utdelades; samt
3:o Beslöts, det skulle af sjuk cassans medel anskaffas nödiga medikamenter, hvilka hos
hvarje ledamot i sundhets nämnden skulle finnas tillhands, för de förmögne mot betalning, o.
för de fattige gratis, hvarjemte ledamöterna erindrades, at i händelse af cholerans utbrott, utan
räddhåga, och i förtröstan på Guds hägnande försyn, fullgöra det deras ansvarsfulla pligt
fordrar.
Vid samma tillfälle valdes til sexmän: För Krokoms södra rota, bonden Nils Månss. i
Lägden, och för Sjöbygdens rota, bonden Lars Ersson i Mjäla.
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År och dag som ofvan.
Pehr Andersson i Dvärsätt.
Olof Larsson i Häste.

P. Staaff
Johan Pehrsson i Vejmon

20 april 1835
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 45, ÖLA.

Protocoll å allmänn sockenstämma i Rödön d. 20:e april 1835.
S.D. Efter 14 dagars förut skedd pålysning i Rödön, samt ordentligt tillkännagifvande i de
öfrige socknarne, om ärendet, ingingo Rödöns socknemän, jemte tillvalde fullmägtige,
kyrkvärden Lars Olsson fr. Tullus och sockenskrifvaren O. Agerberg fr. Åhs i sockenstugan,
och, oacktat ingen fullmägtig från Aspås sig infann, beslöts, det skulle, å stallet i Rödöns
prästgård, taket omläggas o. repareras, samt nytt golf inläggas, hvilket bonden Johan Persson i
Wägmon åtog sig at, å församlingens wägnar, riktigt ombesörja.
År och dag som ofvan
Uppläst o. vidkänt af
Nils Johanson i Wejmon

P. Staaff.
Lars Erson i Sota

3 maj 1835
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 46, ÖLA.

Protocoll i Rödön d. 3:dje maij 1835.
S.D. Efter ordentligt tillkännagifvande af ärendet, inträdde församlingens ledamöter i
sockenstugan för at rådgiöra om \vidare/ vård o skötsel för drängen Olof Erssons små
moderlösa döttrar som förledit år varit inaccorderade hos bonden Olof Hemingss. i Trusta –
och åtog sig efter något betänkande, och sedan församlingen honom därom anmodat, Olof
Hemmingsson at, dessa barns upfostran ännu ett år ombesörja, mot betingadt arfvode femtio
riksd. r.g:s, 20 af fattigcassan o. 30 af församl:n efter tunnlandstal, och skulle af denna summa
hälften betalas vid halfårets förlopp, o. den andra hälften vid årets slut. Dessutom förbehöll
sig Olof Hemingss. en månads arbete under slottertiden af barnens fader Olof Ersson, hvilket
på öfverenskommelse dem emellan skulle bero.
År och dag som ofvan
Uppläst o vidkändt af
Nils Johansson i Wejmon

P. Staaff
Lars Ersson i Sote.

25 oktober 1835
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 47, ÖLA.

Protocoll hållit i Rödön d. 25 october 1835.
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S.D. Efter 14 dagars förut skedt tillkännagifvande inträdde församlingens ledamöter i sockenstugan, då följande förehades och afgjordes.
1:o Som efter s. m. adjuncten L. Bergströms afflyttning från Rödön, vaccinationen afstadnat, så valdes i hans ställe klockaren Nils Månsson i Rödön \till vaccinatör/ hvilken
offentligen tillsades, at denna vigtiga tjenst sorgfälligt handhafva och sköta, äfvensom de
föräldrar, som hafva ovaccinerade barn, anmanades åt sina barn, efter vaccinatörens
pålysning, anmäla, samt hans föreskrifter i öfrigt noggrant efterkomma.
2:do Så vida nuvarande kyrkovacktaren J. Asps hustru numera är vorden så gammal och
orklös, at hon föga el. intet kan til sin försörjning och skötsel sielf bidraga, så beslöts det
skulle hon til vanligt underhåll af församlingen emottagas, och åtog sig frivilligt, afsked.
sergeanten Grip at emot undfående af kyrkvacktarens halfva lön, honom sjelf, under ett års tid
underhålla o. understundom i tjensten biträda, mot villkor, at efter Asps frånträde, som
troligen snart inträffar, erhålla kyrkvacktare sysslan i Rödön, hvilket församlingen otvunget
medgaf.
3:o Slutligen förmanades församlingens husfäder, som nitälska för den sanna christendomens tilväxt, at tilhålla sina barn o. tjenstehjon at flitigare och allmännare än nu sker,
bevista vecko- och passionspredikningar, samt därvid utlyste catechismi förhör, samt at äfven
sjelfa därutinnan föregå dem med goda efterdömen. Den tid som härtil \användes/ synes
visserligen för jordiska beräkningar och göromål vara förlorad, men det är ett utsäde för
evigheten som bär oförgänglig frukt, och olyckl. den husfader som, för en obetydlig lekamlig
vinst, hindrar o. afhåller sina omgifvande at söka näring för sitt andliga o. eviga lif. Ve den
människa genom hvilken förargelse kommer!
År och dag som ofvan
Uppläst o vidkändt af
Nils Johansson i Wejmon

P. Staaff
Lars Erson i Häste

Obs. Påminnes om den dåliga reparationen å skolebyggnaden i Rödön.

8 maj 1836
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 49–51, ÖLA. Bladet s. 51–52 skadat.

Protocoll hållit å allmänn sockenstämma i Rödön den 8 maij 1836.
1 § I anledning af 2:dra § af det sockenstämmobeslut som den 25:te october förleden höst
fattades, tillspordes församlingens resp. ledamöter om de ansågo tjenligt at kyrkoväcktaren J.
Asp fick sin hittils innehafda kyrkoväcktare beställning även ett år behålla: hvilket enhälligt
nekades; utan afgordes i det stället, det skulle Asp, såsom gammal, och numera oskicklig at
kyrkoväckt. tjensten längre förestå, därifrån genast afträda, med rättighet at om och när han så
behagade, på roten \el. fattigförsörj./ ingå, sedan han likväl, enligt ofvan åberopade
sockenstämmobeslut, blifvit af f. sergeanten D. Grip, till nästkom. höst, underhållen; och
skulle Grip i hans ställe kyrkov. befattningen genast emottaga o. hädanefter förestå, enligt den
instruction som blifvit af pastor och församlingen tillförene utfärdad, hvilken äfven nu
offentligen upplästes, och tog ordföranden sig därutaf anledning at tillsäga den tillträdande
kyrkoväcktaren, at, genast efter sammanringningen, tilllåsa sockenstugudörren, på det at
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ingen lättsinnig o. obetänksam kyrkogångare, som, endast af tom sedvänja el. i verdsliga
afsigter, infinna sig \vid/ kyrkan, måtte där finna inträde.
2 § Så vida bond. Olof Hemingss. i Trusta, hvilken förleden vår, åtog sig at vårda och sköta
dräng. Olof Erss. barn, numera icke ville dem båda, utan endast ett utaf dem längre behålla, så
förbant sig bonden Nils Månsson fr. samma by at, mot samma villkor som Olof Hemmingss.
dem på ett års tid emottaga, samt ömt o. christel. vårda och uppfostra.
3 § Ehuru ordföranden förmodade det den ochristl. och välfärds förstörande oseden at gå så
kallad måndagskarl icke vore öflig på något ställe i Rödön socken, känd för ordentl.het o.
sedesamhet, samt at ingen husfader el. husmoder funnes så äreförgäten, o. så sniken efter slem
vinning at man ville til sådana måndagskarlar, el. full-hundar utlåta bränvin, och därigenom
åsamka sig både allmänn o. enskild förbannelse, önskade han likväl at det tillägg til 43 § af
byordningen, som församl. resp. ladamöter redan antagit. måtte til ordalydelsen sålunda förändras:
Utminuterar el. utprånglar någon, antingen på söndagseftermiddagar, el. måndagar el.
andra dagar i veckan, bränvin til sådane som äro kända förfylleri, eller benägenhet at i
omåttlighet o. oordentlighet förstöra sina större el. mindre tillgångar, och störes därigenom
allmän frid o. ordning, böte utprånglaren, hälften til angifvaren o. hälften til församl:s fattiga,
första gången fem r.d:r banco o. sedan dubbelt för hvarie gång, och bränvinssuparen 3 r.d:r o.
sedan dubbelt. Orkar han ej boten aftiene han det med arbete hos den som honom där till
begagna vill, hvilken då erlägger böterna.
Mot hvilken ordförandens önskan församl:s resp. ledamöter icke gorde någon invändning, likväl borde detta försml:s beslut 1 gång årligen från predikostolen upläsas.
4 § Slutligen framställdes den frågan, om församlingen resp. ledamöter \icke/ ansågo nödigt
at med det första tänka på orgelbyggnad i Rödön, hälst Rödöns kyrka vore en bland de
vackraste kyrkor i landet, Rödöns församling en bland de mäst ansedda o. förmögna
församlingar; Kyrkosången för närvarande ganska dålig, samt de gamla orgorna[?], som nu
lågo utan nytta o. utan ändamål, skulle troligen ganska betydligt \förminska/ kostnaden af en
ny orgel uppsättning?
Härtill svarade församl. ledamöter enhälligt, det de alt för väl insågo nyttan o. angelägenheten härutaf, o. ville icke underlåta at kraftigt medverka til vinnande af det
proponerade vackra ändamålet; likväl åstundade de at innan något afgörande beslut i detta
afseende fattades, skulle en tillkallad orgel-byggare öf:rse o. afgöra huruvida o huru mycket
den gamla orgeln skulle til den nya orgelbyggnaden kunna bidraga, samt at äfven kyrkan
borde, jemte församlingen, och så vidt hennes tillgångar til nya räntors afbetalning det tillläte,
derför sätta sig i kostnad o ansvar.
År och dag som ofvan
Den 23 maij, justeradt och vidkändt af
Zacharias Carlsson i Silje
...
[skada]
Zakr...
Olof Andersson i Dvärsett

P. Staaff.
Olof Nilsson i Tomte
Nils Johansson i Wejmon
... of Ersson i Backen
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30 oktober 1836
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 52, ÖLA.

År 1836 den 30:de october, å allmän ordentligen utlystsockenstämma i Rödön beslöts.
1:o Det skulle gamla, orklösa sockenstugu-gumman på rotan intagas och vårdas, sedan
landbonden Per Richardsson i Trusta, hos hvilken hon, under det förflutna året, på församlingens och fattig cassans gemensamma bekostnad njutit vård och skötsel derföre äskade
högre arfvode än församlingen skäligen tycktes kunna honom bestå.
2:o Det skulle \för/ gamla lappgumman Marget Olsd:r, af församlingen o. fattigcassan
sammanskjutas 25 r.d:r rg:s, hvarföre hon af sin måg Torkel Johanss. skulle under ett års tid,
vårdas o skötas.
3:o Öfvertalades bonden Nils Ersson i Österkjälen ...[skada]
[erhållande af] något unders[stöd] . . . vårdnad . . .
[fattiga] försvarslösa [ynglingen] Olof Persson Häger ifr. Silje.
År och dag som ofvan
P. Staaff.

21 maj 1837
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 53, ÖLA.

År 1837 den 21 maji, å allmän sockenstämma i Rödön, åtogo sig bonden Lars Pålsson fr.
Hissmo-Böle, och torparen, Sven Persson i Undrom, at emot förut bestämdt och stadgadt
arfvode af 25 r.d:r r.g:s för hvardera, mottaga, vårda och uppfostra drängen enklingen Bågg
Olof Ersson tvänne späda döttrar, under ett års tid, intygar.
Ex officio

P. Staaff.

24 september 1837
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 53, ÖLA.

År 1837 den 24 sept å allmän sockenstämma i Rödön valdes til sexmän: för Kjälens rota,
bond. Jon Jonsson, fr. Österkjälen, för Dvärsätters rotan bond. Anders Andersson i Hägra och
för Silje, bonden Nils Månss. från Trusta. Intygar
Ex officio

P. Staaff.

15 oktober 1837
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 54, ÖLA.

Den 15 october 1837 å allmän sockenstämma i Rödön, beslöts.
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1:o Det skulle sockenstugan, nästkommande vår, flyttas längre ifrån kyrkan, och ombyggas
högre och bequämligare m.m.
2:o Skulle gamla lappgumman, som, under förflutna året, på församlingens och fattigcassans gemensamma bekostnad, varit hos sin måg inhyrd, nu intagas och hädanefter gå
tourvis på rotan, m. m.
3:o Skulle golfvet i den pastors-tionde lada som Rödöns och Nässkotts socknar, enligt
öfrenskommelse med de andra socknarna i pastoratet, åtagit sig att underhålla, inläggas nytt
och tätt.
4:o Anslogs af fattigcassan fem r.d:r b:co til kläder åt fattige, faderlöse ynglingen O. Pehrss.
Häger, som vistas hos b. Nils Ersson i Österkjälen.
Intygar

ex offcio

P. Staaff
p. l.

Utan datum 1838
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 54, ÖLA.

1838 d. [lucka] å allmän sockenstämma i Rödön upplästes o. verificerades kyrko- och fattig
cassæ räkenskaperna, och beslöts det skulle anteckning till nattvardsgång, som hittils skett på
söndagsmorgonen, hädanefter verkställas antingen samma söndag som skrift utlyses, el. ock
lördagen före den söndag då nattvardsgång sker.
Intygar

ex officio

P. Staaff
p. l.

13 augusti 1838
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 55, ÖLA.

1838 den 13 augusti, å allmän sockenstämma i Rödön, anslogs af fattig-medlen till f. torparen
Per Larsson i Kjälabacken 4 kappor råg och dito korn, till torparen Jon Mattsson i Lund lika
mycket, samt till gifta drängen Halfvar Halfvarsson i Trusta, 8 kappor råg och dito korn.
Intyga:
Lars Johanss. i Häste
Hemming Månss. i Lägden

Jonas Jonsson i By
Nils Månsson i Utgård.

14 oktober 1838
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 55, ÖLA.

Den 14 october 1838, å allmän sockenstämma i Rödön, beslöts: det skulle församlingen åter
till vård och uppfostran emottaga dräng. Bågg Olof Erssons 2:ne moderlösa döttrar, som
tillika med sin fader, någon tid, varit vistande vid Husån. Vid samma tillfälle anmodades
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sockenskrifvaren, Jonas Nilsson i Vägmon att upprätta tour-listor för socknens fattighjon, på
det att somliga af deras underhålls skyldiga icke måtte af dem mera betungas än de andra.
Intygas.

Ex officio

P. Staaff.

24 februari 1839
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 56, ÖLA.

Den 24:de febr. 1839, å allmän sockenstämma i Rödön, beslöts:
Att, till förekommande af utsockne-tiggares kringstrykande inom församlingen, en hemmansägare i hvarje by där vägen löper in fr. annan församling, skulle anmodas att fortskaffa
alla sådana tiggare till närmaste församling åt det håll, hvarfrån de komne äro. Och åtogo sig
tills vidare, bönderne Johan Persson i Öf:rgård, Lars Hemings. i Häste, Eric Johanss. i Wike,
Nils Ersson i Österkjälen, samt Johan Olofss. i Utgård nämnde uppdrag, mot att, vid skeende
socken jemnads liquid, njuta ersättning efter 16 sk. b:co milen för hvarje sådan resa, hvarå
bevis till sockenskrifvaren inlämnas, påteknadt af någon i den socken och by, dit tiggaren
blifvit beledsagad. Hvarförutan de, som, i trots af denna öf:renskommelse, låta sådana tiggare
fritt passera, utan att beledsaga dem till vederbörande ombud, göra sig skyldig att, på egen
bekostnad dem fr. församlingen fortskaffa. Och på det denna öf:renskommelse måtte blifva
notificerad innom länet, anmodades sockenskrifvaren att utfärda kungörelse härom till alla
länets moderförsamlingar.
Justerat d. 17:de mars, intyga på församlingens vägnar
Lars Bergström
Sacri Ministerii Adjunct [Pastorsadjunkt]
Jonas Nilsson i Wejmon.
Sakris Ersson i Vike.
Olof Larsson i Häste.

9 april 1839
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 57, ÖLA.

Den 9:de april 1839, å allmän sockenstämma i Rödön, åtogo sig bönderna Anders Ersson och
Olof Ersson från Kjälabacken att försörja enkan Lisbet Nilsd:r i nyss nämnde by, i hennes
återstående lifstid, mot reveny af hennes torp, och ett bidrag af tio r.d:r banco af socknens
fattigcassa. Intyga
Lars Bergström
S.M. adjunct.
Sakris Ersson i Vike
Jonas Nilsson i Wejmon.

5 maj 1839
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 57–58, ÖLA.

Den 5:te maji, 1839, å allmän sockenstämma i Rödön.
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1:o Indeltes församlingen i så kallade rotar för de kringgående fattighjonen, och skulle
rothjonet Carl Nyfeldt intagas på prästgården.
2:o Anslogs af fattig cassan femtio r.d:r b:co till upphandlande af dels frökorn och dels
matkorn åt det mäst behöfvande i socknen.
3:o Föreslogs ett sammanskott, af 2 sk. b:co per tunland till biträde för den som åtager sig
att emottaga och uppfostra oägta gossen Abraham från Vejmon.
Ofvanstående protocoll justeradt och godkändt d.
[Datum och underskrift saknas]

9 juni 1839
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 58–59, ÖLA.

Den 9:de junii 1839, å allmän sockenstämma i Rödön,
1:o Upplästes, godkändes och verificerades kyrko och fattig cassæ räkenskaperna.
2:o Erindrades församlingens resp. husbönder att afhålla och afvänja sina barn och
tjenstehjon från den småningom inkomna, och allt mer tilltagande oseden, stridande både mot
Guds och verdslig lag, att icke inkomma i kyrkan förr än syndabekännelsen blifvit läsen, och
att, oftast onödigtvis, gå därutur innan välsignelsen blifvit afkunnad, och tillades kyrkovacktaren att intill dess hålla kyrkodörrarna tillstängda, och icke upplåta dem för andra än
dem, som äro nödsakade att utgå för sjukdom, el. andra tillfälliga ordsaker.
3:o Inlämnade kyrkovärden Lars Hemmingsson i Häste en så lydande skrift:
Till pastors embetet i Rödön.
Underteknad som under 9 års tid förestått kyrkovärds befattningen i Rödön får härigenom
vördsammast anhålla att nästkommande år blifva från denna befattning befriad, och att en
annan person i mitt ställe måtte väljas, hvilken i maji månad nästa år emottager denna
befattning.
Häste d. 8 junii 1839. Lars Hemmingsson.
Och tillsades, i anledning härutaf, församlingen att under tiden, utfundera och utkora någon
tjenlig och skicklig tilltädare till den lediga kyrkovärds befattningen i Rödön.
År och dag som ofvan. Ex officio

P. Staaff.

Ovanstående uppläst och justeradt den 14:de julii 1839 intyga
å församlingens vägnar
Jonas Nilsson i Wejmon
Nils Pehrsson i Silje
Lars Nilsson i Kielen
Pehr Jonasson Krogsgård.
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18 augusti 1839
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 62, ÖLA.

1839 den 18:de augusti, å allmän sockenstämma i Rödön, valdes till nämndemän, i stället för
bönderna Carl Carlss. i Dvärsätt, och Sakris Carlsson i Silje, för Krokoms norra rota, bonden
Nils Mattsson fr. Hägra, och för Häste rotan bonden Lars Larsson i Häste, efter omröstning;
intyga

P. Staaff

Å församlingens vägnar.
[Underskrift saknas]

8 september 1839
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 62–63, ÖLA.

1839 den 8:de september, å allmän sockenstämma i Rödön, beslöts, det skulle gamla, hitintills
obrukbart och utan gagn liggande, orgelverket repareras och uppsättas af examinerade orgelbyggaren h:r direktörn Ek, och medgafs till detta ändamål af församl. 24 sk. r.g:s af varje rök,
samt fritt underhåll för orgelbyggaren och hans åtföljande lärosvenner under vistelsen i
Rödön, men så vida något arfvode för ofvannämnda orgelverks uppsättande icke ännu vore
ovillkorligen el. till fullo bestämdt, anmodades rusthållaren Eric Persson i Nygården, att å
församl. vägnar, med titulus Ek uppgöra skriftlig öfverenskommelse derom. Härjemte beslöts
äfven, att en så kallad entreprenad auction på ofvannämnda underhåll för titulus Ek och hans
medhjelpare, skulle, nästkommande predikodag, efter slutad Gudstjenst, hållas här i
sockenstugan af sockenskrifvaren, Jonas Nilsson i Väjmon, emedan orgel-arbetet, i slutet af
påfölj. vecka, troligen komme att taga sin början.
År och dag som ofvan

P. Staaff.

Den 15:de sept. offentligen uppläst, o. vidkändt, intyga:
Olof Nilsson i Tomte Olof Larsson i Häste
Nils Nilsson i Huvulsviken.

17 november 1839
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 63–68, ÖLA.

Protocoll hållet uti allmän sockenstämma med Rödöns
församling d. 17 november 1839.
S.D. Sedan Rödö kyrkas gamla orgverk blifvit, dels på församlingens & dels på kyrkans egen
bekostnad, å nyo upprättadt och iståndsatt af examinerade orgbyggaren Ek, voro Rödö
församlings resp. ledamöter, så väl hemmansegare som boställes innehafvare och torpare
förliden söndag inkallade att öfverenskomma om lön för den blifvande orgnisten, hvilken
tillika borde bestrida klockare- och skolmästare-tjensterna i Rödön, hvarest ingen ordentlig
skolmästare ännu finnes, hvilket likväl i anseende till en mer och mer tilltagande \dålig/
innan- och utanläsning är högst af nöden, och der den nu varande klockaren Nils Månsson
vore sinnad, att mot billig och lämplig ersättning af orgnisten för det biträde han vid
gudstjensterna af honom möjligtvis kan behöfva, sin hittills innehafde klockare tjenst sig
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afsäga; så stadnade församlingen efter någon stunds öfverläggning, uti det enhälliga beslut det
skulle den blifvande orgnisten, skolmästaren och klockaren, så länge han dessa tjenster till
församlingens nytta och nöje sköter och förestår, af Rödöns socken årligen undfå tolf /12/
tunnor väl rensadt korn i fast mål sådant det på hvarje hemman växer och af hvarje torpare 16
sk:r banco årligen, samt dessutom för hvarje barn som af honom njuter undervisning 12 sk:r
r.g:ds i veckan jemte fritt husrum och kost på det ställe i socken, der han i egenskap af
skolmästare för hvarje gång vistas, likväl med förbehåll att fattiga fader- och moderlösa barn
hvilkas underhåll bekostas af församlingen, skola njuta fri undervisning.
Men såvida socknens hemmansegare icke kunde för tillfället öfverenskomma om fördelningen af ofvanstående spannmåls lön, blef, på anmodan af församlingens pastor, en
committé sammankallad hos herr œkonomie directören och riddaren P. Wikström, hvilken i
dag inlemnat följande förslag så väl hvad spannmålslönefördelningen som skolans reglering
angår:
”På anmodan af herr prosten och kyrkoherden P. Staaff sistl. söndag att med förslag inkomma
om lönefördelningen för organist, klockare och scholmästare, i en person, hafva undertecknade tagit följande i betänkande:
1:o Att hvarken orgelspel, sång eller scholmästare befattningen utgöres för jord eller
rök, utan endast för folket, och vore måhända rättast att derefter göra en fördelning. Men då vi
ansett att mången, som eger 1 tunnland, har lika många personer, som den hvilken eger 2:ne
tunnland, skulle det således för mycket drabba den tyngre beskattade. Äfvenledes finne vi
orimligt att fördelningen skulle ske efter rök emedan det skulle medföra samma om icke
större svårighet. Det finnes i sådant fall 3:ne alternativer att välja emellan. Det rätta torde
blifva att fördelningen efter en jemkning bör ske efter skatt, ehuru den efter folkmängden
skulle blifva rättast, emedan den då skulle minst betunga den högst beskattade.
2:o Hemmanen hafva wi ansett böra delas å 4 classer:
1:a class.
Hemman af 4 tunnland och deröfver utgöra 6 rökar, som betala
5 kappar på röken
30 kappar.
2:a class.
Hemman af 2 intill 4 tunnland utgöra 48 rökar, som betala
4 kappar på röken
192 kpr.
3:dje class.
Hemman af intill 2:ne tunnland utgör 36 rökar, som betala
3 kappar på röker
108 kpr.
4 class.
Hemman under 1 tunnland utgöra 12 rökar, som betala
2 kappar på röken.
24 kpr.
Summa t:r 11 2 kpr.
Ifall detta project icke skulle antagas, gäller den förra klockarelönen, och en ny fördelning af
tillökning åt orgnisten kommer då att uppgöras.
3:o Bör skolan hållas i 7 indelta rotar, samt en månad i hvarje rota. Fattiga och i
synnerhet fader- och moderlösa barn i hvarje rota ega och njuta samma undervisning och
betalningen för desamma erlägges sedan gemensamt af socknen. Och de, som få njuta en
sådan gratis undervisning bestämmas af kyrko-rådet.
4:o Innan barn lemnas åt scholmästaren böra de känna a.b.c. och rent samt färdigt
stafva och äfven kunna läsa a.b.c.boken innantill.
80

5:o Hvad terminerna angår så hafva vi ansett att den 1:a skulle börja med october och
sluta med november och den 2:dra börja med januarii till maji månads slut. Scholan hålles
toruvis hos barnens föräldrar.
6:o Äfvenledes hafva vi insett nödvändigheten att det tillsäges entrepreneurerna af
sockenstugan och med vite förelägges dem att sist inom medio af maji månad hafva fullgort
sina åliggande skyldigheter.
5 § ändras sålunda att hvad terminerna beträffa så följes härmed samma ordning som på Frösö
trivial skola, åtminstone för 1:sta året.
Att vi sålunda funnit tjenligt vara, varder på begäran uppsatt och till herr Prosten öfverlemnadt för ett ytterligare öfverläggas och beslutas.
Säther den 13de november 1839.

Pehr Wikström.

Olof Nilsson i Tomte, Carl Carlsson i Dvärsett, Olof Larsson i Häste, Erik Pehrsson i Nygård,
Nils Nilsson i Vestkjälen, Anders Andersson i Hägra, Nils Johansson i Weijmon, Jonas
Jonsson i By, Hemming Nilsson i Bergom.
Och blef detta project, efter offentlig uppläsning, genast och enhälligt af församlingen gilladt
och antaget; likväl anmärkte Pastor det han, för sin del ansåge tjenligare att den sednare
skolterminen, i stället för den 1 october börjades den 1 september, emedan dagen då var
ljusare och längre hvaruti församlingen äfven instämde.
Ändteligen tillfrågades församlingens nuvarande klockare Nils Månsson, om han som
nu mera oförmögen att klockaretjensten i Rödöns och Näskotts socknar widare bestrida, vore
hugad att densamma sig afsäga, så att denna tjenst kunde från den 1 maji nästkommande år,
såsom ledig och tillträdbar annonceras, hvilket han offentligen och i församlingens närvaro
bejakade, likväl med förbehåll, att, af den tillträdande orgnisten och klockaren få, såsom
ofvan nämndt är, åtnjuta någon billig och lämplig ersättning för det biträde med ringning,
orgtrampning och mera sådant, som han närmare än någon annan ansåge sig berättigad att få
göra.
Detta arfvode bestämdes af församlingen till 1½ tunna korn årligen från den 1 maji
nästkommande år, till hvilken tid Nils Månsson uppbär sin vanliga klockare lön. Och äger
således Nils Månsson att, från ofvannämnde tid, af den tillträdande detta arfvode årligen
uppbära, så länge han ofvansagde skyldigheter ordentligen fullgöra kan, hvarefter orgnisten
eger att på högre eller lindrigare vilkor, såsom han sjelf gitter med någon annan tjenlig person
derom öfverenskomma.
Slutligen tillsades Nils Månsson att ofvannämnde sin afsägelse af klockare tjensten i
Rödön och Näskott till den 1 maji nästkommande år 1840 till pastorsembetet i Rödön
skriftiligen och utan dröjsmål inlemna emedan fråga annars uppstår om ovillkorlig afsättning.
År och dag som ofvan

ex officio
P. Staaff

1839 den 1:sta december är ofvantecknade sockenstämmo-protocoll offentligen uppläst, widkändt och gilladt intyga å församlingens vägnar:
Jonas Nilsson i Weijmon,
Hemming Månsson i Lägden,
Erik Johansson i Wike,
Olof Ersson yngre i Kälen.
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19 januari 1840
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 68–69, ÖLA.

Protocoll hållit å allmän sockenstämma i Rödön den 19:de januarii 1840.
S.D. Efter ordentligt skedd pålysning inträdde Rödö församlings resp. ledamöter i sockenstugan, för att öfverenskomma om något understöd för flera inom socknen boende fattiga
hushåll, som, i saknad af arbetsförtjenst icke kunna, utan allmänt biträde sig sjelfva försörja,
och sedan sexmännen, enligt församlingens anmodan förleden söndag, hvar för sin rota
uppgifvit de mest behöfvande och socknemännen dessutom sins emellan öfverlagt, huru de
fattige lämpligast borde understödjas, så att något hyende icke lades under lättjan och
wårdslösheten, samt hvad och huru mycket hvar och en skulle för ofvannämnde ändamål,
utgifva.
Så beslöts enhälligt enligt ett nu ingifwet project, det skulle till de mest nödlidandes
hjelp, af hvarje tunnlands skatt erlägggas en kanna korn i fullt mål, hvilken spannmål skulle
wid nu inträffande krono-tionde intägt af sexmännen för hvarje rota emottagas, dels till genast
skeende utdelning åt de mest behöfvande, och dels till besparing för framtida behof åt sådana
som nästkommande wår blifva i saknad af utsädes korn. Dessutom medgåfwo socknemännen
att de arbetsföre af mankönet skulle om de så åstundade få wara hos hemmansegarne ett dygn
på tunnlandet för att antingen hugga kastved på egen kost emot 28 sk:r rgs famnen eller ock
eljest arbeta för maten, samt att fattiga barn som icke sjelfva kunna arbeta för sitt uppehälle,
skulle inom socknen få söka hjelp och understöd, men sådanne, som kommit till den ålder att
de kunna förtjena sitt dagliga bröd, böra på de ställen, der de infinna sig, afvänjas från den
wederstyggliga och skadliga lättjan, samt hållas till arbetsamhet och flit, som wårdslösa och
obetänksamma föräldrar sällan eller aldrig hålla dem till, hvarigenom de ock i framtiden oftast
blifva onyttiga, ja skadliga medlemmar i samhället, en börda för sig sjelfva och för de
menniskor, som olyckligtvis måste hafva dem i sitt område.
År och dag som ofvan

P. Staaff
P. L.

Den 2:dra febr 1840 uppläst och widkändt intyga å församlingens vägnar:
Johan Pehrsson i Weijmon,
Olof Eriksson i Kälen.
Nils Nilsson i Hufvulsviken,
Lars Ersson i Sota.
Olof Andersson i Dvärsätt,
Jonas Jonsson i By.

29 mars 1840
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 70, ÖLA.

1840 den 29 mars å allmän sockenstämma i Rödön.
Efter förut skedd ordentlig pålysning om ärendet inträdde Rödö församlings ledamöter jemte
tillkallad, ordentligen vald fullmägtig från Näskott, uti socknestugan, och yttrade sig
angående den ifrågakomna nybyggnaden vid Frösö lärdoms schola på sätt som följer:
Att så länge som nyssnämnda schola befinnes i sitt närvarande provisoriska skick med
endast 3:ne lärare, samt frågan om dess förflyttande till Östersund ännu är oafgjord, wille de
alls icke bidraga till någon ny byggnads uppförande derstädes, så mycket mindre, som ett af
de 2:ne boningshus, hvilka förut blifvit för scholungdomens herbergerande på landets
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bedostnad uppsatte, är wordet, utan något deras hörande och samtycke, nära tillintetgjordt för
sitt egentliga ändamål.
Men skulle mera nämnde schola komma att qvarblifva på Frösön samt dessutom, enligt
herr rector Nordqvists förslag, warda så inrättad, att lärjungarna derifrån omedelbarligen
kunna afgå till academien, så wille Rödöns och Näskotts socknar icke undandraga sig att, till
vinnande af detta för landet nyttiga ändamål, med 3:ne sk. banco på röken vara behjelplige till
den föreslagna nya byggnadens uppförande, likväl med det uttryckliga tillkännagifvandet
attdetta bidrag endast för en gång utgöres, samt att alla eller åtminstone de flesta af landets
öfriga socknar deruti deltaga.
År och dag som ofwan.
[Underskrift saknas]

17 maj 1840
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 71, ÖLA.

Den 17 maji 1840 å allmän och ordenteligen utlyst sockenstämma i Rödön, blef bonden och
fattigcasse föreståndaren Olof Larsson i Häste enhälleligen utvald till kyrkovärd i bonden
Lars Hemmingssons ställe, som från år 1830 denna tjenst berömligen förestått, men å allmän
sockenstämma förleden höst begärde att derifrån endtledigas och äger kyrkovärden Olof
Larsson således att hädanefter åtnjuta de förmåner som denna befattning åtfölja.
År och dag som ofvan, ex officio

P. Staaff.
P.L.

Den 24:de maji 1840 å allmän sockenstämma i Rödön upläst och vidkändt intyga:
å Rödö socknemäns vägnar
Zakrias Ersson i Wike,
Pehr Jonasson i Krogsgård,
Jonas Jonsson i By.

25 oktober 1840
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 71, ÖLA.

År 1840 den 25:te october å allmän socken stämma uti Rödön valdes till värderings män vid
nya brandstods föreningen inom pastoratet följande:
För Krokoms norra rote
bonden Carl Carlsson i Dvärsätt
På dito södra dito
bonden Olof Nilsson i Tomte
För Undroms dito
bonden Erik Pehrsson i Nygård
För Wike dito
bonden Zakris Ersson i Wike
för Sjöbygds dito
bonden Nils Johansson i Wejmon
för Kjälens dito
bonden Nils Nilsson uti Kälen
År och dag som ofvan, ex officio

P. Staff
P. L.
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3 maj 1841
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 72–73, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma uti Rödön den 23:die maji 1841.
S.D. I anledning af Kongl. Sundhets collegie skrifvelse till Konungens befallningshafvande i
Östersund af den 8:de sistl. mars att, med görligaste första inkomma med underdånigt
utlåtande huruvida inom länet behof finnas af en ytterligare läkares anställande i och för den
allmänna sjukvården härstädes, sammanträdde, på anmodan af välbemälde landshöfdinge
embete samt efter ordentligt tillkennagifvande derom från predikostolarne, Rödö pastoratsboer under ofvannämda dag at afgifva i det anbelangande ärendet följande yttrande:
Att Jemtland såsom ett bland Sveriges vidsträktaste provinsier visserligen, å ena sidan,
kunde vara i behof af en så kallad extra provincial läkare så mycket mer som den nuvarande
provinsial läkaren vore, i egenskap af sådan, ofta hindrad af läkarvården i Östersund, men att
landet likväl, å den andra, var för fattigt att utom den anslagne lönen till ordinarie
provincialläkares utfästa några vidare lönevilkor åt en ny, så kallad extra läkare. äfvensom att
läkarepraktiken uti Jemtland vore för litet lönande för en sådan att grunda sin bergning på,
emedan folket i allmänhet hälldre håller sig till vissa innom orten varanda välkända personer
än hitkommande okände och obepröfvade doktorer.
Det vore dessutom svårt, om icke omöjligt, att för den kommande nya, extra provincial
läkaren utstaka något vist embets dictrict eller station emedan, så länge den redan stationerade
ordinarie provincial läkaren ha sin vistelse ort i Östersund, i medelpunkten af Jemtland, der
han för kurhusets skull anses oumbärlig, det snarare skulle fordras en extra på alla sidor om
honom än endast en vid endera sidan af omkretsen.
Hvad Rödöns pastorat särskildt beträffar låge det så nära till Östersund att någon vidare
läkarevård än den som för närvarande der finnes att tillgå icke synes vara af nöden påkallad.
Skulle likväl Kungl. Maj:ts och rikets Sundhets colligium vilja i underdånighet föreslå att den
till en extra provincial läkare anslagna lönen finge sammanslås med batallions-läkarelönerna
med Kungl. Jemtlands Regemente så blefve den föreslagne extra provincial läkaren dermed
fullt ut belåten och landet kunde, utan att betungas med större onera, under dessa fredliga
tider, allt för väl vara bergadt med en extra batallions och extra provincial läkare uti en
person, likasom det hit intills fått lefva och bergat sig den förutan.
År och dag som ofvan. Ex officio

P. Staaff
P. loc.

7 november 1841
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 74, ÖLA.

År 1841 den 7:de november å allmän sockenstämma i Rödön åtog sig på församlingens
begäran bonden Carl Hansson i Silje att, emot ett arfvode af tio riksdaler banco, emottaga
samt under ett års tid underhålla och vårda moderlösa flickan Lisbet Olofsdotter uti Häste och
så vida icke allenast den nyssnämnda utan och hennes yngre syster blifvit under flere års
förlopp på församlingens och fattig cassans gemensamma bekostnad underhållen och uppfostrad ansågo socknemennen rättvist och billigt det skulle flickans fader, drängen Olof
Ersson ofvan utstakade arfvode till Carl Hansson sjelf utbetala, hvarför och krono länsman
Larsson uti Häste, hos hvilken bemälte Olof Ersson antagit årstjenst, af socknemännen
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anmodades att ofvannämnde tio riksdaler banco från Olof Erssons årslön afräkna och åt Carl
Hansson innehålla. Sålunda afslutadt intygar.
År och dag som ofvan. Ex officio

P. Staaff

23 oktober 1842
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 75, ÖLA.

1842 den 23:dje october uplästes å allmän sockenstämma i Rödön och godkändes följande
utlåtande:
”I anledning af Konungens befallningshafvandes i Östersund skrifvelse \till undertecknad/ af den 15:de sistl. september att uppmuntra Rödöns pastoratsboer till actie tekning för
bildande af en så kallad gemensam landtbruks schola för de fyra norra länen, som utgöra
Hernösands stift, hafva för detta ändamål ordentliga socknestämmor både i Rödön och
Näskott, Ås och Aspås socknar [hållits]; men då Jemtland i många afseenden både till klimat,
åkerbrukssätt och öfriga förhållanden är olika med de öfriga norra länen samt dess utom för
fattigt att ensamt stifta och underhålla en dylik läroanstalt, hvilket likväl för det wigtiga
ändamålets fullkomliga vinnande vore erfoderligt, så hvarken ville eller förmådde socknarne
tekna sig till några utgifter för denna projecterade inrättning, ehuru de visserligen insågo det
nyttiga deraf, om det möjligen läte sig verkställa.
Samma dag waldes till sexmän:
för Krokoms södra rota, bonden Pehr Pehrsson i Nyland, samt
för Kälens rota, bonden Anders Ersson i Westerkälen.
År och dag, som ofvan. Ex officio

P. Staaff.

10 september 1843
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 76, ÖLA.

År 1843 den 10:de september valdes till sexmän:
för Wike, By etc. rotarne
bonden Johan Pehrsson i Öfvergård.
för Häste, Trusta etc.
bonden Måns Pehrsson i Trusta.
Till godemän vid landtmäteri förrättningar
bonden Nils Johansson i Wejmon
bonden Olof Nilsson i Tomte
bonden Eric Pehrsson i Nygård
bonden Jon Andersson i Backen
bonden Olof Jonsson i Undrom.
Till sockenskrifvare:
bonde sonen Jonas Larsson i Häste.
År och dag som ofvan

P. Staaff.
P. L.
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25 februari 1844
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 77, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma uti Rödöns
sockenstuga den 25:te februarii 1844.
S.D. Sammanträdde efter förut lagligen skedd pålysning socknemännen enhälligt i
socknestugan för att öfverlägga om reglerandet af den genom Kungl. Maj:ts nådiga förordning
den 29:de aug. 1843 påbjuda socknenämnd och stadnade socknemännen enhälligt vid det
beslut det skulle en serskild socknenämnd för Rödö församling utses, hvars ledamöter skulle
till antalet vara lika många som det fans rotar i socknen, hvarefter uti hvarje rote valdes en
ledamot såsom här nedan står, neml. uti
Sjöbygds rotan,
bonden Nils Johansson i Wejmon,
Kjälens do,
bonden Eric Olofsson i Kälen,
Krokoms södra dito,
bonden Hemming Nilsson i Bergom,
Krokoms norra dito,
bonden Eric Andersson i Hägra,
Häste rotan,
bonden Lars Johansson i Häste,
Undroms dito,
bonden Eric Pehrsson i Nygård,
Vike dito,
bonden Jon Olofsson i Wike,
då derefter församlingen till ordföranden gemensamt valde kronolänsmannen Hemming
Larsson; hafvande denna för Rödö församling sålunda organiserade sockennämnd att sig till
efterrättelse ställa hvad ofvannämnde Kungl. nådige förordning af den 29 aug. 1843 i allo
bjuder och föreskrifver.
Dag som ofvan. In fidem

J E Grahn
past. adj i Rödön

Å församlingens vägnar H. Larsson, ordförande i socknenämnden.
Olof Larsson i Häste,
Eric Johansson i Wike.

17 mars 1844
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 78, ÖLA.

Protocoll fördt uti lagligen utlyst sockenstämma
med Rödö församling den 17 mars 1844.
S.D. Efter förut lagligen skedd pålysning sammanträdde socknemännen mangrant uti
socknestugan för att afgifva sitt yttrande öfver det af någre utaf församlingens ledamöter
gjorda förslag att under den stundande Kungsringningen till undvikande af den skada som
församlingens klockor kunde lida genom dagligen ombytta, ovana ringare, utse vissa pålitliga
personer, som, emot nöjaktig betalning, skulle under hela föreskrifne tiden denna ringning sig
åtaga.
Efter någon stunds öfverläggning insågo sockemännen den gemensamma nyttan i detta
förslag och öfverenstämde enhälligt deri att bönderna Nils Månsson i Trusta, Pehr Ersson i
Häste och Eric Olofsson i Sota, hvilka den ofvannämnda kungsringningen, huru långvarig den
än i den utkomman de författningen bestämdes, sig åtogo och hvilka personer af församlingen
pröfvades vara fullt pålitlige att genom varsamhet och vana med ringningen vårda dess
klockor, skulle för detta sitt besvär, såsom betalning af församlingen erlagd, per rök erhålla 24
sk. rgds per dag, om ringningen föreskrefs böra oafbrutet fortfara en hel timma hvar dag, men
endast 18 sk. rgds om en half timmes ringning per dag förordnades.
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Dag som ofvan. In fidem

J E Grahn
Past. adj. i Rödön

Å socknemännens vägnar:
Eric Johansson i Wike,

Bengt Pehrsson i Öfvergård.

Nöjde med den betalning som detta protocoll utfäster, förbinda vi oss genom våra namns och
bomärkens undersättande till fullföljande af hvad vi här ofvan oss åtagit.
Dag som ofvan,
Nils Månsson i Trusta,

Eric Olofsson i Sota,

Jon Pehrsson i Häste, för fadren.

7 april 1844
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 79–80, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön den 7 april 1844.
S.D. Efter förut gjord ordentlig pålysning i laga tid inträdde efter slutad Gudstjenst, Rödöns
socknemän jämte tillkallade fullmägtige från Näskotts och Aspås socknar. Från den senare
nämndemannen Olof Ersson från Näset och för Näskott sockenskrifvaren Nils Jonsson i
Bjerte, för att tillika med pastor yttra sig öfver Ås församlings underdåniga ansökning det
måtte dervarande annnexe-prestbord, om icke förr, åtminstone vid först inträffande pastors
ledighet anslås till ständigt boställe åt comminister i Rödöns pastorat, dock med vilkor att då
en fast folkschola inom Ås socken en gång kommer att inrättas af samma prestbols ägor skall
till boställe för scholläraren uplåtas så mycken jord som Kungl. Maj:ts nådiga förordning om
folkskolors bildande i sådant afseende föreskrifver.
Och sedan Åhs församlings ofvansagde underdånige ansökning blifvit ordentligen
upläsen och ventilerad, yttrade pastor i samråd med förstnämnde församlingar att de emot Åhs
annexe prestborde anslående till ständigt comministers boställe efter nuvarande pastors
frånträde från Rödöns pastorat, icke hade något att invända, utan ansågo det af enahanda
grunder som i mera nämnde underdånige ansökan blifvit anförde vara både billigt och rättvist.
Men trodde sig likväl icke böra tillstyrka det skulle någon afsöndring derifrån till boställe åt
en i framtiden till äfventyrs blifvande folkskole lärare i Ås socken varda beviljad, såvida
oftanämnde prestbol både till sin inskränkta ägorymd samt till för öfrigt torra och infertila
beskaffenhet, är sådant att det näppeligen förmår underhålla en och ännu mindre tvenne åbor.
Dessutom förbehöll sig och pastor att någon större och beqvämare husbyggnad än som på
annexe stamhemman vanligt och brukligt är, måtte i och för prestbolets upplåtande till
ständigt comminsters boställe icke varda honom eller hans sterbhus ålagd, utan finge Åhs
församlingsboer, i händelse de för sin blifvande comminister åstundade en sådan, densamma
sjelfve ombesörja och bekosta.
P. Staaff
P. L.

24 juni 1844
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 80–82, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän socknestämma uti
Rödöns sockenstuga den 24 junii 1844.
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S.D. Efter förut i laga tid utfärdad pålysning sammanträdde Rödöns sockens samtelige hemmansåboer, torpare och inhysesmän, äfensom kyrkovärden, sockenskrifvaren Nils Jonsson i
Bjerte såsom befullmägtigadt ombud från Näskotts socken, till allmän sockenstämma för att, i
enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 18:de junii 1842, hvars vigtigaste
punkter uplästes, ordna sitt skolverk inom församlingen, och yttrade Rödöns socknemän att de
enligt sockenstämmo protocoll af den 17:de november 1839 redan då antagit en skolmästare,
som derjemte vore orgelnist och kantor med hvilkens barna-under visning de voro fullkomligt
nöjde, den de ville vidare behålla, och sedan ofvannämde författnings 4:de § ånyo blifvit
uppläst, som vidrörde lönen för skolmästaren, svarade församlingen, uppå tillfrågan att de ej
inginge på att erlägga den lön, som nämnde § stadgar, utan hade de, såsom ofvannämnde
sockenstämmoprotocoll utvisar, utan att hafva bestämt någon serskildt lön åt orgelnisten och
klockaren och någon serskild åt klockaren för den med orgnist- och klockare tjensten förenade
skolmästare befattningen, gemensamt anslagit en årlig lön af tolf tunnor väl rensadt korn i fast
mål och af hvarje torpare 16 sk. banco, samt dessutom för hvarje barn som han undervisade
12 sk:r r.g:s i veckan, hvilken nu uppgifen lön de ej, till åtlydnad af ofvan nämnde Kungl.
Maj:ts nådiga förordning, ville vidare förhöja.
Men, oaktadt detta sitt tredskande emot författningen, anhöllo de dock att en ansökan
skulle genom domcapitlet till Kungl. Maj:t i underdånighet ingifvas, med underdånig anhållan
om ett understöd af Staten till att belopp af 53 r.d 16 sk. banco till löneförhöjning åt deras
skolmästare, och fortforo de och med detta sitt påstående ehuru underteknad ordförande,
genom skäl, som stödde sig på de rörande folkundervisningen utkomma författningar, upplyste dem derom att deras begäran vore orimlig och såsom sådan ej kunde beviljas.
I sammanhang härmed beslöts och att de förut indelte sju skole-rotarne skulle samman
dragas till sex, och att skolmästaren skulle uppehålla sig och undervisa barnen en månad i
hvarje rota, hvarjemte det och bestämdes att barnaundervisningen skulle inom Rödöns
församling taga sin början med den 1:sta september och fortgå under october och november
månader, hvarefter den skulle upphöra till den 1:sta februarii och vidare fortsätta under loppet
af denna och af mars och april månader, efter denna tid medgaf Rödö socknemän uppå
begäran af Näskotts församlings boer genom dessa fullmägtig kyrkoverden och socknesktifvaren Nils Jonsson i Bjerte, att deras antagne skolmästare skulle i nyssnämnde socken få
under loppet af 2:ne månader med barna undervisningen derstädes sig sysselsätta emot en
nöjaktig med Näskots socknemän af honom sjef öfrerenskommen vedergällning.
Till slut frikände Rödö socknemän och det befullmägtigade ombudet för Näskotts
socken underteknad ordförande från all den möjliga skada och förlust som förr eller sednare
på ett eller annat sätt kunde drabba församlingen till följe af dess nu mot Kungl. Maj:ts nådiga
förordning af den 18 junii 1842 stridande beslut, hvilket de ej ryggade, oaktadt alla af
ordföranden gjorde föreställningar att sig till efterrättelse ställa hvad ofvannämnda författning
i allo bjuder; erkännes dag som ofvan
In fidem

J. E. Grahn
past.adj. i Rödön

Justerat den 30:de junii 1844.

J. E. Grahn.

Å samtelige socknemännens vägnar
H. Larsson,
Jonas Jonsson i By

Johan Pehrsson i Wejmon.
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3 november 1844
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 82–83, ÖLA.

Å ordentligen utlyst allmän sockenstämma i Rödön den 3 november 1844, beslöts af Rödöns
socknemän det skulle för hvarje hemman och boställe å nedan nämnda ställen erläggas en
kappe korn å tunnlandet till understöd åt gamla åttatio-åra enkan Brita Jönsdotter från
Undrom, sjukliga enkan Greta Jacobsdotter från Lund, samt till arbete oförmögne drängen
Olof Eriksson från Westerkjälen, och skulle sexmannen Lars Ersson från Mjäla för Olof
Erssons räkning upptaga denna fattighjelp i Sjöbygden och Sota; f. nämndemannen Pehr
Ersson i Häste för Greta Jacobsdotters del uti Häste och Prestgården; samt sexm. Måns
Pehrsson i Trusta till enkan Brita Jönsdotters understöd, i Trusta, Rödögården och af de
hemman i Silje, som sedan gamla socknstugu-gummans död icke underhållit någon fattighjon.
Widare gjordes, det skulle, af sockenskrifvaren Jöns Larsson från Häste, socknen indelas
uti 2:ne så kallade fattigrotor, af hvilka den norra skulle innehafvas af rothjonet Carl Nyfeldt,
och den södra af rotehjonet Erik Nilsson. Slutligen åtog sig, på socknemännens begäran,
bonden Erik Olofsson från Österkjälen, att, emot samma kostnads arfvode, som detta år, näml.
10 r.d r.g:s af fattigkassan, 10 dito af församlingen, samt 5 af föräldrarne, äfven för
nästkommande år, mot fullt föräldraansvar, vårda och kristeligen uppfostra oäkta gossen
Johan Andersson.
År och dag som ofvan

P. Staaff
Pastor.

Justeradt och godkändt den 17 samma månad och år intyga:
Lars Larsson i Häste
H. Larsson

17 november 1844
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 83–85, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Rödön
den 17 november 1844.
S.D. Efter ordentlig pålysning om ärendet, inträdde Rödöns socknemän jämte från Nässkotts
socken inkallade fullmäktige, bönderna Nils Larsson från Tullus och Olof Nilsson från
Faxelfven, och sedan pastor föreställt dem nödvändigheten derutaf, att en barnmorske-lärling
utsåges, och med det första som ske kunde, affärdas till Stockholm, för att vid dervarande
cliniska institut, erhålla undervisning i barnförlossnings konsten, för att efter inhämtad
kännedom derå, vara socknarne till handa, i händelse den nuvarande, till hög ålder komna
jordegumman Greta Jonsdotter skulle genom döden bortgå, eller och blifva för ålder och
orklöshet oförmögen, att barnmorske-tjensten längre handhafva och bestrida; och församlingarna sjelfve, dessutom insågo och medgåfvo angelägenheten och nyttan af ett dyligt
förfogande, så enhälleligen beslutadt, det skomakarehustrun Ingebor Pehrsdotter ifrån
Smedsåsen, hvilken hos pastor anmält sig hugad att ofvansagde befattning, för socknarnas
räkning, inlära och antaga, och som äfven af Nässkotts socken vitsordades såsom dertill
synnerligen antaglig och tjenlig, skulle, på ofvannämnde församligars bekostnad och så fort
möjligt vore, i och för bemäldte ändamål, afresa till Stockholm; likväl ville socknarna vid
hennes bekostnad fästa följande villkor:
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1:mo, att hon, efter slutad lärokurs, icke finge engagera sig på något annat ställe än
Rödön och Näskott. 2:do, att hon utom hvad hon, vid barnförlossningar sjelf kan förtjena, icke
finge, af socknarna uppbära någon lön, så länge den nuvarande gamla barnmorskan lefver.
3:do, att hon äfven efter hemkomsten från Stockholm, borde, så ofta det sig göra lät, och
synnerligen i början, vara assisterande vid de barna förlossningar dem Greta verkställer, för
att af henne inhämta mera erfarenhet och upplysning.
Den kostnad, som för Ingebor Jonsdotters mera sagda undervisning, samt hennes resa
till och från Stockholm, komma församlingarna till last, skulle enligt fattadt beslut, af
socknarnas fattigkassor,hvar efter sin sockens storlek, förskjutas intill dess utrönt blifvit, huru
stor den blef, hvarefter den på vanligt sätt, och i \vanlig/ ordning skulle på socknarna fördelas,
från dem uppbäras och till fattigkassona emot laga ränta återställas.
År och dag som ofvan.

P. Staaff.
Past. l.

Den 24 november offentligen uppläst och vidkändt intyga:
Reinh. Schröder,
Hemming Larsson
Ryttmästare
Krono länsman
Den 1:a december 1844 offentligen uppläst och vidkändt af Nässkotts socknemän intyga:
Nils Jonsson i Bjerte
Nils Larsson i Tullus.
Med de i detta sockenstämmo protocoll, föreskrifve trenne villkor förklara vi oss nöjda.
Faxelfven den 2:a december 1844.
Lars Gunnarsson
På en gång närvarande vittnen:
Nils Larsson i Tullus
Simon Pehrs. i Faxelfven

Ingebor Hamberg
i Smedsåsen

23 november 1845
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 86–89, ÖLA.

Protocoll, hållet å allmän sockenstämma i Rödön den 23:dje november 1845.
S.D. Efter 14 dagars förut ordentligt tillkännagifvande af ärendet, inträdde Rödö församlings
respect. ledamöter jämte ordentligen valda och tillkallade fullmäktige från Nässkott socken,
kyrkovärden Nils Jonsson från Bjerte och bonden Pehr Nilsson från Faxelfven, för att rådgöra
och öfverenskomma om en gemensam folk-skolas anläggande, enl. Kungl. Maj:ts nådige
stadga angående folkundervisningen i riket af 18 junii 1842.
Och sedan ordföranden uppläst Kungl. Maj:ts nådiga circulair till Ven. consistorium i
Hernösand af den 4 augusti d. år, rörande den till folkundervisningens ökade befrämjande, af
rikets sednast församlade ständers beslutade och af Konungen i nåder antagna och beviljade
afgift för hvarje mantalsskrifven person, af 12 sk. b:co för man och 6 sk. för qvinna, hvilken
afgi[f]t från och med år 1847, kunde af församlingar, hos hvilka folkskolan blifvit ordentligt
organiserade, få uppbäras, och i sammanhang dermed Ven. consistorii uppmaning till stiftets
presterskap att med all flit och skyndsamhet befordra folkskoleväsendets ordnande till full
verksamhet inom den af Kungl. Maj:ts i nåder bestämda tid, och dernäst de hufvudsakligaste
paragrapherna ur högstberörde nådiga folkskole stadga, derest det i 1:a § påbjuder, att i hvarje
stads församling och hvarje socken på landet bör finnas minst en, hälst fast, skola, samt
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slutligen så väl i anledning härutaf som af högstförmälte Kongl. Maj:ts nådiga antagande af
rikets ständers beslut om ökade tillgångar för folkundervisningens ordnande genom ofvannämnda afgift för hvarje mantals skrifven person, som egentligen vore en af Konungen
beviljad eftergift på den allmänna bevillningen till församlingarnas eget behjertande framställt, huruvida det icke kunde anses för olydnad och otacksamhet mot Konung och ständer,
som omsorgsfullt velat göra allt hvad göras kan för den allmänna undervisningens förkofran
äfven bland de lägre folk klasserna, att sätta sig emot en institution, som vore så nyttig, och så
högst nödvändig för både närvarande och tillkommande slägtens blidning till både kristlig och
med borglig dygd.
Så blef, med föga invändning deremot afgjordt, det skulle innan 1847 års slut, en fast
skola anläggas och ordnas för Rödöns och Nässkotts socknar gemensamt, emedan man ansåg,
det skulle en dylik för hvardera socknen, med behörig lärare-personal blifa för kostsam att
underhålla. Men om tjenlig plats för skolhusets uppsättande och tjenlig bostad för läraren
kunde, då tvistiga meningar derom nu uppstodo, för denna gång, intet vist afgöras, utan skulle
man framdeles, såsom ske kunde, derom öfverenskomma.
Till ledamöter i den blifvande skolstyrelsen invaldes af församlingarna följande:
För Rödöns socken; bönderne, Nils Johansson i Vejmon, Lars Larsson från Häste, Erik
Pehrsson i Nygården, Jon Olofsson i Vike, Hemming Nilsson i Bergom, Nils Nilsson i
Westerkjälen, Carl Carlsson yngre från Dvärsätt, samt kronolänsmannen Larsson till v.
ordförande.
För Nässkotts socken bönderna, Jonas Ersson från Trållsåsen, Nils Larsson från Tullus,
Pehr Nilsson från Faxelfwen, Erik Larsson från Nordannälden, samt kyrkovärden Nils
Jonsson i Bjerte till v. ordförande.
Den med detta beslut missnöjde eger att deruti söka ändring genom besvär till Domcapitlet i
Hernösand innan kl. 12 å 60:de dagen eller om helgedag då infaller, dagen derefter, räknad
antingen från beslutets kungörande eller deraf bevisligen erhåller del, den dagen oräknad, då
sådant skett; åliggande det jemväl den klagande att, inom 14 dagar efter det besvären sednast
bort inlämnas å ort som vederbör, till sockenstämmans ordförande aflemna diarii utdrag öfver
besvärens inlämnade.
År och dag som ofvan.

P. Staaff.

Den 30 november justeradt i Rödöns sockenstuga och den 7 december i Näskotts dito intyga:
Å Rödö socknemäns vägnar:
H. Larsson, Olof Jonsson i Undrom, Olof Andersson från Dversätt, Jon Jonsson i By
Å Nässkotts socknemäns vägnar:
Pehr Pehrsson i Smedsåsen, Nils Carlsson i Kingsta, Olof Nilsson i Tullus, Nils Nilsson
i Öhne.

12 julii 1846
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 89–91, ÖLA.

Protocoll hållet vid Tingslagsstämman uti
Rödöns sockenstuga den 12:e julii 1846.
S.D. Efter fjorton dagar förut skedd pålysning om ärendet, ingingo Rödöns sockens
hemmansegare och boställs innehafvare i sockenstugan, jemte ordentligen tillkallade full91

mäktige för Nässkotts socken: Bönderna Nils Jönsson från Bjerte och Jonas Nilsson från
Faxelfven. För Åhs socken: kyrkovärden Johan Jönsson från Ösa, samt för Aspås socken:
bonden Henrik Ersson från Lien; och sedan herr landshöfdingen och riddaren A. P. Sandström
framställt huru som han vore hitrest, för att enligt en till Konungens befallningshafvande
ingifven ansökning af några Rödöboer om underdånigt förord till erhållande af så kalladt
statsanslag, för uppförande af en brobyggnad öfver Rödösundet, hvartill ordentligt materialförslag jemte ritning vore upprättadt, inhämta, huru mycket församlingarne sjelfva ville, till
ofvansagde brobyggnad, hvilken vore i många afseenden för landet nyttig, bidraga, och tillika
antydt, det han icke ansåge för omöjligt, att två tredjedelar af den summa som kostnadsförslaget uppgick till skulle kunna i nåder beviljas, ehuru statsbidraget troligen icke
komme att på en gång, utan småningen och efterhand utfalla, samt slutligen låtit ofvannämde
kostnadsförslag alltigenom uppläsas, tillfrågades församlingarna, om de voro villiga att till
den ifrågasatta bro byggnaden med gemensamma krafter bidraga?
Häruppå afgåfvo genast fullmäktigarne från Åhs, Aspås och Nässkotts socknar ett helt
och hållet afslående svar, emedan de sällan eller aldrig trodde sig komma att begagna den;
och sedan, efter ett längre besinnande, visserligen en del af Rödö sockneboer yttrat sig
benägne att med några dagsverken på tunnlandet vilja befrämja den oftanämnde brobyggnaden, men större delen deremot afsagt sig att delaktighet deruti, upplöste herr landshöfdingen sockenstämman med det yttrande, att då Rödö församling icke nu vidstode sin förut
yttrade mening om nödvändigheten och nyttan af en under alla årstider fri och öppen passage
öfver Rödösundet, så ansåge han denna fråga såsom helt och hållet förfallen, och ville sig
dermed icke heller vidare befatta.
År och dag som ofvan. Ex officio

P. Staaff.

Den 26 juli 1846, å allmän sockenstämma i Rödön uppläst, justeradt och godkändt, intyga å
församlingens vägnar:
Hemming Larson,
Erik Pehrsson i Nygården,
Lars Johansson Häste,
Nils Jonsson i Bjerte.

2 augusti 1846
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 91, ÖLA.

Protocoll fördt vid allmän sockenstämma med
Rödöns socknemän den 2 augusti 1846.
S.D. Till uppsyningsmän öfver försvarslösa personer inom Rödöns socken valdes af
socknemännen följande: b. Nils Johansson i Vejmon, b. Erik Pehrsson i Nygården, Lars
Johansson i Häste, Hemming Nilsson i Bergom.
Å socknemännens vägnar:

[Underskrift saknas]

11 november 1846
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 92–93, ÖLA.

År 1846 den 11 november, efter ordentligen utlyst sockenstämma i Rödön, dit äfven bönderna
Nils Jonsson från Bjerte, Pehr Nilsson från Faxelfven och Erik Larsson i Nordannälden,
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såsom fullmäktige för Nässkotts socken sig infunnit, beslöts angående den förut beramade
folkskole inrättningen, följande:
1 Det skulle hos bonden Lars Johansson i Häste, som sjelf närvarande det samma medgaf,
för folkskolans organisering inom den tid Kongl. stadgan föreskrifver eller 1847 års slut,
trenne dertill tjenliga rum inhyras emot ett årligt arfvode af femtio /50/ rikdsaler banco, under
2:ne års tid, deruti \äfven/ inberäknadt bränsle för skolläraren i 2:ne rum.
2 Att den beslutade skolbyggnaden skulle uppsättas efter den ritning, som Hemming
Nilsson i Bergom på intresenternas begäran uppgjordt, och för dem redan uppvisat.
3 Att material förslag efter ofvan anförde ritning, skulle nästkommande predikodag i
sockenstugan af bemälde Hemming Nilssons inlemnas, för att sedan af sockenskrifwarne på
hvardera socken fördelas efter de grunder, som inom orten följas ifråga om kyrkobyggnad,
samt slutligen
4 Att timmer till skolhuset, enligt angifvit material förslag, skulle antingen denna höst,
eller tidigt nästkommande vår, af hvar och en som vederbör huggas, för att, efter en sommars
torkning, blifva i och för ofvansagde ändamål mera gagneligt och varaktigt, äfvensom att
torkade bräder borde för skolhusets säkrare inredning under arrendetiden, anskaffas.
År och dag som ofvan,

P. Staaff
Pastor

Den 15:de november s. år, å allmän sockenstämma i Rödön uppläst och justeradt. Intyga å
församlingens vägnar:
Erik Pehrsson i Nygården,
Erik Nilsson i Tomte,
Nils Jonsson i Bjerte,
Jonas Nilsson i Faxelfven.

12 september 1847
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 94–95, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 12:te september 1847.
S.D. Sammanträdde Rödöns socknemän och ordentligt befullmäktigade från Nässkott, näml.
Nils Carlsson från Kingsta, bonden Nils Nilsson i Öhne, och bonden Peter Pehrsson
Smedsåsen, för att tillika med folkskolestyrelsen utse någon tjenlig interims skolmästare till
dess någon examinerad anmält sig, och äfvensom att öfverenskomma om huru lönen för den
samma kommer att utgå, antingen med contanter eller in natura.
1:o Wid framställd fråga om hvilken interims skolmästare skulle, tills en 3:dje ansökningstid blifvit i tidningarna utsatt antagas; så ifrågasatte några af församlingens ledamöter
huruvida ej pastors adjuncten O. A. Staaff kunde börja med att sätta skolan i ordning, hvilket
han åtog sig, och om ej någon anmälte sig vid 3:dje ansökningstiden, så ville han förestå
densamma högst ett år.
2:o Att lön skulle utgå till minimi beloppet 166 r.d. 32 sk. b:o, på så sätt att hvarje mantalsskrifven person i församlingen erlägger 6 sk. b:o årligen och om detta icke uppgår till
ofvannämnde belopp, skall det som brister af församlingarna sammanskjutas efer de i 2:a
articeln Bevillnings-förordningen bestämda grunder, eller efter hemmansvärdet. Och skola
dessa afgifter och bidrag uppbäras af sockenskrifvaren, som äger att i medio af mars redovisa
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medlen till skolstyrelsen, som då lemnar hälften till skolmästaren, och andra hälften i början
af october.
År och dag som ofvan

P. Staaff.

H. Larson, Nils Nilsson i Öhne, Anders Andersson i Hägra, Pehr Pehrsson i Smedsåsen, Erik
Olofs. i Kjälen, Jon Olofsson i Wike, Olof Andersson i Dvärsätt, Nils Månsson i Utgård,
Hemming Månsson i Lägden, Johan Larsson i Silje, Erik Nilsson i Tomte, Lars Larsson i
Häste, Nils Carlsson i Kingstad.
Uppläst och vidkändt den 19:de september 1847, intygar:
O. A. Staaff, pastors adjunkt.
Olof Larsson i Häste,
Jon Jonsson i By.
Å allmän sockenstämma i Nässkott den 26:te september ofvanstående år, uppläst och justeradt
intygar:
P. Staaff.
Å församlingens vägnar:
Nils Jonsson i Bjerte,

Pehr Nilsson i Faxelfven,

Jonas Ersson i Trållsåsen.

19 september 1847
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 95, ÖLA.

Den 19:de september 1847.
Till sexmän för Krokoms södra rota, bond. Hemming Pehrsson, i Nygården, d:o norra rota,
bond. Magnus Jönsson fr. Fanbyn, och för Käla rotan, bonden Nils Ersson fr. Österkälen.
O. A. Staaff.

22 september 1847
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:2, opaginerad, ÖLA.

År 1847 den 22:dra september sammanträdde undertecknade ledamöter i folkskolestyrelsen
för Rödöns och Näskotts socknar, och öfverenskommo om följande jemkningar i V. Consistorii i Hernösand förslag till reglemente för folkskolor inom stiftet.
3 cap. 1 §. Skolstyrelsen bestämmer vid hvarje läse-termins slut, när skolan åter skall
börja, hvilket directionens beslut från predikostolen 14 dagar förut skall tillkännagifvas.
§ 2. Dervid gjordes den förändring att lärjungarna, den mörkare årstiden, skulle samlas
kl. 9 f.m. och läsa till 12, samt eft.m. från 1 till 3, och under den ljusare årstiden skulle
reglementets föreskrift följas.
Cap. 4 § 5. Skolstyrelsen äger att pröfva, hvilka fattiga barn skola hafva företräde till
inträde i skolan.
För öfrigt antogs \tills vidare/ Hernösands Consistorii reglemente för folkskolor i
Hernösands stift, utan jemkning och förändring.
Dessutom öfverenskom skolstyrelsen att skolan skulle den 11:te nästkommande oktober
börjas, hvilket tillkännagifves i Näskotts kyrka den 26:te dennes, och i Rödöns den 3:dje
october.
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Vid samma tillfälle invaldes bonden Lars Larsson i Häste till föreståndare för skolcassan; och äger han således att hos Konung:s befallningshafvande i Östersund efter fullmagt
af skoldirectionen, uttaga och quittera den Rödöns och Näskotts församlingars gemensamma
folkskola tillfallande folkskole-afgiften för innevarande och följande år.
Rödöns sockenstuga den 22:dra september 1847.
P. Staaff
Hemming Nilsson i Bergom, Nils Nilsson i Wästerkjälen, Lars Larsson i Häste,
Jon Olofsson Vike,
Carl Carlsson i Dversett,
Nils Jonsson i Bjerte,
Nils Larsson i Tullus,
Pär Nilsson i Faxelfven.

24 oktober 1847
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 96–97, ÖLA.

Protocoll hållit vid allmän sockenstämma
för Rödöns och Nässkotts församlingar den 24 october 1847.
S.D. Sammanträdde Rödöns resp. ledamöter tillika med fullmäktige från Nässkott, näml.
bönderna Nils Jonsson från Bjerte och Nils Larsson från Tullus, för att besluta och öfverenskomma om följande:
1 § Beslöts det skulle Rödöns och Nässkotts församlingar, till uppbyggnad af sin
gemensamma folkskola, hos Kungl. Maj:t i underdånighet anhålla om nådig tillåtelse att, från
Rödöns prestbohl, få för alltid afsöndra 36 mälingar eller cirka 6 geometriska tunnland
hitintills obruten och mycket stenbunden mark, hvarigenom också folkskolan finge det läge
som Kungl. Maj:ts nådiga skolstadga af den 18:de junii 1842 i slutet af 3 § föreskrifer.
2 § Sedan det blifvit bestämt att byggmästaren och materialskrifvaren skulle vara en och den
samma, äfven som att han skulle, för sitt \besvär/ i arfvode hafva 1 r.d. 16 sk. banco för
dagen, utom skjuts till och från stället vid arbetets början och slut, äfvensom en gång hvarje
vecka, under arbetets fortgång, fram och tillbaka mellan sitt hem och byggnadstället; så valdes
bonden Carl Hemmingsson från Nyland till byggmästare, och materialskrifvare, men i
händelse att han, genom sjukdom eller någon annan oförutsedd tillfällighet, hindras från att
vara närvarande vid byggnads arbetet, så invaldes bonden Hemming Nilsson i Bergom till
suppleant.
3 § Afgjordes att timret till skolbyggnaden skulle vara framfördt till byggnadsstället i slutet
af mars månad nästa år, för att då af material skrifvaren kunna afsynas.
År och dag som ofvan.
H. Larsson

P. Staaff
Nils Johansson i Wejmon.

Den 31 october justeradt och godkändt, intyga P. Staaff.
Å socknemännens vägnar:
Nils Johansson i Wejmon,
H. Larsson,
Erik Pehrsson i Nygården,
Måns Pehrsson i Trusta.
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12 december 1847
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:2, opaginerad, ÖLA.

På allmän, i laga tid utlyst sockenstämma den 12:te december 1847, valdes till ledamöter i
sparbanks committeen bönderna Eric Nilsson från Tomtom och Lars Johansson från Häste för
Rödöns socken.
Rödöns sockenstuga den 12:te decemb. 1847.
O A Staaff
S. m. adj.
Å socknens vägnar:
J. Vikström,
Olof Larsson i Häste,

Erik Pehrsson i Nygården,
Olof Jonsson i Undrom.

20 februari 1848
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 101–103, ÖLA.

Protocoll hållit vid allmän sockenstämma
Rödöns sockenstuga den 20 februari 1848.
S.D. Sammanträdde Rödöns respectifve församling tillika med ordentligt befullmägtige från
Näskott, neml. bönderna Nils Nilsson från Öhne, Pehr Pehrsson från Smedsåsen och Nils
Carlsson från Kingsta, för att besluta om några skolans angelägenheter, som ej blefvo rigtigt
uptagna i protocollet hållet den 12:te sept. förlidne år, och stadnade församlingen vid följande
beslut.
1:o Att den för Rödöns och Näskotts gemensamma folkskolan kommer att taga sitt slut den
1:sta nästkommande april.
2:o Skulle interims skolmästaren adjuncten Staaff i besvär för de fyra månader han läst
erhålla 200 r.d riksgälds, som skulle betalas med 100 r.d. b:co af de medel som blifvit
uppburne af församlingarna och resten 33 r.d. 16 sk. b:co tages af de från landshöfdingeembetet uppburne medel. De af sockinskrifvaren redan uppburne återstående 66 r.d. 32 sk.
b:co skulle sparas till lön åt skolläraren för ett annat år, eller ock för något annat ändamål som
då framdeles, vidare kommer att bestämmas.
Skolläraren adj. Staaff eger att i medio af mars utbekomma den af församlingen bestämda lönen 100 r.d. bco.
Rödöns sockenstuga den 20 februari 1848.
Å församlingarnas vägnar:
Eric Pehrsson i Nygården,
Nils Nilsson i Hufvulswiken,
Pehr Pehrsson i Smedsåsen,
Johan Pehrsson i Öfvergård.

O. A. Staaff
S. M. adjunct.
Hemming Nilsson i Bergom,
Nils Nilsson i Öhne,
Nils Carlsson i Kingsta,

Uppläst och justeradt i Näskott den 27:de februari intygar.
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Nils Jonsson i Bejerte,

O.A. Staaff.
S.M. adj.
Olof Nilsson i Faxelfen,
O. Wärnberg i Tullus.

Uppläst och justeradt i Rödön den 5:te mars intyga
O.A. Staaff.
S.M. adj.
Olof Larsson i Häste,
H. Larsson,
Jonas Jonsson i By.
Wid samma tillfälle uplästes äfven orgelnisten Michael Öbergs ansökan till lediga skolmästarbefattningen vid Rödöns och Näskotts gemensamma folkskola, äfvensom det betyg
nämde Öberg erhållit af seminarii föreståndaren herr mag. Wagenius, neml. att M. Öberg, om
ej oförmodadt hinder inträffade skulle kunna göra bort sin cours till terminens slut eller i
medio af junii månad, hvarefter tillfrågades om ej församlingarne voro nöjda med att antaga
M. Öberg till skol lärare, dels för att få förena orgelnist och skol lärrare tjensterna, och dels
för att han vore ensam sökande, hvarvid alla samtligen voro öfverens att om orgelinsten M.
Öberg gjorde ifrån sig sin examen till ofvansagde tid, så skulle han erhålla fullmagt på
ifrågavarande tjenst.
Ut supra:

O. A. Staaff.
S. M. adj.

16 april 1848
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 103–105, ÖLA.

Protocoll hållit vid allmän sockenstämma den
16:de april 1848, uti Rödöns sockenstuga.
S.D. Efter i laga tid skedd pålysning, sammanträdde Rödöns respectifve församling för att
höras öfver följande frågor:
1:o Om församlingen ville anslå någon lön åt den nya barnmorskan Ingeborg Lif? Hvarvid
beslöts att församlingen ej ville gifva henne någon lön, emedan hon skall enligt något förut
hållet protocoll hafva medgifvit att tjena utan lön tills den förra barnmorskan Greta uphör att
uppbära lön.
2:o Om församlingen ville taga någon åtgärd för hustrun Orsilla Olofsdotters skötsel,
hvarvid församlingen var allmänt öfverens om att hyra in henne hos någon för viss betalning i
weckan. Inhyses Eric Jonsson från Silje åtog sig då att gifva henne en tillbörlig skötsel mot
betalning af fyra (4) riksdaler för hvarje wecka. Till betalning skulle tagas 30 riksdaler b:co af
fattigcassan, men skulle hennes sjukdom fortfara så länge, att denna summa ej kunde räcka
till, så får man då framdeles öfverenskomma, om hvad som vidtagas bör, Tiden för betalningen för hennes vård, räknas från den tid hon insjuknade.
3:o Om församlingen ville gifva något understöd för fader o. moderlösa barnet Märtha från
Undrom, hvarvid torparen Edfast Ersson åtog sig att vårda barnet detta år mot en summa af 25
r.d. r.g:s. Betalningstiden räknas från början af detta år. Betalningen derför tages och af fattig
cassan.
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Rödöns sockenstuga den 16:e april 1848.

O. A. Staaff.
Pastors adjunct.

Å sockenmännens vägnar:
Eric Pehrsson i Nygården, Lars Larsson i Häste, Johan Pehrsson i Wejmon.
Uppläst och justeradt den 23:dje april 1848 betygar
O. A. Staaff
S. M. adj.

Nils Nilsson i Kjälen

Johan Larsson i Silje.

30 april 1848
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 98–100, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma
i Rödön den 30:de april 1848.
S.D. Efter i laga tid skedd pålysning sammanträdde Rödöns respective församling för att
öfverenskomma om när upptimringen af folkskolan skulle taga sin början, äfvensom om
anskaffande af timmermän, verktyg o.s.w.
1 § Skall materialskrifvaren bonden Carl Hemmingsson i Nyland, den 13:de nästkommande
juni, tillika med någon annan, som han vid afsyningens tillfället äger att taga till biträde,
afsyna timmer och ställningsbräder, som äro beräknade till skolans byggande. Men som
kanske, till denna tid, ej alla medhinna att framskaffa golf och takbräder, så skall en afsyning
af dem ske längre fram.
2§

Skall timringen taga sin början dagen derpå eller den 14:de junii.

3 § Materialskrifvaren torde vara så god och anskaffa behöflige timmermän, hvilka kunna
vara med så länge timringen varar och då han sjelf äger att öfverenskomma med hvarje
timmerman om hans dagspenning.
4 § Samma dag som afsyningen på timret sker, bestämmes ock hvarest och huru skolbyggnaden skall komma att stå.
5 § Materialskrifvaren äger att själf skaffa linor, spik och andra verktyg som äro nödvändiga
för skolans uppbyggnad. Till betalning härför tages i förskott af de 100 riksdaler riksgelds
som äro öfrige af förra årets anslagna skolmästar lön.
6:o Skall dagsverksskylldigheten till stenbrytning utgöras efter samma grunder och i samma
ordning som vid afröjdningen af platsen der skolbyggnaden kommer att stå.
7:o Timmermännes aflöning upptages under arbetets fortgång af socknarnas sockenskrifvare.
Rödöns sockenstuga den 30:de april 1848
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O. A. Staaff.

§ 1 ändras vid protocollets justerande den 14 maji sålunda att 4 män från Krokoms och 4
från Häste och Wike rotorna, 1 man för Kjäla rotan och 1 för Sjöbygdrotan skulle anskaffas
till timmermän, äfsom 4 timmermän från Nässkotts rotorna.
§ 3 ändras så att tim[mer]mänens dagspenning bestämdes till 1 r.d. 6 sk. riksgelds för
hvarje dag.
Dessutom påyrkades äfven att torpare och inhyses inom Rödön och Nässkotts socknar skulle
sammankallas till allmän sockenstämma för att höras om de ej godvilligt ville genom dagsverksskylldighet bidraga till folkskolans uppbyggnad.
Å andra sidan teknade protocoll upplästes och justerades med några förändringar af 1:ste och
3:dje punkterna, söndagen den 14 maj 1848.
P. Staaff.
Å socknemännens vägnar:
Erik Pehrsson i Nygården, Olof Larsson i Häste, Nils Johansson i Wejmon,
Nils Nilsson i Kjälen, Olof Nilsson i Faxälfven, Nils Grelsson i Tullus.
Den med detta beslut missnöjde eger att deruti söka ändring genom beswär till Konungens
befallningshafvande inan kl. 12 å 30:de dagen, eller om helgdag då infaller, dagen derefter,
räknadt antingen från beslutets kungörande eller deraf bevisligen erhållen del, den dagen
oräknadt, då sådant skett. Åliggande det jemväl den klagande att, inom 14 dagar efter det
beswären sednast bort inlämnas å ort som vederbör, till sockenstämmans ordförande aflemna
diarii utdrag öfwer beswärens inlemnande.
År och dag som ofwan

O. A. Staaff.

4 juni 1848
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 105, ÖLA.

Protocoll hållet i Rödöns sockenstuga den 4:e junii 1848.
S.D. Efter först skedd pålysning sammanträdde församlingens torpare och inhysesmän för att
tillfrågas huruvida de ej voro sinnade att med något dagsverke bidraga tillika med hemmansegare för folkskolans uppbyggande, hvarvid befulmägtiga torparena Pehr Andersson i
Tomte och Olof Ersson i Häste svarade att de icke på något hvilkor ville härtil bidraga.
Ut supra

O.A. Staaff
S.M. adjunct.

Å torparnes vägnar
Olof Ersson i Häste,

Pehr Andesson från Tomtom
[bomärke.]

9 juli 1848
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 106–107, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma
den 9:de julii 1848, med Rödöns församling.
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S.D. Enligt förut i laga tid skedd pålysning, sammanträdde Rödöns respectifve församling för
att öfverenskomma om huruvida den ville gifva barnmorskan Ingeborg Lif något understöd,
hvarvid församlingen stadnade wid det beslut att hon, tills den nu löntagande barnmorskan
Greta dör, skall erhålla 8 skil. b:co på hvarje rök inom för samlingen. Sockenskrifvaren uptager hennes lön.
Den med protocollet missnöjde eger att inom 30 dagar ifrån nedanskrifne dag, eller den dag
då protocollet justeras, hos Konungens befallningshafvande deröfver anföra besvär.
Rödöns sockenstuga den 9 juli 1848.

O.A. Staaff
S. M. adj.

Å socknens vägnar
Olof Larsson i Häste,
Eric Pehrsson i Nygården,

Nils Johansson i Wejmon,
Hemming Nilsson i Bergom.

Uppläst och justerad den 23:de julii, intyga

O.A. Staaff.
S. M. adj.

Eric Nilsson i Tomte,

Jonas Jonsson i By.

10 september 1848
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 107–108, ÖLA.

På allmän i laga tid utlyst sockenstämma den 10:de september tillfrågades Rödöns respectifve
ledamöter huruvida de ej ville med något understöd hjelpa inhyses, O. Diberg och afledne
löjtnant Tidemans 2:ne barn, hvarvid församlingen stannade vid det beslut att Diberg erhåller
en half tunna korn och enkan Kirstin Andersdotter för sina barn en tunna korn. Till
bestridande af ofvanstående utgift, en och half tunna korn, upptages en kanna korn på hvart
tunneland. Sexmännen skola upptaga det. Det korn som kan blifva öfrigt sedan en och half
tunna äro lemnade till Tidemans barn och Diberg, skall fattig föreståndaren emottaga och
förvara till något kommande behof.
Rödöns sockenstuga den 10:de september 1848.

O.A. Staaff.
S. m. adj.

Å sockenmännens vägnar
Eric Pehrsson i Nygården,

H. Larsson,

Hemming Månsson i Lägden.

26 november 1848
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 108–109, ÖLA.

Wid allmän sockenstämma i Rödön den 26:te november 1848, der äfven fullmägtige från
Näskott var närvarande neml. bonden Nils Grelsson från Tullus, och blef det project, som
skolstyrelsen uppgjort för skolans inredande uppläst och förhandladt, hvarvid man slutligen
stadnade vid det af herr löjtnant Burman upsatta förslag, att skolhusets inredande, skulle sättas
på antreprenad auction, men dessförinnan skulle en committée upgjöra huru många dagsverken som skulle anslås. Till entreprenad summans betalande uptages af Rödöns och
Näskotts kyrkor ett lån på 500 riksdaler b:co hvilken summa skall afbetalas på 5 år af den lön
som är af församlingarne anslagne till skolmästaren, hvilken i dess ställe får sin löns fyllnad
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af den capitatjons afgift som fås från landshöfdingeembetet, men om ej ofvanstående femhundrade riksdaler b:co räcka till, så skall resten utgå efter oförmedlad hemmantal.
Till ledamöter uti commiteen för uprättande af ett förslag huru många dagsverken som
skola anslås till entrepreneuren o.s.v., invaldes herr löjtnant Burman, bonden Hemming Nilsson i Bergom och kyrkovärden Nils Jonsson från Bjerte, torparen och snickaren Swen Thorén,
och torparen Nils Olofsson från Smedsåsen.
Det förslag som committeen uprättar skall sedan framläggas å allmän socken stämma för
att pröfvas.
Rödöns sockenstuga den 26:te november 1848.

O.A. Staaff

Å socknarnes vägnar
Nils Grelsson Tullus,

Nils Nilsson i Kjälen.

H. Larsson

19 mars 1849
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 110–111, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön den 19:de mars 1849.
S.D. Sammanträdde socknemännen för att besluta angående fattiga barns underhåll i folkskolan.
1:o Bonden Nils Månsson från Trusta åtog sig att emottaga gossen Carl Tideman och hafva
honom i sitt bröd och gifva honom kläder ifrån dato, till 1:sta october 1850 emot en summa
stor tjugo riksdaler banco (20 r.d. b:co). Skulle nu bonden Nils Månsson ej villa hafva honom
till ofvanstående dato, eller gossen dessförinnan med döden afgå, så frånräknas betalningen
efter 2 r.d. b:co för hvarje månad som Carl Tideman går i skolan. Betalningen utgår af fattig
cassan, så att hälften 10 r.d. b:co betalas den 1:sta maji 1849, och den andra hälften den 10
r.d. b:co den 1:sta maji 1850.
2:o Öfverlät socknemännen åt fattigföreståndaren bonden Lars Johansson från Häste att
skaffa de nödvändigaste kläder åt gossen Pehr Mårtensson från Sota, så att han må kunna
fortfara att gå i skolan.
År och dag som ofvan

O.A. Staaff
S. M. adj.

Å socknemännens vägnar.
Olof Larsson i Häste, Jon Olofsson i Wike.

10 juni 1849
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 111, ÖLA.

På allmän i laga tid utlyst sockenstämma i Rödön den 10 junii 1849, sammanträdde de af
socknemännen som ingått i länets brandstods bolag för att wälja ordförande och ledamöter i
den comittee, som skall bildas inom Rödöns och Näskotts bran[d]stods district, hvarvid krono
länsman H. Larsson blef vald till ordförande och bönderna Olof Larsson från Häste och
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Hemming Nilsson från Bergom blefvo valde till ledamöter, och bönderna Nils Jonsson från
Bjerte och Olof Larsson från Tullus till suppleanter uti brandstods comitteen för Rödöns å
Näskotts socknar.
År och dag som ofvan.

O.A. Staaff
S. m. adj.

Å brandstodsbolagets vägnar.
Nils Nilsson i Kjälen,

Lars Larsson i Häste.

14 oktober 1849
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 112–114, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän gäldstämma i Rödön den 14:de october 1849.
Sedan herr landshöfding J. Dahlström i korthet framstält vigten och värdet af den contubernii
byggnad, som nu vore byggd och till det mesta inredd i öfre wåningen af skolhuset i
Östersund, der landets mindre bemedlade studerande ungdom kunde, i likhet med hvad förr
hvarit vanligt på Frösön, för en ringa afgift och ett mindre kostsamt mat-inslag, få husrum och
mat ordentligt lagad. Äfvensom huru orätt och oklokt det vore om någon eller några af provincernas socknar skulle, genom att ej bidraga till denna contubernii byggnad gå miste om rätt
och tillträde uti densamma.
Så hemställdes nu till församlingarnas ompröfvande huruvida icke äfven de skulle, i
liket med nästan alla öfriga socknar vilja med något penninge\tillskott/ bidraga till ifrågavarande inrättnings iståndsättande och sålunda få rätt och del i den samma. Hvartill Rödö
församlings socknemän först förklarade sig vara nöjda, att till i frågavarande byggnad, i ett för
allt gemensamt med Näskott socken, bidraga med en summa af stor etthundrade (100) riksdaler banco, hvilka af sockenskrifvaren skulle få upptagas under mars, april och maji månader
nästkommande år 1850, för att till wederbörande redovisas i början af påföljande junii månad.
Ofvanstående summa utgår på samma sätt och enligt samma grunder som skyddsafgiften, så
att hvarje skattskrifven mansperson betalar 8 sk. b:co och hvarje skattskrifven qvinsperson 4
sk. b:co. Men om torpare, inhyses och tjenste-hjon treskas att betala denna afgift så betale i
stället den jord- eller hemmansegare på hvars jord de bo eller i hvars tjenst de äro.
De närvarande från Näskotts socken, nemligen brukspatron Forssell från Waplan och
bonden Jonas Nisson från Faxelfven, förklarade sig för sin del var nöjda med ofvanstående
fattade beslut, men skulle Näskotts socknemän vidare härom höras i allmän sockenstämma
om de ej ville ingå härpå, så vilja Rödöns socknemän ändå lemna hvad på dem belöper i
ofvanstående summa. Om socknarnas gemensamma tillskott blifver mer än hvad som skall
tillfalla contubernii byggnaden, så lägges resten uti den gemensamma skolcassan.
Kyrkovärden Johan Jönsson i Ösa, fullmägtig för Åhs socken, förklarade sig derefter
vara villig och nöjd med att, till contubernii byggnaden i Östersun af nästkommande års
skyddsafgift aflåta trettio (33) riksdaler och 16 sk. bco.
Fullmägtige från Aspås socken, nemligen fjerdingsmannen Eric Ersson i Tand, f.d.
nämndemannen Nils Nilsson i Rehn och bonden Eric Johansson i Lien, svarade att de för
närvarande ej kunde bidraga något till ifrågavarande contubernii byggnad, men förbehåller sig
hafva öppet att framdeles. om tillgångarna så medgåfvo få ingå i densamma.
Den med protocollet missnöjda äger att inom 30 dagar ifrån nedanskrefne dag eller den dag då
protocollet justeras, hos Kungl. befallningshafvande deröfver anföra besvär.
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År och dag som ofvan.

O.A. Staaff.
S. M. adj.

Uppläst och justeradt den 21:sta october 1849.
Intyga
O.A. Staaff
S. M. adj.

Å sockenmännens vägnar:
Lars Larsson i Häste,

Olof Jonsson i Undrom.

23 december 1849
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 115–116, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön den 23:die december 1849.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning om ärendet, sammanträdde Rödöns socknemän för
att yttra sig om huruvida ej behofvet påkallade att de med det första inginge till Kongl.
befallningshafvande med ansökan om undsättningsmedel för uppköpande af frökorn, hvarvid
yttrades att som säden verkligen vore mera skadad af frost, än man i höstas trodde, då fråga
ock var om ifrågavarande sak, och således oduglig till frö, så vare de nästan allmänt öfverens
om att med en sådan ansökan ingå, men som socknemännen ej för tillfället kunde noga
uppgifva huru mycket frökorn, som kunde behöfvas för Rödöns socken, eller motsvarande
pengar för upskaffandet deraf. Så anmodades sexmännen att låta utgå listor, på hvilka hvar
och en skulle tekna huru mycket frökorn eller motsvarande pengar han ville begära såsom
undsättningsmedel, och skulle dessa anteckningslistor inlemnas till S. M. adj. O.A. Staaff,
hvilken socknemännen befullmägtigade, att så fort som möjligt å deras wägnar ingå till
Konungens befallningshafvande med ansökan om erhållande af undsättningsmedel, penningar
räknade efter tretton (13) riksdaler och 16 skill. bco. för hvarje å listorna tecknade korntunna,
då socknemännen sedan sjelfva ville skaffa sig frökorn.
År och dag som ofvan.

O.A. Staaff
S. M. adj.

Uppläst och justeradt den 1:ste januari 1850,
Intyga

O.A. Staaff
S. M. adj.

Å socknemännens vägnar
Olof Andersson i Dvärsätt,
Hemming Månsson i Lägden,

Johan Larsson i Silje,
Lars Ersson i Silje.

20 januari 1850
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 116–118, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 20 januari 1850.
S.D. Sammanträdde Rödöns socknemän för att besluta om några socknens fattiga barn,
hvilka nödvändigt borde gå på skolan, och stadnade man vid följande beslut:
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1. Bonden Eric Månsson från Mjäla emottog gossen Carl Tideman mot en betalning af
tjugo (20) riksdaler riksgälds med skyldighet att hålla honom på skolan hela wårterminen
1850. Men skulle ej Carl Tideman kunna admiteras nästa vår till H. h. nattvard, så är bonden
Eric Månsson förpligtigad att hafva honom qvar i sitt hus till gossen skriftläst, dock ej hålla
honom mer på i skolan än näst kommande termin. Gossen är skylldig att vara qvar hos
bonden Eric Månsson till hösten 1851.
2. Inhyses pigan Gustafva Gilljam skulle ock af fattig cassan erhålla tio (10) riksdaler
b:co såsom ett bidrag till att hålla sin son på skolan.
3. Fattigföreståndaren Lars Johansson i Häste äger att på så billiga villkor som möjligt
bortackordera flickebarnet Märtha ifrån Nygården, hvilket nu enl. öfverenskommelse för ett år
är 10 riksdaler b:co af fattig cassan och 6 r.d. 32 sk. b:co af de af herr derectiuren Wikström
skänkta medel.
Wid samma tillfälle väldes orgelnisten M. Öberg och bonden Olof Jonsson i Undrom att
öfverse och granska de räkningar, som af sockenskrifvaren Jöns Larsson från Häste blifvit
förda öfver omkostnaderna vid folkskolans uppbyggande och inredande.
År och dag som ofvan. Ut supra

O.A. Staaff
S. M. adj.

Uppläst och justeradt den 3:dje febr. 1850.
Intyga.

O.A. Staaff
S. M. adj.

Å socknemännens vägnar
Olof Larsson i Häste,

H. Larsson.

24 februari 1850
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 118–119, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön
den 24 februari 1850.
Sedan Konungens befallningshafvandes svar af den 30 sistledne januari, på Rödö socknemäns, genom herr S. M. adj. O. A. Staaff gjorda begäran om undsättningslåns erhållande af
statsmedel, blifvit upläst, så tillfrågades socknemännen huruvida de då, enligt denna upplästa
skrifvelese, ville emottaga det erbjudna låneunderstödet af 3.800 riksdaler banco, dels i
contanta penningar, dels i 200 tunnor fröbart korn. Hvarvid yttrades att som nu redan de fleste
af dem som begärt låneunderstöd dels skaffadt sig, dels betingadt sig frökorn, i hopp om
lånebidrags erhållande af statsmedel till dess betalande, så kunde och ville ingen af dem
emottaga undsättnings och nödhjelps committeens anbud på frösäds afhemtande i Ångermanland, utan ville de ödmjukast anhålla om att enligt sin förut gjorda begäran erhålla låneunderstödet i contanta penningar.
Wid samma tillfälle utågs en commitee, bestående af följande personer, nemligen ordföranden orgelnisten Mich. Öberg, bönderna Jon Olsson från Wike, Eric Nilsson från Tomton,
Carl Hemmingsson från Nyland, Nils Nilsson från Westerkjälen och Nils Johansson från
Wejmon, hvilken vi vilja befullmägtiga att å våra låntagares vägnar utförda låneförbindelsse,
de emottaga och qvittera de undsättningsmedel som Kongl. befallningshafvande möjligtvis
komme att bevilja.
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År och dag som ofvan.
Å socknemännens vägnar:
Johan Larsson i Silje,
Eric Zachrisson i Wike,
Eric Pehrsson i Häste,
Måns Pehrsson i Trusta,

O.A. Staaff
S. M. adj.
Olof Andersson i Dvärsätt,
Jonas Jonsson i By,
Lars Ersson i Silje,
Hemming Pehrsson i Krogsgård,
Olof Ersson i Trusta,
Eric Ersson i Trusta,
Hemming Nilsson i Bergom.

3 mars 1850
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 120, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 3:dje martii 1850.
S.D. Sammanträdde socknemännen för att ännu ytterligare yttra sig öfver nödhjelps committeens anbud, på frösäd, hvarvid socknemännen vidhöllo sitt förra sockenstämmo beslut,
nemligen att de ej kunde och ville på förut anförda grunder emottaga någon frösäd till låns,
utan anhöllo om att få det begärda lånet i contanta penningar, äfvensom svar om när det kunde
erhållas.
År och dag som ofvan.

O.A.Staaff
S. m.adj.

Å socknemännens wägnar.
Bengt Pehrsson i Öfvergården, Olof Ersson i Häste,
Eric Andersson i Hägra,
Olof Andersson i Dvärsätt,
Lars Ersson i Silje,
Jonas Jonsson i By,
Hemming Pehrsson i Krogsgård,
Erik Olofsson i Sota.

23 mars 1850
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 120–122, ÖLA.

Protocoll hållet i Rödöns sockenstuga den 23 mars 1850.
Sedan Rödöns socknemän uti denna dag hållen sockenstämma icke kunnat komma till något
beslut huruvida de behöfde undsättningslån i korn, utan endast några få personer anmält sig
såsom behöfvande, men de nu efteråt vid närmare besinnande funnit, att i socknen existerar
brist både i korn och penningar, särdeles som många redan betingat frökorn, hvilket de ännu
ej kunnat betala så stadnade socknemännen nu i det enhälliga beslut, att de af det från
Ångermanland upköpta frökorn till länets undsättning önskade få på lån etthundrade tunnor,
samt för öfrigt contanta penningar till fyllnad i förut beviljade lånesumma 3.800 r.d. b:co,
hvilket beslut underteknad anmanades att på detta sätt antekna. Och skulle detta protocoll
öfverlämnas till socknens undsättnings committee för vidtagande af den åtgärd vidare erfordras till lånets utbekommande både i korn o. penningar.
Rödöns sockenstuga, som ofvan. efter anmodan
W. Söderberg.
Uppläst och erkänt.
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Johan Larsson i Silje,
Måns Pehrsson i Trusta,
Jonas Jonsson i By,
Olof Ersson i Trusta,
Hemming Nilsson i Bergom, Erik Olofsson ä. i Kälen,
Eric Olofsson y. i Kälen,
Eric Pehrsson i Häste,
Nils Pettersson i Mjäla,
Hemming Månsson i Lägden, Eric Olofsson i Sota,
Hemming Pehrsson i Krogsgård,
Eric Ersson i Trusta,
Olof Ersson i Häste,
Olof Ersson i Backen.
Uppläst och vidkänd å allmän sockenstämma den 14 april 1850.
O.A. Staaff
S. M. adj.
Å socknemännens vägnar.
Olof Ersson i Trusta,
Nils Ersson i Kjälen,
Nils Pehrsson i Silje,
Eric Pehrsson i Häste,
Jon Andersson i Backen, Olof Andersson i Dvärsätt,
Nils Nilsson i Hissmoböhle, Eric Olofsson i Hissmoböhle.

1 april 1850
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 122–123, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön den 1:sta april 1850.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde socknemännen för att öfverenskomma om något understöd för några fattiga inom socknen, hvarvid beslöts.
1.
Att sjukliga pigan Lisa Olofsdotter från Rödön och Simabacaken skulle af fattig cassan
såsom understöd erhålla tio (10) riksdaler banco.
2.
Skulle torparen Mårten Olofsson från Sota efhålla sex (6) riksdaler och 32 sk. b:co af
fattigcassan, såsom bidrag till att hålla sin son Per på Rödöns folkskola.
År och dag som ofvan. In fidem.

O.A. Staaff
S. M. adj.

Den 14:de april offentligen upläst och vidkänt,
intyga å socknemännens vägnar.
Nils Nilsson i Kälen,
Eric Nilsson i Tomte.

23 april 1850
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 123, ÖLA.

Wid socken nämndens sammanträde i Rödöns sockenstuga den 23:de april blef beslutadt att
Jöns Stare från Utgård skulle af fattig cassan erhålla 10 riksdaler b:co; och enkan Anna Greta
Påhlsdotter från Wejmon äfven erhålla en lika summa neml. 10 riksdaler b:co.
Rödöns sockenstuga den 23:de april 1850.

O.A. Staaff
S.M. adj.

Nils Johansson i Wejmon,
Eric Pehrsson Nygården,
Hemming Nilsson i Bergom, Jon Olofsson i Wike,
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Eric Andersson i Hägra,
Eric Olofsson äl. i Kälen.

30 juni 1850
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 123–125, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön den 30 junii 1850.
S.D. Efter fjorton dagars förut skedd pålysning om ärändet, sammanträdde Rödöns
socknemän för att välja en annan sockenskrifvare, istället för bonden Jöns Larsson, som i
anseende till afflyttning från socken, afsagt sig ifrågavarande befattning. Men ville socknemännen, innan de skredo till val af sockenskrifvare, bestämma följande.
1. Skulle den blifvande sockenskrifvaren fullgöra allt hvad som rörer socknens gemensamma angelägenheter utan undantag, och skulle då sockenskrifvaren i ett för allt åtnjuta
nedan bestämda lön.
2. Skulle sockenskrifvaren på debiteringssedlarna utsätta debetering på hvarje del för
sig.
3. Sockenskrifvarens lön bestämdes till tio (10) skillingar och (8) runstycken b:co årligen på hvarje hemmansrök.
Efter att församlingen hafva bestämdt detta så skulle de skrida till val af sockenskrifvare, men
som tankarna voro delade, så skedde omröstningen genom öppna vota, hvarvid bonden Lars
Johansson i Häste erhöll nio röster, och orgelnisten M. Öberg nitton röster, hvarföre således
den sistnämnde blef församlingens sockenskrifvare.
Orgelnisten M. Öberg som sjelf var närvarande afsade sig ej detta förtroende, utan åtog
sig att minst fem år vara Rödö sockens sockenskrifvare.
Till slut blefvo kronolänsman Larsson och bonden Pehr Ersson i Nygården valda att såsom revisorer årligen granska Rödö sockens fattigcassa och sockne räkningar, och skulle de
såsom arfvode för sitt besvär hafva skjuts och i dagtraktamente trettiotvå skillingar banco.
År och dag som ofvan, in fidem

O.A. Staaff
S. M. adj.

Ofvanstående protocoll blef uppläst och jussteradt den 13:de juli 1850.
O.A. Staaff.
Å socknemännens vägnar.
Hemming Larsson,
Johan Larsson i Silje,
Lars Larsson i Häste,
Bengt Pehrsson i Öfvergård,
Olof Larsson i Häste.

24 november 1850
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 125–127, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma
i Rödön den 24 november 1850.
S.D. Sammanträdde Rödöns socknemän hvarvid äfven bonden Pehr Nilsson från Faxelfven
såsom fullmägtig för Näskotts socken var närvarande, och dessutom äfven Rödöns och
Näskotts gemensamma i folkskolestyrelsen, för att enligt förut skedd pålysning, först och
fråmst granska den afgående sockenskrifvaren Jöns Larssons räkningar öfver nya skolhusets
uppbyggande, äfvensom vidare öfverenskomma angående huruvida skydsafgifterna såsom
förr helt och hållet skulle tagas till lön åt skolläraren och den anslagna skollärarens lön till
uppbyggande och vidare inredande af skolhuset, och stod församlingen vid sitt förut fattade
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beslut, men medgaf dock att hvad som nödvändigt behöfdes för skolan inköpes det skulle få
tagas af skyddsafgiften.
I skolstyrelsen blefvo invalda de samma som förr, men ville bönderna Nils Johansson
från Wejmon och Eric Pehrsson från Nygården utgå från densamma.
Vidare ansågs att räkningarne angående skolan icke behöfde vidare uppläsas då de förut
voro granskade af dertill utsedd revisorer, utan blefvo de godkända och ansågs äfven att
sockenskrifvaren Jöns Larsson skulle få skjuts för sin resa till Kårgärde 4 r.d. b:co, men skulle
batalningen för 2:ne dagars tidespillan utgå.
Orgelnisten Öberg öfvertager räkningarne och bestyret med skolan enl. dem emellan
serskildt träffad öfverenskommelse. Äfven blef bonden Carl Hemmingssons i Nyland räkning
uppläst och godkänd.
År och dag som ofvan

O.A. Staaff
S. M. adj.

Wid samma tillfälle uppläst och justeradt som ofvan. O.A. Staaff
S. M. adj.
Å socknemännens vägnar
Pehr Nilsson i Faxelfven,
Nils Nilsson i Kjälen,
H. Larsson.

9 februari 1851
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 127–129, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma
i Rödön den 9:de februari 1851.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde efter Gudstjenstens slut Rödöns
socknemän tillika med ordentligt tillkallade befullmägtigade från Åhs och Näskotts socknar,
från den förra f.d. riksdagsmannen Jonas Ersson i Dille och från den sednare kyrkvärden Nils
Jonsson från Bjerte, för att yttra sig öfver Aspås församlings underdåniga ansökan det måtte
dervarande anexe prestbol, efter nuvarande pastors frånträde få för beständigt anslås till
boställe åt folkskole läraren detstädes. Och sedan denna Aspås församlings underdåniga ansökan blifvit uppläsen, yttrade Rödöns socknemän och de från Åhs och Näskott befullmägtigade
att de för sin del icke hade något emot, att Aspås anexe prestbohl, blefve anslaget till boställe
åt blifvande folkskoleläraren derstädes.
Widare upplästes det vid Rödö prestgård sist hållna synings instrument af den 3:dje
sistledne september 1850, och gjordes emot detsamma den anmärkningen att den norra delen
af fähuset skulle af pastor sjelf underhållas tillika med uppkörsbron till foderskullen. I och för
denna sak var, utom de ofvannämnde fullmägtige, äfven till städes bonden Eric Johansson
från Aspås och Lien, fullmägtig för Aspås socken.
Slutligen ifrågakom något understöd för åtskilliga fattiga barn inom Rödöns socken
hvilkas föräldrar icke hade råd att bekosta dem någon undervisning vid folkskolan, men då
ingen af närvarande socknemän ville emot ett vist penningebelopp åtaga sig ifrågavarande
barn, så öfverlät församlingen åt fattigföreståndaren bonden Lars Johansson i Häste, att på så
billigt vilkor som möjligt, söka med alldra första inackordera hos någon, inhysesmannen
Jonas Jonssons son Jonas från Hissmon, land bonden Mårten Anderssons son Eric, och dr.
Anders Nilssons son Nils från Dvärsäther.
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Enkan Kerstin Tideman från Häste och enkan Kerstin Jönsdotter från Silje, skulle
vardera erhålla en half tunna korn af det skänkta korn som finnes qvar i kyrkohärbärget, och
dessutom hvar och en 2 riksdaler banco af fattig cassan, för att kunna hålla sina barn i skolan.
Krono länsman H. Larsson och bonden Hemming Nilsson från Bergom ansågo sig böra
vara befriade från bidrag till ofvanstående fattiga barn, emedan de på egen bekostnad höll
kvar sitt barn på skolan.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
S. M, adj.

Ofvanstående protocoll blef enl. förut skedt tillkännagifvande, upläst och justeradt i Rödöns
sockenstuga den 16 februari 1851, utan anmärkning intygas af
O. A. Staaff
Past adj.
Å socknemännens vägnar.
Olof Larsson i Häste,
Eric Nilsson i Tomte,
Olof Jonsson i Undrom.

11 maj 1851
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 123–133, ÖLA.

Protocoll håller vid allmän sockenstämma i
Rödön den 11 maji 1851.
S.D. Sammanträdde Rödöns socknemän och tillkallade fullmägtiga från Näskotts socken,
neml. bönderna Nils Grelsson från Tullus och Pehr Nilsson i Kingsta för att i samråd med
folkskolestyrelsen besluta om några skolans angelägenheter, och stadnade man då vid följande beslut.
1:o Tre rum i öfre våningen på vestra ändan af skolhuset, skulle med det första inredas åt
skol läraren, så att han kunde i den inflytta, och skulle föröfrigt, så långt materialerna räckte,
äfven golf och tak inläggas i de öfriga rummen.
2:o De som ännu ej ditfört till skolan de bräder, som de varit skylldiga till, skulle betala dem
med penningar efter det pris de uppköpes, om de icke sjelfva inom 3:ne veckors tid framskaffa dem. Detta beslut skulle kungöras ifrån predikstolena i Rödöns och Näskotts kyrkor.
3:o Orgelnisten Öberg, som förut med församlingen vilja åtagit sig att, i ställe för förra
sockenskrifvaren Jöns Larsson, ombesörja skolans vidare inredning, och derför af honom
emottagit de förut hållna räkningarna på dagsverk, materialers uppköpande o.s.v. äger derför
att fullgöra hvad ofvan beslutadt är, äfvensom att när detta allt blifvit fullgort å allmän
sockenstämma framlägga till granskning alla de räkningar som blifvit förda öfver skolans
uppbyggnad och inredande.
4:o Såsom biträde vid den invitering, som skall hållas när förre sockenskrifvaren Jöns
Larsson till orgelnisten Öberg aflemnar skolans tillhörigheter, valdes bönderna Olof Larsson
från Häste och Måns Pehrsson från Trusta. Wid samma tillfälle skulle de äfven afsyna den
diktning, som blifvit verkställd i några skolans run. När sockenskrifvaren Jöns Larsson
afsynadt ifrån sig de materialeier han upköpt för skolans uppbyggande och inredande, så eger
han att utfå hvad han möjligtvis äger att af skolan fordra.
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5:o Ansågs nödvändigt att gärdesgård upstängdes omkring hela den plan, som var anslagen
till skolan, och egde derför sockenskrifvaren M. Öberg, så fort sig göra låter, antingen att
uppköpa för socknarnas räkning den stör som kunde behöfvas, eller och fördela dem på
socknarnes hemmantal efter skatt, äfvensom låta klyfva gärdslär och upstänga gärdesgården,
hvilket sednare skulle verkställas genom dagsverken af socknarne.
6:o Skolläraren M. Öberg fordrade, 1:o, att församlingen enligt Kongl. Majts folkskolestadga skulle åt honom upbryta vid skolhuset ett jordland, till brukning för eget behof. 2:o,
ersättning för det han ett och ett halft års tid saknadt i skolan rum att bo uti.
Till det första svarades att socknarna ej ansågo sig skylldiga att göra detta emedan allt
hvad skolläraren skulle hafva vore ingebripet uti den bestämda lönen 166 r.d. 32 sk. b:co på
hvilken han sjelf hade sökt och för öfrigt ansågs det att skolläraren Öberg skulle hafva liten
nytta af ett sådant jordland, då han nu icke bodde i skolhuset utan på sitt egna hemman. Hvad
den sednare påfordran beträffade, så kunde de icke heller medgifva den, ty om det hade varit
skolärarens verkliga mening att bo i skolan, så hade han kunnat till skolstyrelsen gjort
påstående derom och dessutom hade det nu en längre tid funnits diktade rum i skolan så att
om skolläraren Öberg vetat, så hade han för länge sedan kunnat i skolan inflytta, hvilken han
dock ej gjort.
Den med beslutet missnöjde, äger att söka ändring deri genom besvär som ingifvas till Kongl.
befallningshafvande i Jemtland innan kl.12 å 30 dagen, eller om helgedag då inträffar, dagen
derefter, räknade antingen från beslutets kungörande efter deraf bevisligen erhållen del.
År och dag som ofvan. In fidem

O. A. Staaff
S. M. adj.

Ofvanstående protocoll blef uppläst och justeradt på allmän sockenstämma i Rödön den 18
maji 1851
O. A. Staaff
S. M. adj.
Å socknemännens vägnar.
Olof Larsson i Häste, Johan Larsson i Silje, Bengt Pehrsson i Öfvergården,
Eric Zachrisson i Wike.
Uppläst och justeradt på allmän sockenstäm ma i Näskott den 25 maji 1851, intyga
O. A. Staaff
S. M. adj.
Å socknemännens vägnar:
Nils Jonsson i Bjerte, Pehr Nilsson i Faxelfven, Nils Grelsson i Tullus.
Uppläst i Rödöns kyrka den söndagen den 1sta junii 1851 af
O. A. Staaff
S. M. adj.

1 juni 1851
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 133–134, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 1:ste juni 1851.
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S.D. Sammanträdde socknemännen för att enligt förut skedd pålysning, granska kyrko- och
fattig casse räkningarna äfvensom välja en ny fattigföreståndare.
Wid kyrko och fattig cassa räkningarnes granskande, hvilka sedan ock förut voro enl.
sockenstämmobeslut granskade af länsman Larsson och b. Pehr Ersson i Nygården, voro
ingenting annat att anmärka, än att födorådsmannen Nils Johanson i Wejmon skulle till fattig
cassan återbära 2 r.d. b:co hvilka han uppburit för en väst, som rothjonet Nils Wester skulle
hafva köpt af honom, ty borde det icke tillåtas att någon socknens rotehjon bedrefve någon
handel, utan eger fattigföreståndaren allena att köpa hvad rothjonen nödvändigt behöfver.
Innan man skred till val af fattigföreståndare i stället för bonden Lars Johansson i Häste,
hvilken afsagt sig detta förtroende, så beslöts, 1:o, att den blifvande fattigföreståndaren skulle
ansvara för fattig casse medlen, mot 5 procents ränta årligen, och skulle han för det andra, 2:o,
i och för sitt besvär hafva 3 r.d. 16 sk. b:co årligen af fattigcassan. Efter dessa bestämmleser
blef bonden Olof Jonsson från Undrom vald till fattigföreståndare.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
S. M. adj.

Uppläst och justeradt å allmän sockenstämma
den 8:de junii 1851 intygas af.
O. A. Staaff
S. M. adj.
Å socknemännens vägnar
Olof Larsson i Häste, Lars Larsson i Häste, Jonas Jonsson i By.

29 juni 1851
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 134–135, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 29 junii 1851 blef en skrifvelse från enkefru Lundgren
uppläsen, deri hon anhöll att Rödöns socnemän, måtte gifva henne ett sockenstämmobeslut,
hvari Rödöns församling utfäste sig att henne och hennes sjukliga dotter, denna sednare för
den händelse hennes sjuklighet skulle fortfora, återtaga ifrån Östersund, der de nu för bättre
utkomst skull vistas, och fortfarande ville vistas, om omständigheterna skulle omöjliggöra
deras bergning, och de sålunda skulle falla fattigwården till last.
Rödöns socknemän svarade då härtill: ”Att som enkefru Lundgren och hennes sjukliga
dotter äro härstädes mantalsskrifne och således tillhöra denna församling, så utfästa vi oss att
ofvannämnde enkefru och dotter Maria Cattharina, den sednare i den händelse hennes
sjuklighet fortfar, återtaga ifrån Östersunds stad, der de nu uppehålla sig för bättre utkomst
skull, om omständigheterna skulle göra deras bergning derstädes omöjlig, och de sålunda
blifva betungande för fattigförsörgningen.
År och dag som ofvan.

A. Staaff
S. m. adj.

Uppläst och justeradt den 6:te julii 1851, intyga
Å socknemännens vägnar.
Hemming Larsson,
Bengt Pehrsson i Öfvergård,

O.A. Sstaaff
S. m. adj.

Hemming Månsson i Lägden,
Eric Pehrsson i Häste.
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12 oktober 1851
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:2, opaginerad, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 12:te october 1851 blefvo följande ledamöter invalda
uti kyrkorådet, neml.
B. Jonas Pehrsson i Krogsgården, b. Eric Olofsson yngre i Österkälen, b. Jon Olofsson i
Wike, b. Olof Jonsson i Undrom.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
v. pastor

Lars Larsson i Häste, Nils Månsson i Utgård, Måns Persson i Trusta.

9 november 1851
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 136–139, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 9 november 1851.
Enligt förut skedd pålysning sammanträdde Rödöns socknemän och kyrkovärden Nils
Jonsson från Bjerte fullmägtig för Näskotts socknemän för att öfverenskomma med tillkallad
fullmägtig för Aspås socken neml. bonden Eric Johansson från Lien, om och huruvida ej
äfven Aspås socknemän enligt gjord begäran finge förena sig med Rödöns och Näskotts
socknemän om deras antagna examinerade barnmorska Ingeborg Lif.
Härom discuterades både väl och länge, men då Rödöns socknemäns tankar voro delade,
så att somliga ansågo det nödigt att barnmorsskan Ingeborg Lif kunde betiena alla tre
socknarne, men andra åter att detta district blefve för vidsträckt så att hon ej kunde medhinna
det, så måste omröstning ske, för att få utrönt huruvida de voro flera, som voro för denna
förening eller icke. Men innan Rödöns socknemän skredo till omröstning, ville de att
willkoren, på hvilka Aspås socken skulle få förena sig med Rödöns och Näskotts socknars om
barnmorskan, vare bestämda, willkoren blefvo då, att hvarje hemmansegare inom Aspås
socken, skulle betala till barnmorskan en årlig lön af en kappe korn och 12 skillingar r.g:s på
hvarje hemmansrök, och skulle Aspås socknemän föröfrigt betala sin andel uti de påkostnader, som Rödöns och Näskotts socknemän gjorde för barnmorskan Ingeborg Lif vid hennes
vistande i Stockholm för inlärandet af barnmorske konsten, äfven gick Aspås fullmägtig på att
Aspås socknemän sin andel ville bidraga till en boningsplats anskaffande åt barnmorskan uti
Säther, Österkälen eller Trållsåsen.
Derefter skred man till omröstning, hvarvid fjorton voro emot att Aspås socknemän
skulle få begagna barnmorskan och fyra för det. Kyrkovärden Nils Jonsson var för det att
Aspås socken skulle få förena sig på ofvanstående villkor med Rödöns och Näskotts socknena
om barnmorskan. Rödöns socknemän ville dock förhöja barnmorskans lön så att hon skulle få
en kappe korn på hvarje hemmansrök i stället för 12 sk. som hon förut haft. Äfven Näskotts
fullmägtig förklarade sig nöjd härmed. Denna lön äger barnmorskan Ingeborg Lif intill förra
barnmorskan Gretas död, då hon erhåller hennes lön, den bestämda barnmorskelönen.
Sedermera företogs äfven följande ärenden till afgörande.
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1:o Till waccinationsföreståndare valdes cur. past. gerens, O. A. Staaff, och bond. Jonas
Jonsson Grön i Öst.Kälen och till vaccinateur f.d. klockaren Nils Månssons hustru Brita
Johansdotter, lika ock förut en längre [tid] till församlingens nöje vaccinera dess barn.
2:o Torp. Eric Häll från Wejmon åtog sig att hafva sin moder Brita Ersdotter Häll i sitt bröd
och gifva henne en god vård, och skulle han derför i ett för allt erhålla 5 spann korn och tio
(10) riksgälds för ett år, räknadt från denna dag. Hälften af pengarna skulle nu torp. Häll nu
bekomma. Hälften af kornet vid kronointägten. Återstoden af både kornet och pengrna skulle
han bekomma sex månader räknadt från den dag han emottager sin mor i sitt bröd.
3:o Angående torp. Nils Qvicks hustru beslöts att torpet skulle bortarrenderas så att hon
finge födan deraf, och Nils Qvick finge då om han så ville, gå omkr. på socknen.
4:o Moderlösa flickan Märtha från Undrom skulle fattigföreståndaren vara god och söka
bortaccordera hos någon annan i den händelse ej hennes mormoder Catharina Jonsdotter ville
hafva henne i sitt bröd för något mindre än 25 rix daler rgs. som hon fått för år 1850, och som
äfven tillerkändes henne för det sist förflutna året.
5:o Sjukliga pigan Lisa Jacobsdotter från Simabacken, skulle af fattigcassan erhålla 3 riksd.
16 skillingar banco. För fyllande af ofvanstående behof, äfvensom för kommande behofver,
beslöts att en kappe korn på hvart tunnlands skatt, efter oförmedladt skattetal, skulle vid
kronintägten inslås i kyrkhärberget.
Den med desse beslut missnöjde äger att söka ändring deri, genom besvär som ingifves hos
Konung. befallningshafvande innan kl. 12 å trettionde dagen, eller om helgedag inträffar
dagen derefter, räknad från beslutets kungörande el. deraf bevisligen erhållen del.
Ut supra.

in fidem

O. A. Staaff
Cur. past. gerens.

Ofvanstående protocoll är uppläst och justeradt å allmän sockenstämma i Rödön den 23
november 1851.
O. A. Staaff
Johan Nilsson i Wejmon, Måns Pehrssson i Trusta, Nils Jonsson i Bjerte.
Uppläst å predikstolen i Rödöns kyrka den 30 november 1851.

O. A. Staaff
Cur. p. gerens.

14 december 1851
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 139–141, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 14 december 1851, blef en från herr landskamrer
Ekberg till pastors embetet ankommen skrifvelse af den 22 sistledne november uppläst, hvari
Rödöns socknemän erbjödos att få lösa den tionde, som är regementet och skolstaten förlänad,
efter det medelpris, som uppkomme då vin- och byggningssäden finge lösas efter markegångspriset, och klockarens tunnor och spann efter committéns lösninspris 8 riksd. 16 skil.
banco; och tillfrågades då socknemännen huruvida de ansågo det vara nödvändigt att lösningspriset för vinsäden, enligt 7§ af Kongl. Maj:ts kungörelse af den 12:te april 1815
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bestämdes till länets markegångspris, jemte 16 skil. b:co forssellön på hvarje timma, äfvensom om de ville lösa sina inslag efter ifrågavarande lösningspris.
Hvarvid socknemännen gemensamt förklarade att de voro nöjda härmed, äfvensom att
de ansågo det billigt att vinsäden, ifölje af missväxt på många ställen måtte få lösas efter
markegångspris med tillhörande forssellön. Kyrkwärden Olof Larsson i Häste förklarade sig
nöjd med att taga sin anpart efter committens lösningspris 8 rd. 16 skill. b:co. Orgelnisten och
klockaren Öberg ville äfven låta sin anpart, en tunna åt f.d klockaren Nils Månsson, hvilken
ock förklarade sig vara nöjd att taga den efter committeens lösningspris, om han allt framgent
finge taga ur kyrkohärbergit denna tunna korn han årligen skulle hafva af orgelnisten ock
klockaren Öberg, men som klockaren och orgelnisten Öberg ej ingik härpå, äfvensom ej häller
ville säga huru mycket han ville hafva i lösningspris för sin tunna, så ansågo socknemännen
bäst att orgelnistern Öberg, såsom hemmansegare åtminstone måste mista sin anpart till
regementet och skolstaten, ehuru han sjelf förklarade sig nöjd med att lösa sitt inslag.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
cur. past. gerens.

Å socknemännens vägnar.
Hemming Larsson,
Olof Larsson i Häste,
Hemming Månsson i Lägden, Eric Zackrisson i Wike,

Eric Nilsson i Tomte,
Eric Olofsson i Kälen.

1 februari 1852
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 141, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 1:ste februarii 1852 blef bonden Lars Larsson i Häste
vald till snöplogfogde i stället för bonden Olof Larsson och orgelnisten M. Öberg till
snöplogfogde för Silje i stället för bonden Lars Ersson och bönderna Eric Jonsson och Anders
Ersson för snöplog lagen i Kälen och Kälabacken. Bonden Eric Pehrsson i Häste för andra
snöploglaget i Häste.
O. A. Staaff
cur. past. gerens.
Olof Larsson i Häste,
Olof Jonsson i Undrom,

Nils Nilsson i Kjälen,
Eric Olofsson äldre i Kälen.

2 maj 1852
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 141–146, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma
i Rödöns sockenstuga den 2 maji 1852.
Efter förut i laga tid skedd pålysning om de ärender, som denna dag skulle komma i fråga till
afgörande, sammanträdde Rödö sockens boställsinnehafvare, hemmansägare tillika med socknens torpare och arbetsföre inhyseshjon, hvilka äfven voro inkallade för att höras huruvida
icke äfven de voro villiga till att med dagsverken bidraga till kyrkogårdens omläggning och
utvidning, hvilken angelägenhet togs först i öfvervägande, innan man skred till beslut om
åtgärdens vidtagande till kyrkans reparations, enligt föreskrifterna vid sist hållne prostvisitations härstädes, som var dagens andra öfverläggnings ämne.
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På ordförandens tillfrågan huruvida ej alla som voro närvarande, voro öfverens om att
behofvet påkallade utvidgning om omläggning af kyrkogården, hvilken nu sådan den är vore
alldeles för trång, svarades enhälligt ja, [och] man skred derföre till öfverläggning och besluts
fattande om huru detta skulle utföras. Hvarvid man stadnade vid följande beslut.
1:o. Alla karldagsverken för arbetets utförande skulle utgå efter matlag, så att äfven
torpare och arbetsföre i skatt varande inhyseshjon \män/ skulle gå i tur och ordning med
boställsinnehafvare och hemmansegare. Alla de hästdagsverken som blifva behöfliga skola
utgöras efter matlag af boställsinnehafvare och hemmansegare i tour och ordning.
2:o. Hvar och en som blifver bådad att infinna sig till att utgöra karl eller häst dagsverk
infinne sig sednast kl. 7 f.m. Komme han sednare så betale han för försummat dagsverke en
(1) riksdaler banco, om commiteen leje annan dagkarl och häst, på deras bekostnad som hafva
försummat sig.
3:o. En mur skulle uppmuras omkring kyrkan, så att hon blefve fristående. Wid murningen skulle en karl jemnt vara med, som vore van vid murning och finge commiteen se till
att en sådan anskaffa. Torpare Olof Olofsson från Sota tilltrodde sig att kunna flytta den
gamla stegporten till sitt blifvande ställe, hvilket de flesta ansågo vara lämpligast midt emot
ingången på vestra ändan af kyrkan.
4. Till portarna skulle vara smidda jerngrindar.
5. Den blifvande committeen äger att uppgöra ett kostnadsförslag för kyrkohärbergets
afflyttande, och sedan utlysa en auction, med tillbud för den minst bjudande att detsamma på
utvisadt ställe afflytta. Stallena på nordöstre sidan om kyrkan skulle afflyttas på committeens
tillsägelse.
6. Den blifvande committeen äger ock att bestämma när arbetet kommer att begynna,
äfvensom utskrifva dagsverkarna efter 1:sta §. Widare har committeen att anskaffa murmästare och nödiga materialier, såsom jernstörar, stengräf o.s.v. för arbetets bedrifvande och
ordentliga utförande. De penningar som behöfves till murmästarens aflöning, stegportens
flyttning och materialiers anskaffande skola på socknen utdebiteras efter oförmedladt
skattetal. De pennigeförskott, som committeen komme att behöfva, åtog sig kyrkovärden Olof
Larsson att tillhandahålla med villkor att committeen med det snaraste bestämde huru mycket
den kunde behöfva.
7. Ordföranden åtog sig att utskrifva listor för kallande af karl och hästdags verken,
äfvensom att hvarje morgon punktligt och ordentligt anteckna så väl dem som utgöra ock icke
utgöra dagsverkena.
Slutligen blefvo uti frågavarande committee invalde förjande: v. past O. A. Staaff,
kyrkovärden Olof Larsson från Häste, bonden Eric Ersson fr. By, bonden Eric Nilsson fr.
Tomtom, bonden Nils Nilsson I Westerkälen och bonden Johan Nilsson fr. Wejmon.
Hvad dagens andra fråga beträffade neml. kyrkans reparation o.s.v; så äger äfven ofvanvalda
committee att verkställa följande:
1. I denna sommar anskaffas för kyrkans räkning en spruta af tredje storleken.
2. En åskledare anskaffas i vinter så att den kan uppsättas på våren eller sommaren
1853. På samma gång skall äfven tuppen med korset och kulorna vid urtaflorna förgyllas.
3. Under wåren eller sommaren 1853, skall kyrkan rappas och hvitlimmas, torntaket
tjäras.
4. På samma gång som tuppen förgylles, skall äfven orgelverket förgyllas och ommålas.
Fyra bänkar på hvardera sidan om orgelverket skall äfven uppställas.
5. Materialerna till ställningsvserke, för kyrkans reparation, tuppens förgyllande och
ifrågavarande bänkars uppställande, utskrifves på socknen efter oförmedladt skattetal.
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Den med besluten missnöjda må söka ändring deri genom besvär, som ingifvas hos
Konungens befallningshafvande i länet, innan kl. 12 å trettionde dagen, eller om helgedag då
inträffar dagen derefter räknad antingen från beslutets kungörande eller deraf bevisligen
erhållen del. Åliggande jemväl den klagande att inom fjorton dagar efter det besvären bordt
inlämnas sednast å den ort, som vederbör, till sockenstämmans ordförande aflemna diarii
utdrag öfver besvärens inlemnande.
År och dag som ofvan. In fidem.

O. A. Staaff
cur. past. gerens.

Uppläst och justeradt på allmän sockenstämma
i Rödön den 16 maji 1852.
O. A. Sataaff
cur. past. gerens.
Å socknens vägnar.
Johan Petter Staaff,
Olof Jonsson i Undrom
Eric Zachrisson i Wike,
Bengt Pehrsson i Öfvergården.
Uppläst från predikstolen i Rödöns kyrka den 20 maji 1852 af
O. A. Staaff
cur.p. gerens.

30 maj 1852
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 146–147, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön
den 30 maji 1852.
Efter förut i laga tid skedd pålysning om ärendet sammanträdde Rödöns socknemän för att
tillika med folkskoleläraren och orgelnisten M. Öberg yttra sig huruvida och i hvad mohn de
voro villige att bidraga till en pensions inrättning för folkskollärare, som för en lång trogen
tjenstgöring, för ålderdom eller för sjuklighet från lärarebefattning, ville eller borde erhålla
afsked.
Sedan då Kongl. Maj:ts nådiga bref till consistorium, Hernösand af 1:sta october 1851,
samt h. h. biskopens bref till contracts prostarne af den 12 februari 1852 blifvit uppläst yttrade
Rödöns socknemän, dels att folkskollärarne borde med sina löner kunna ensamma bilda sig en
pensions cassa, dels att de ej ville eller kunde bestämma någon viss årlig afgift åtminstone
förr än folkskolläraren yttrade huru mycket han årligen ville inbetala uti pensions cassan, men
som folkskolläraren M. Öberg, oaktadt han var kallad, ej behagade infinna sig, så kunde ej
något beslut fattas: i allmänhet var församlingen emot något bidrag till pensions inrättningen.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
cur. p. gerens.

Uppläst och justeradt på allmän sockenstämma
i Rödön den 6:te junii 1852.
O. A. Staaff
cur. p. gerens.
Hemming Larsson, Olof Larsson i Häste, Eric Zachrisson i Wike.
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13 juni 1852
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 147–148, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Näskott den 13:de junii 1852 yttrade sig Näskotts socknemän
angående ofvanstående ifrågavarande sak, neml. pensions bildning för sjukliga och orklöse
folkskollärare, att de ville åtminstone tills vidare till pensions cassan inbetala den proponerade
afgiften, två procent af den på debet sedlarne uptagna folkskoleafgiften, med villkor dock att
församlingens skollärare äfven sjelf inginge i pensions cassan och batalar den afgift han enligt
blifvande stadgan årligen bör betala. Skolläraren och orgelnisten M. Öberg var nu närvarande
och förklarade sig att han var villig att ingå uti pensions cassan.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
cur. p. gerens.

Uppläst och justeradt på allmän sockenstämma
i Näskott den 27:de junii 1852.
O. A. Staaff
Å socknemännens vägnar.
Pehr Nilsson i Faxelfven, Jon Gunnarsson i Smedsåsen, Olof Carlsson i Kingsta,
Nils Jonsson i Bjerte, Pehr Pehrsson i Smedåsen.

14 november 1852
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 148–149, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 14:de november 1852.
Efter förut i laga tid skedd pålysning om ärendet sammanträdde Rödö sockens boställs- [och]
hemmansinnehafvare och beslöto att fattigföreståndaren skulle äga att upptaga en kappe korn,
fullt mål på hvarje tunnlands oförmedladt skattetal, och skulle då detta korn användas till
afbetalning av de sex (6) tunnor korn i fullt mål, med laglig ränta, hvilka fattigvårdsstyrlssen
sistledne winter lånte på Krokoms södra districts magazin, på det att den serskildta penningecassa, hvilken bildats för arbetsförtjensts beredande åt socknens fattige, måtte blifva nu förminskade så litet som möjligt.
Den med protocollet missnöjde äger att anföra besvär deremot hos Konungl. befallningshafvande i länet inom 30 dagar räknade ifrån den dag, då det deraf bevisligen erhölls, eller om
helgedag då inträffar dagen derefter. Bevis om besvärens inlemnade aflemnas till protocollets
ordförande inom 14 dagar efter sedan besvären sist bordt inlemnas.
År och dag som ofvan

O. A. Staaff
cur. p. gerens.

Uppläst och justeradt den 28 november 1852 af

O. A. Staaff
v. past.

Å socknemännens vägnar.
Eric Ersson i By, Eric Olsson äldre i Kälen,
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Lars Johansson i Häste.

16 januari 1853
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 149, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 16 januarii 1853 förklarade Rödöns socknemän att de
wille bidraga för åvägabringandet af en pensionsinrättning för folkskollärare genom att
årligen inbetala i dess pensions cassa, en summa lika med två procent af den folkskoleafgift,
som för församlingens folkskola uppbäres på landteriet. Socknemännen skola framdeles
bestämma huru den afgift skall komma att utgå.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
t.f. pastor

Uppläst och justeradt i allmän sockenstämma den 23:dje januarii 1853.
O. A. Staaff
Olof Jonsson i Undrom,

Olof Larsson i Häste.

8 maj 1853
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 149–151, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön
den 8:de maji 1853.
1:o Fattigföreståndaren bonden Olof Jonsson framlade till granskning de räkenskaper, som
blifvit förda vid den arbetsförtjenst, hvilken förra året berreddes socknens fattiga, och blefvo
godkända, och finnes dessutom dessa räkenskaper att tillgå hos fattigföreståndaren, för den
som af dem vill taga en närmare kännedom. Socknemännen uppdrogo äfven åt fattigföreståndaren att förvalta denna af Rödöns socknemän särskildt bildade arbetscassa på samma
villkor och ansvar, som fattigcassan, men borde han dock föra en särskild räkning öfver arbetscassan, emedan den vore helt och hållet afsedd till det ändamålet att bereda arbetsförtjenst
åt socknens fattiga. Fattigföreståndaren förklarade sig nöjd härmed.
2:o Beslöts att enkan Brita Häll från Wejmon skulle gå på socknen, turvis och efter samma
grunder, som de andra fattighjonen.
3:o Torparen Eric Edfastsson från Trusta förband sig att för 10 r.d. riksgälds hafva i sitt bröd
detta år sin dotterdotter Märtha Ingeborgs dotter. Dessa 10 riksd. r.g:s tages af de penningar,
som directieur Wikström skänkte till hennes uppfostran.
4:o En spann korn, hvilken fattigföreståndaren sade sig hafva i behåll, anslogs åt Jöns Stare
från Utgård.
År och dag som ofvan.
Uppläst och justeradt på allmän sockenstämma i Rödön den 15 maji 1853.

O. A. Staaff
v. past.
O. A. Staaff
v. past.

Olof Larsson i Häste, Hemming Månsson i Lägden, Bengt Pehrsson i Öfvergården.
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8 maj 1853
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 151, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 8:de maji 1853 blef beslutet att det staket, som är
uppfört omkring kyrkogården, skall svartmålas med hvita stolpar.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
v. past.

Å socknemännens vägnar.
Måns Pehrsson i Trusta, Olof Jonsson i Undrom, Olof Ersson i Häste.
Justeradt på allmän sockenstämma i Rödön den 15 maji 1853.
Olof Jonsson i Undrom,
Bängt Pehrsson i Öfvergården.

O. A. Staaff
v. past.
Hemming Månsson i Lägden,

29 maj 1853
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 151–152, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön den 29:de maji 1853.
Kyrko och fattig casseräkningarne upplästes och befunnes vara väl och noggrant förda. Äfven
beslöts att kyrkovärden Olof Larsson skulle låta trehundrade (300) riksdaler banco af kyrko
cassan ligga i beredskap till de reperationer som under sommaren skola göras på kyrkan.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
v. past.

Johan Nilsson i Wejmon, Olof Jonsson i Undrom,

Pehr Larsson i Sota.

24 juli 1853
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 152, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma
i Rödön den 24:de julii 1853.
Som dursigtets tak på Rödöns kyrkotorn blifvit felaktigt, så att tornets öfversta ställningar
genom dropp börjat att taga skada, så beslöts att kopparplåtar med det skyndsammaste skulle
anskaffas för att beslå ifrågavarande tak.
År och dag som ofvan.

P. Grenholm
v. past. och comminister.

På allmän sockenstämma i Rödön den 28:de augusti 1853 blef ofvanstående protocoll uppläst
och justeradt.
O. A. Staaff
v. past.
Å socknemännens vägnar
Lars Larsson i Häste,
Olof Jonsson i Undrom.
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16 oktober 1853
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 152–153, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 16:de october 1853.
S.D. Till sockennämnden invaldes följande ledamöter: Orgelnisten M. Öberg, bond. Eric
Ersson i By, bonden Jonas Perhsson, Krogsgården, b. Carl Carlsson i Dwärsäther, b. Pehr
Hemmingsson i Österkälen, samt b. Nils Nilsson i Hufvulsviken.
Till sexman för roten på södra sidan om ån valdes i st. för bonden Hemming Pehrsson i
Krogsgården, bonden Magnus Hemmingson i Lägden.
Vid samma tillfälle valdes riksdagsmannen Nils Larsson från Näskott och Tullus att för
Rödöns socken afgifva till Konung. befallningshafvande yttrande öfver Ragunda socknemäns
anhållan att få en ny vägdelning inom landet.
År och dag som ofvan.
Eric Nilsson i Tomte,

O. A. Staaff
v. past.
Eric Olofsson äl. i Kälen,

Lars Larsson i Häste.

4 september 1853
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 153–156, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 4:de septemb. 1853.
S.D. blef den längd, som förts öfver arbetet vid Rödö kyrkogårds omläggning och uppgräfning uppläsen, och dervid följande anmärkningar gjorda.
Torparen Olof Ersson från Häste som gjort blott tvenne dagsverken, påstod sig ej
behöfva göra några dagsverken, emedan han ej vore torpare, utan så kallad födorådsman, som
i st. för vist qvantum säd såsom födoråd af hemmanet hade sig något jord upplåten att bruka,
men yttrade sockenmännen att han borde komma under samma synpunkt, som en annan
torpare, och således såsom de utgöra dagsverken.
Gratialisten Pehr Nyfeldt från Häste ansågs vara försvarad med att hafva gjort tre
dagsverken, emedan han är af sjuklighet mindre arbetsför. Torparen Pehr Andersson var
försvarad med att hafva gjort 5 dagsverken, emedan han är ofärdig och gammal. Som Olof
Graff fr. Tomtom, nu är skrifven såsom jägare, och ej på ett par år brukat någon jord, så
ansågs det att man ej vidare kunde fordra något dagsverke af honom. Jägaren Alexander Thor,
som står på Tomtom bör göra tvenne dagsverken till.
Arrendatorn på regements bostället, vore på rest för fyra karl-dagsverken och 1 häst
dagsvärke, emedan Anders Nilsson, såsom hafvande eget matlag, ändock ehuru han var
skrifven såsom dräng på arrendatorn, borde för sin del utgöra 5 dagsverken, såsom en annan
inhyses, men som Anders Nilsson var af sjukdom hindrad att infinna sig till de första
dagsverkens fullgörande, så skulle han få af prutning på tvenne dagsverken, så att han ansågs
försvarad med att hafva gjort 3:ne dagsverken.
Jägarne Palm och Perman som tillsammans gjort tio dagsverken, voro dermed försvarade, emedan jägaren Palm ej blef härstädes mantalskrifven förr än sistledne höst, och således
ej behöft för sin del göra mer är ett karldagsverke.
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Bonden Hemming Nilsson i Bergom, som äger ett hemman inom cirka 2:ne tunnlands
skatt i Dvärsäther, ansågs böra göra fullt ut både karls och hästdagsverken för denna gård,
såsom andra hemmansegare.
Fälltwäbeln Olof Klingberg från Dvärsäther hade skriftligen tillkännagifvet att han ej
ville göra flere dagsverken än de fyra hvilka han redan utgjort, eman han borde anses som om
en annan födorådsman, äfvenssom och derföre att han var oförmögen att sjelf gräfva, men
invände socknemännen att fältväbeln O. Klingberg ej kunde anses såsom födorådsman emedan han betalar en viss årlig afgift för den jord han brukade och besitter, och att han således
bör räknas såsom torpare, och hvad åter det beträffar att han ej sjelf kan såsom 70 årig orkar
gräfva, så äger han dock bättre råd än mången annan, att genom lejd utgöra sin torpares
åtagna skyldighet.
Torparen Olof Andersson från Dvärsäther kan för sjuklighet ej fullgära något dagsverke,
och saknar medel att leja arbetare i sitt ställe. Bonden Olof Larsson från Dvärsäther får göra 1
karldagsverke till i st. för det hästdagsverke, som felar. Inhys. Olof Graf ansågs vara försvarad
med att hafva gjort tvenne dagsverken, ty han är ensam och gammal vorden.
Torparen Anders Pehrsson från Hägra, som varit så vårdslös att han ej gjort något
dagsverke, bör såsom en annan torpare fullgöra sina dagsverken. Torparen Eric Pehrsson som
står på Sima backen böra göra 2ne karlsdagsverken till.
Samma dag uppläst och godkändt, intygas af år och dag som ofvan
O. A. Staaff
v. past.
Pehr Larsson i Sota,
Lars Ersson i Silje,
Lars Graff i Dvärsett,
Eric Pehrsson i sockenstugan,
Nils Pettersson i Mjäla.

11 december 1853
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 156–158, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön
den 11:te december 1853.
På anmälan af herr lands secreteraren J. Thomee att ett bolag bildadt sig för ändamål att, i den
mån medel dertill kunde beredas, förbättra communicationen på Norrige, med begagnande af
de mellan Östersund och Værdalsören liggande vattendrag; men att bolaget för plannens utförande vore i behof af bidrag utaf länet, hade pastors embetet ansett frågan med communicationens underlättande, vara af den vigt för socknen att på derom gjord framställning,
pastors embetet den 27:de sistledne november kallat Rödöns sockens samtlige innehafvare af
hemman och boställen till sockenstämma denna dag, för att höras om och till hvad belopp
socknemännen ville bidraga för nämnde företag bevilja.
Efter det underteknad t.f. pastor framställt de fördelar som planen afsåge att länets
innevånare bereda, hördes socknemänne förklara sig allmänt inse nyttan af planens utförande,
liksom de yttrade sig vilja något bidrag anstå, endast i frågan huru detta bidrag skulle utgöras
hördes någon skiljaktighet, men efter någon öfverläggning beslöts enhälligt, att så vida ett
bolag bildar sig, som i hufvudsaklig öfverensstämmelse med det af förbemälde lands secreterare uppgjorde förslag, utföra planen för den lättade communicationen, af hvarje innehafvare af hemman eller boställe inom socknen, skulle årligen under 10 års tid för hvarje
förmedladt skattehemmantal erläggs trettiotvå skillingar banco antingen i penningar eller
spannemål efter gällande pris, dock att bidraget utaf någon hemmansrök icke finge understiga
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16 skil, huru litet skattetal röken än vore åsatt, och ej häller öfverstiga 1 riksdaler 32 skil. allt
banco, äfven om hemmanets skattetal vore mera än 2 ½ tunnland.
På den skattskyldiga sjelf finge det bero, om han ville bidraget erlägga i penningar eller
spannemål, och skulle uppbörden derefter verkställas af bolaget vid den årliga intägten eller
uppbörden af kronans medel, sedan kungörande 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 den bestämde tid åren fortgå, om med
samma arbete fullföljes.
Till förekommande af tvister emellan af- och tillträdare af hemman om bidragens erläggande skola socknemännen årligen, så länge bidraget skall utgöras, i sockenstämma förnya
deras nu gjorda åtagande, med skyldighet för den, som icke vill frågan om förnyelsen biträda,
att genast på en gång gälda hvad som för återstående åren af bidraget sig belöper.
Hvaremot socknemännen såsom villkor för bidragets utgörande förbehöllo sig att utan
all afgift få begagna de nya landsvägar och bryggor, så å den förslagna communications linien
af bolaget bygges och i öfrigt att om någon innehafvare af hemman eller boställe vore så
fattig, att han icke kunde afgiften erlägga och derom företedde betyg af pastor i församlingen
och sockennämnden, han då skulle befrias från bidragets erläggande.
År och dag som ofvan

O. A. Staaff
v. past.

Är nogon med ofvanstående beslut missnöjd, så må han deri söka ändring genom besvär, som
ingifvas till Konungens befallningshafvande i länet, innan kl. 12 å trettionde dagen eller om
helgedag då inträffar, dagen derefter, räknad antingen från beslutets fattande (kungörande)
eller deraf bevisligen erhållen del; den dagen oräknad, då sådan skett, börande den med
beslutet missnöjde bifoga sina besvär, ej allenast det öfverklagade beslutet utan äfven bevis
när detsamma kungjordts, ålliggande jemväl den klagande att inom fjorton dagar efter det
besvären sednast bordts inlämnas å ort som vederbör, till sockenstämmans ordförande aflemna diarii utdrag öfver besvärens inlemnande.
Uppläst och justeradt den 18:de decemb. 1853, intygas af
Å socknemännens vägnar
Eric Ericsson i By,
M. Öberg i Silje,
Eric Zachrisson i Wike, Eric Olofsson i Sota,

O. A. Sstaaff
t. f. pastor.

Olof Jonsson i Undrom,
Jonas Pehrsson i Krogsgård.

15 januari 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 158–141, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 15 januari 1854.
S.D. Efter gudstjenstens slut sammanträdde Rödöns socknemän för att besluta och afgöra om
följande ärender.
§ 1 Som bonden Jonas Jonsson från By, och orgelnisten M. Öberg, afsagt sig snöplogfogde
tjensterna för By, och norr Wike, samt Silje och Trusta, snöploglag, så invaldes i den förres
ställe bond. Olof Pettersson från Wike och den sednares gästgifvaren Måns Pehrsson från
Trusta.
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§ 2 Framställdes till socknemännens ompröfvande huruvida skomakare gesällen Pehr
Bergström, som förut vore skrifven inom församlingen, kunde få mantalskrifvas såsom
sockenskomakare, och blef denna hans begäran utan nogon motsägelse bifallen.
§ 3 Som en sockenstämma förut blifvit hållen angående Öhne byamäns begäran att få något
bidrag af Rödöns socknemän för deras sistledne sommar genom hagel lidne skada, värderad
till, enligt sistledne den 17:de october hållne syn, 71 tunnor och 19 kappar korn, samt 25
skrindor halm, men uti densamma \då/ yttrades att socknemännen ej ville förr yttra sig öfver
ifrågavarande sak, än sökande ingått till Konungens befallningshafvande med anhållan att få
understöd af besparade nödhjelpsmedel, så emedan Konungens befallningshafvande genom
utslag af den 15 dennes afslagit helt och hållet Öhne byamäns ansökning, kallades åter
Rödöns socknemän att denna dag ånyo yttra sig öfver ifrågavarande sak, och stadnade man då
vid det beslutet att hvarje boställs- och hemmansegare borde tillskjuta tvenne (2) kappar korn
för hvarje tunnland oförmedladt skattetal, samt hvar och en torpare en kappe korn. De hvilka
ville, kunde vid nu instundande kronouppbördsel sitt bidrag aflemna, men finge Öhne byemän
annars sjelfva draga försorg om dess uppbärande.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
t. f. pastor

Uppläset och justeradt på allmän sockenstämma i
Rödön den 22 januari 1854.
O. A. Staaff
t. f. pastor
M. Öberg i Silje,
Carl Hemmingsson i Nyland,

Olof Jonsson i Undrom,
Eric Olofsson i Kälen.

22 januari 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 160–161, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön
den 22 januari 1854.
På anmälan af herr pastor Grenholm, det Aspås o. Åhs socknemän å allmänna sockenstämmor
beslutadt att förhöja de såkallade skottpengarne för dödadt fullväxt varglo och varg, till tretton
riksdaler o. sexton skil. banco. såvida äfven Rödöns och Näskotts socknemän härom förenade
sig, så sammankallades Rödöns samtlige boställsinnehafvare och hemmansegare att denna
dag å allmän i laga tid utlyst sockenstämma sig häröfver yttra.
Efter någon öfverläggning blef man allmänt öfverens om, att den som dödar fullväxt
varglo eller varg, på hvilken årstid det än vara må, skall såsom belöning och uppmuntran
derför erhålla tretton (13) riksdaler och 16 skil. banco, hvilka upgå efter rök. Men innan
någon inom Rödöns pastorat finge göra anspråk på denna skottpennings utbekommande, så
skulle densamma, å allmän sockenstämma i den socken han vistas, kunna med fullt lagliga
skäl styrka den han sjelf genom skjutning, genom jerns utläggande eller andra redskaper
dödadt det rofdjur för hvilket han fordrar den nu bestämda belöningen.
Denna förhöjda skottpenningen skulle utgå från denna dag, då beslutet fattades. För
vargungar, som fångas i ide, och för björn som dödas, för höjdes icke skott penningarne, utan
finge dermed vara såsom förr beslutet är.
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År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
t.f. pastor

Uppläst och justeradt den 5:te februari 1854.

O. A. Staaff

Å socknemännens vägnar.
Olof Larsson i Häste,

Eric Nilsson i Tomte,

Nils Nilsson i Kälen.

25 mars 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 161, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 25:te mars 1854 blefvo understöd beviljade
åt följande personer.
1.
Inhyses pigan Kerstin Olofsdotter från Näskott o. Tullus, som under det föregående året
haft i sitt bröd modren Brita Häll från denna församling, skulle derföre erhålla en och en half
tunna korn i fullt mål.
2.
Inhysesman Jöns Stare skulle få en spann korn i fullt mål.
3.
Torparen Olof Andersson från Dvärsäther som en längre tid varit sjuk och sängliggnade
skulle äfven erhålla en spann korn i fullt mål.
För dessa understöds utgifvande, äfvensom för att hafva något i besparing för framtida
behof, beslöts att en kanna korn i struket mål skulle uppbäras af hvarje tunnlands skatte inom
Rödöns socken. Sexmännen ombedes att hvar och en inom sin rota desse spannmålsbidrag,
uppbära och till fattigföreståndaren leverera.
Enkan Kirstin Olofsdotter Flink, som begärt något understöd för att kunna hålla sin son
på folkskolan ansågs kunna i och derföre erhålla något af de, af afledne Eric Ersson skänkta
räntemedels hvilka icke vore för detta år anlitade, men hvilkas disposition dock helt och hållet
beror af skolstyrelsen och som således eger att härom afgöra. De af skolstyrelssen närvarande,
voro dock med om att hon skulle erhålla en half tunna korn i fast mål eller deremot svarande
penningar.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
t. f. pastor

Uppläst och godkänd, opå allmän sockenstämma i
Rödön den 2:dra april 1854.
O. A. Staaff
Å socknemännens vägnar.
Nils Nilsson i Kälen,

Nils Nilsson i Hufvulsviken.

27 augusti 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 162, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Rödön
den 27 augusti 1854.
S.D. I ställe för sexmannen Pehr Jonsson i Silje valdes till sexman Jon Pehrsson i Silje och i
stället för Jon Olsson i Wike, Edfast Olsson i samma by.
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Rödö sockenstuga som ofvan, in fidem

J. E. Ångman.

Å församlingens vägnar
Eric Zackrisson i Wike,

Eric Ersson i By.

19 november 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 162, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 19:de november 1854 blefvo till handtverkare inom
socken antagna följande personer.
Drängen Pehr Pehrsson i Häste och torpare sonen Eric Thorén från Rödögård till
sockenskräddare. Drängen Edfast Ersson från Häste, socken skomakare, samt dr. Anders
Bengtsson från Öfvergården till sockensnickare.
År och dag som ofvan, in fidem

O. A. Staaff
t. f. pastor

Jonas Pehrsson i Krogsgård,
H. Larsson,

Nils Nilsson i Hufvulsviken,
Olof Larsson i Häste.

19 november 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 162–164, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän i laga tid utlyst socken
stämma i Rödön den 19 november 1854.
Som förre klockaren Nils Månsson, till pastors embetet anmält att han ej längre kunde
bestrida förstagångs ringningen i Rödöns kyrka, eman han nu vore af ållder oförmögen att
densamma sjelf bestrida. Så sammanträdde Rödöns socknemän på allmän i laga tid utlyst
sockenstämma för att yttra sig öfver ifrågavarande ofvantydde angelägenhet. Nuvarande
ordinarie orgelnisten och klockaren M. Öberg, samt förste klockaren Nils Månsson voro äfven
närvarande.
På tillfrågan af ordföranden yttrade förre klockaren Nils Månsson det han stod fast vid
sitt förut tillkännagifna beslut att icke vidare befatta sig med 1:sta gångsringningen i Rödöns
kyrka. Han hade, yttrade han, bestridt den utan motsägelse, under \den/ tid han sjelf var
ordinarie tjenstförrättande klockare, och sedan från den tid, den 1:sta maji 1840, då han fick
afsked från klockaretjensten, ehuru han på de sednare sju åren blått erhållit den ordinarie
orgelnisten och klockaren, en tunna korn i stället för halfannan, hvilket hvar utlofvadt för
biträde med ringning, org.trampning och annan uppassning i Kyrkan.
Till svar härpå yttrade socknemännen att som f.d. klockaren Nils Månsson ej vidare
kunde eller ville bestrida förstagångs ringningen, så höllo de sig äfven i detta hänsäinde till
ordinarie orgelnisten och klockaren M. Öberg, hvilken de ansågo var skyldig att bestrida
äfven detta en klockares åliggande, isynnerhet som det ock står uti det sockenstämmoprotocoll, uti hvilket orgelnistens och klockarens lön bestämmes, af den 17:e november 1839,
att så länge f.d. klockaren Nils Månsson kunde ofvansagde skylldigheter, neml. biträde med
ringning, orgtrampning, och mera sådant ordentligen fullgöra, så skulle han bekomma 1½
tunna korn årligen, hvarefter orgelninsten eger att på högre eller lindrigare vilkor, såsom han
sjelf gitter med någon annan tjenlig person derom öfverenskomma.
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Härtill svarade orgelnisten och klockaren M. Öberg att han ej åtagit sig någon ringning
vidare än att han ville, enligt hvad lag bestämmer, ombesörja, det ringning blefve verkställd.
Efter några fåfänga försök att sammanjemka denna tvist blef sockenstämman upplöst.
År och dag som ofvan, in fidem.

O. A. Staaff
t. f. pastor

Den med detta beslut missnöjde eger att deruti söka ändring, genom besvär till domcapitlet i
Hernösand innan kl. 12 å 30 dagen eller om helgedag då infaller dagen derefter, räknad antingen från beslutets fattande (kungörande) eller deraf bevisligen erhållen del den dagen oräknad då sådant skett, åliggande det jemväl den klagande att inom 14 dagar efter det besvären,
sednast bordt inlemnas å ort, som vederbör, till sockenstämmans ordförande aflemna diarii
utdrag öfver besvärens inlemnande.
Ofvanstående protocoll blef uppläset och justeradt å allmän sockenstämma i Rödön den 26:te
november 1854.
O. A. Staaff
t. f. pastor
Nils Nilsson i Hufvulsviken,
H. Larsson,

Jonas Pehrssson i Krogsgård,
Olof Larsson i Häste.

26 november 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 164, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 26:te november 1854, blef bonden Eric Nilsson i
Tomtom vald till snöplogfogde i stället för bond. Jonas Perssom i Krogsgård.
In fidem

O. A. Staaff
t. f. pastor

Å socknemännens vägnar
Olof Larsson i Häste,

Nils Nilsson i Hufvulsviken.

17 december 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 164–165, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 17:de december 1854 blef bonden Johan Pehrsson från
Öfvergården vald till snöplogfogde i stället för bond Olof Jonsson i Undrom.
År och dag som ofvan.
Eric Nilsson i Tomte,

O. A. Staaff
t. f. pastor
Olof Jonsson i Undrom.

17 december 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 165, ÖLA.
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På allmän sockenstämma i Rödön den 17:de december 1854 blef gästgifvaren och bonden
Måns Pehrsson från Trusta föreslagen till fjerdingsman i stället för f.d. fjerdingsmannen Lars
Ersson från Sota, som detta förtroende sig afsagt. Om lönen voro nu alla öfverens om, att
lönen för fjerdingsmannen skulle utgå efter som förut bestämdt var, neml. 4 skillingar banco
per rök, hvaremot dock orgelnisten och hemmansegaren M. Öberg från Silje protesterade och
påstod att lönen enl. Kongl. författningen af 9:de augusti 1851 borde utgå enligt de grunder
som för rättigheter att deltaga i sockenstämmas öfverläggningar äro stadgade.
År och dag som ofvan.
Nils Nilsson i Kälen,

O. A. Staaff
t. f. pastor
Olof Jonsson i Undrom, Olof Larsson i Häste.

17 december 1854
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 165–167, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän gäldstämma i Rödön
den 17:de december 1854.
Enligt förut skedd pålysning sammanträdde Rödö sockens boställsinnehafvare, hemmansegare och torpare tillika med befullmägtigade från Rödö pastorats öfrige socknar, neml.
bonden Olof Carlsson från Näskott och Kingsta, och torparen Pehr Lif från Kingsta,
kyrkovärden Johan Jönsson från Åhs o. Ösa, befullmägtigade för både hemmansegare och
torpare ifrån Åhs socken, samt f.d. kyrkvärden Nils Rask från Lien, befullmägtigad så väl för
hemmansegare som torpare, från Aspås socken, för att yttra sig öfver Nordan Näldens
byemäns begäran att få sig beviljadt något understöd för deras å sädesgrödan lidne skada
genom hagel och oväder den 27 sistledne junii.
Sedan det syningsprotocollet hvilket hölls den 27:de sistledne augusti af krono länsman
Larsson, samt nämndemannen Nils Nilsson, bond. Jonas Andersson från Westerkälen, blifvit
upläset, hvari skadan för Nordaneldens byemän uppskattades till circa 168 tunnor diverse
sädeslag, så blefvo de på tillfrågan allmänt öfverens om billigheten af att Nordan Näldens
byeman borde få någon hjelp för sin lidna skada, och stadnade efter någon öfverläggning vid
det beslutet att det skulle utaf alla hemman tillskjutas två o. en half kappar korn, fullt mål, för
hvarje tunnelands närvarande skattetal, och skulle hvarje torpare tillskjuta en kappe korn, fullt
mål, men hvore det dock hvar och en obetaget att om han så ville tillskjuta mer, men icke
mindre. Nordan Näldens byemän ega att vid instundande krono uppbörd infinna sig för att af
hvarje socken få dessa beviljade tillskott, och skulle hemmansegarne äfven af sina torpare
utfordra deras bidrag för att dem vid samma tillfälle leverera.
Skulle dock någon torpare finnas, som icke eger någon åker, så han fått någon skörd,
eller är så fattig att han njuter understöd, så är han befriad från nogot bidrag. De hemmansegare och odelstorpare hvilka ef enligt beräkning efter skattetal komma att vara skylldiga att
bidraga så mycket som en kapp, anses dock böra, äfven så väl som en dagsverkstorpare, böra
tillskjuta en kapp.
Nordan Näldens byemän böra sinsemellan fördela dessa till skatt efter den skada som de
hafva lidit enligt hvad syningsinstrumentet utvisar. Sålunda öfverenskommet intygas af
Rödöns sockenstuga den 17:de decemb. 1854.
Å socknarnes vägnar
Nils Nilsson i Kälen,

O. A. Staaff
t. f. pastor
Olof Larsson i Häste,
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Johan Jönsson i Ösa, för Ås socken,
Olof Carlsson i Näskott,

Nils Rask, Lien, Aspås socken,
Pehr Lif, Kingsta.

11 februari 1855
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 167, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 11 februari 1855 blef, öfver gästgifvaren Måns
Pehrsson från Trusta, besvär hos Konungens befallningshafvande deröfver att han blifvit vald
till fjerdingsman för Rödöns socken, följande förklaring afgifven.
Socknemännen ansågo det icke vara något hinder för gästgifvaren Måns Pehrsson att
vara fjerdingsman ehuru han vore gästgifvare, utan ansågo socknemännen att han borde göra
socknen den tjensten, att hafva åtminstone ett år denna befattning för den lön som bestämdt
vore. Om lagen för öfrigt kan frikalla gästsgifvaren Måns Pehrsson från denna befattning må
bero af Konungens befallningshafvande ompröfning.
År och dag som ofvan.
Å socknemännens vägnar.
Olof Jonsson i Undrom,

O. A. Staaff
t. f. pastor.
Olof Larsson i Häste,

Eric Nilsson i Tomte.

11 februari 1855
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 167–168, ÖLA.

Wid Rödöns fattigvårdsstyrelses sammanträde den 11:te februari 1855, blef i stöd af Kungl.
Maj:ts nya fattigvårds-stadga, beslutet, att skulle hvarje mantalsskrifven person inom församlingen med ett visst belopp bidraga till fattigvårdens underhåll, och blef detta bidrag bestämdt
till 4:ra skil. banco för hvarje skattskrifen manspersson och 2 skillingar banco för hvarje mantalsskrifven qvinspersson. Detta bidrag skulle årligen utgå, till dess annorlunda beslutas kan.
Husbönder böra betala i förskott för sina tjenare o. tjenarinnor. Hemmansägare böra ock
förskottera för de husfolk som bo på deras egor. Detta beslut tager sin början med detta år och
uppbäres af sockenskrifvaren.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
ordf. i fattigv. styrels.

Olof Jonsson i Undrom, Jonas Pehrsson i Krogs gård, Pehr Hemmingsson i Kälen.
Ofvanstående beslut blef med besvärs hänvisning uppläst från predikstolen i Rödön den 18:de
febr. 1855.
O. A. Staaff
v. pastor.
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26 augusti 1855
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 168, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 26:te augussti 1855 blefvo till nya ledamöter i skolstyrelsen valda:
Bonden Pehr Ersson i Nygård, gästgifvaren Måns Pehrsson i Trusta, samt bonden Carl
Hemmingsson i Nyland i stället för födorådsmannen Eric Pehrsson från Nygården och Hemming Nilsson i Bergom, samt bonden Lars Larsson i Häste, hvilka detta förtroende sig afsagt.
År o. dag som ofvan.

O. A. Staaff
v. pastor.

Å socknemännens vägnar
H. Larsson,

Olof Jonsson i Undrom.

16 september 1855
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 168–169, ÖLA.

Protocoll hållet vid folkskole styrelsens sammanträde den 16 sept. 1855.
1:o Till cassaföreståndare i stället för bonden Lars Larsson, som afsagt sig detta företroende
blef bonden Pehr Ersson i Nygården vald enhälligt.
2:o Beslöts att källaren vid skolan borde i ordningställas, så att den kan begagnas under
kommande winter. De som voro skylldige att göra dagsverken borde infinna sig, hvarom de
nästkommande predicodag skulle underrättas.
3:o Brunnet vid skolan borde gräfvas.
4:o Innanfönster till skolsalen borde anskaffas.
5:o De kakleugnar hvilka äro bristfällige böra repareras.
Rödöns sacristia den 16 sept. 1855.
Nils Nilsson i Kjälen,
Carl Carlsson.

O. A. Staaff
v. pastor.

Måns Pehrsson i Trusta,

Jon Olofsson i Wike,

4 november 1855
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 169, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön
den 4:de november 1855.
S.D. Efter slutad Gudstjenst sammanträdde Rödöns socknemän och beslöto.
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1:o Skulle pigan Kerstin Olofsdotter från Näskott och Tullus af fattig cassan årligen erhålla
sex (6) riksdaler och trettiotvå (32) skillingar b:co såsom ytterligare bidrag till underhåll, vård
och skötsel, af hennes moder gamla enkan Brita Häll, som tillhör denna församlings fattigvård.
2:o Skulle hvarje boställsinnehafvare och hemmansegare vid instundande kronotionde intägt
inslå en kappe korn för hvarje tunnlands skatte, och som skall af fattigföreståndaren emottagas och förvaras för kommande behofver, för socknens fattiga.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff
v. pastor.

Uppläst och godkänd den 25 novemb. 1855.
intygas af

O. A. Staaff

Å socknemännens vägnar.
Jonas Pehrsson i Krogsgård, Pehr Larsson i Sota, Jonas Johansson Utgård.

9 december 1855
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 170, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Rödön
den 9:de december 1855.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning blef kyrkovärden Olof Larsson från Häste vald att
såsom ledamot, och bonden Olof Jonsson ifrån Undrom att såsom suppleant infinna sig såsom
fullmägtige för Rödöns socken till upprättande af markegångs priscurranten för october,
november o. december månader innevarande år, samt januari, februari o. mars månader nästkommande år, som framdeles kommer att utsättas af Konung. befallningshafvande.
År och dag som ofvan.
Å socknens vägnar.
Johan Larsson i Silje,

O. A. Staaff
t.f.. pastor.
Carl Hemmingsson i Nyland,

Eric Olofsson i Kjälen.

11 maj 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 173, ÖLA.

På allmän i laga tid pålyst sockenstämma i Rödön den 11:te maji 1856 blefvo bönderna Johan
Nilsson från Wejmon, och Jonas Pehrsson i Krogsgården, valde till gode män, för Rödö
socken.
År och dag som ofvan.
Å socknemännens vägnar.
Pehr Ersson i Nygården,

O. A. Staaff
t. f. pastor
Eric Nilsson i Tomte,
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Olof Larsson i Häste.

18 maj 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 172, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 18 maji 1856.
Sedan Kongl. Maj:ts allmänna grunder för stiftvis inrättade pensionsanstalter för folkskollärare blifvit punkt för punkt genomgått, så yttrade socknemännen att grunderna uti ifågavarande förslag väl vore antagliga, men att de ej ville i pensjonsinsättningen nu för närvarande
ingå, emedan folkskoleläraren, som var närvarande, ej ville bestämma sig för huruvida han
komme att i densamma ingå eller icke, utan ville han härom sjelf skrifteligen förklara sig.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff.
v. past.

Å socknemännens vägnar
Hemming Larsson,
Pehr Ersson i Nygård,

Nils Nilsson i Kälen,
Olof Larsson i Häste.

18 maj 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 173, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 18:de maji 1856 blef bonden Jon Olsson i Wike, vald
till fattigföreståndare, i ställen för bond. Olof Jonsson i Undrom, som detta förtroende sig
afsagt. Fattig cassan förvaltas efter samma grunder som förut, och eger äfven fattigföreståndaren att uppbära samma arfvode, som förr, neml. 3 riksd. o. 16 skil. b:co. Fattigföreståndaren eger ock att förvalta den så kallade arbetscassan.
År och dag som ofvan.
Å socknemännens vägnar
Olof Larsson i Häste,

O. A. Staaff
t. f. pastor.
Måns Pehrsson Trusta,

Lars Larsson i Häste.

19 maj 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 170–172, ÖLA.

Vid underteknadt sammanträde i Häste den 19:de maji 1856 fattades följande beslut.
1:o Alla de som resterade för karls och [häst]dagsverkens utgörande vid Rödö kyrkogårds
utvidgning och uppgräfning skulle enligt sockenstämmo protocollet af den 2:dra maji 1852,
för hvart och ett af desamma betala en (1) riksdaler banco, af dem som ej villja godvilligt betala, uttages genom lagsökning.
2:o Vid dagsverkslängdens genomgående befunnos följande restera:
Wike: bond. Edfast Ersson,
ett hästdagsverke,
inh. Måns Jonsson
ett karldagsverke.
d. Olof Jonsson
ett d:o
By: inh. Jonas Jonsson
ett d:o
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Olof Christiansson
torp. Magnus Pehrsson
Silje: orgelnisten Öberg,
Silje: bond. Lars Ersson
bond. Olof Jonsson,
b. Jon Pehrsson,
sergeant Lindström,
Rödögården: torparen Hägerberg,
d:o Halfvar Halfvarsson,
d:o Kjällberg,
Trusta: torparen O. Dahl,
Häste: d:o Olof Ersson,
Bergom: b. Hemming Nilsson,
Nyland: b. Carl Hemmingsson,
Lägden: b. Carl Larsson,
Fanbyn: b. Magnus Jonsson,
torp. Eric Göranssons sterbhus,
Dvärsäther: arrend. på reg. past. bostället,
bond. Hemming Nilsson från Bergom,
inh. Nils Klingberg,
inh. Nils Jonsson,
inh. fältväbeln O. Klingberg,
inh. Lars Graff,
Hägra: inh. Olof Klingberg,
torp. Anders Pehrsson,
Hissmon: b. Eric Andersson,
mjöln. Nils Pettersson,
W.Kjälen: torp. Olof Jonasson,
Hufvulsvik.: torp. Eric Pehrsson,

ett d:o
fyra d:o
ett d:o
tvenne karlsdagsverken,
ett d:o
ett d:o
tvenne d:o
trenne d:o
ett d:o
ett d:o
fyra d:o
fyra d:o
1 d:o
ett d:o
ett hästdagsverk.
ett d:o
sex karldagsverk.
fyra d:o
ett d:o,
tvenne d:o,
ett d:o,
tvenne d:o,
ett d:o
ett d:o
sex d:o.
ett d:o
tre d:o.
ett d:o
tvenne d:o.

3:o De som hade att fordra karl och hästdagsverken, skulle äfven enl. sockenstämmoprotocollet af den 2:dra maji 1852, för hvarje sådant erhålla en r.d. b:co och befunnes vid
längdens genomgående följande hafva att fordra:
By, bonden Jonas Jonsson,
ett hästdagsverke.
Hissmon, Johan Johansson,
ett hästdagsverke.
West.Kälen, bonden Nils Nilsson,
tvenne d:o.
Wejmon, bond. Johan Nilsson,
ett o. ett halft d:o.
4:o Af de från resterande influtne medel skola utbetalas till v. pastor Staaff sju riksdaler
riksgälds, hvilka han utbetalt till bönderna Nils Månsson i Trusta, och Jon Olofsson i Wike
för en del af preståkerns uppkörande närmast kyrkogården.
5:o Kyrkgrindarne svartmålas, och stolen ofvanpå förgylles. Grindmurararna på norra sidan
ommuras och hvitmenas. Bonden Nils Nilsson i Westerkälen blef vald att vara närvarande för
att tillse detta arbetes begynnande och fullbordande.
Rödön och Häste den 19:de maji 1856.
Eric Ersson i By,
Olof Larsson i Häste,

O. A. Staaff.
Johan Nilsson i Wejmon,
Nils Nilsson i Kjälen.
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25 maj 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 172, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Näskott den 25:te maji 1856 yttrade socknemännen att de förenade
sig med Rödöns socknemäns ofvanstående yttrande angående pensionsanstalts inrättande för
folkskolelärare, och ingående uti densamma.
År och dag som ofvan.

O. A. Staaff.

Å socknemännens vägnar.
Nils Larsson i Tullus, Pehr Nilsson i Faxelfven, Jon Gunnarsson i Smedsåsen.

12 november 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:2, opag., ÖLA.

Protokoll hållet vid Rödöns och Näskotts folkskolestyrelsers
sammanträde å folkskolan i Rödön den 12:te november 1856.
Närvarande utom ordföranden bland ledamöterna voro: bönderne Nils Nilsson från Westerkälen, Jon Olofsson från Wike, Carl Hemmingsson från Nyland, Carl Carlsson från Dvärsätter
och Phersson från Trusta, samt från Näskott bönderna Olof Nilsson från Faxelfven, och Olof
Larsson från Tullus.
Först upplästes en till ordföranden ingifven skrifvelse, så lydande:
”Som jag öfver sju års tid saknat tjenlig bostad vid Rödö folkskola, eller fått mig någon sådan
anvisad i enlighet med nådiga stadgan, har jag nödgats uppehålla mig å mitt hemman i Silje
beläget nära en half fjerdingsväg från skolan. Då jag derigenom under lästiden mest 2 à 4
gånger om dagen till fots färdas nämnde väg om vintern i blåst och snöyra, om våren i vatten
och dåligt väglag, hvarigenom jag ådragit mig hufvudverk och giktplågor så att jag känner
mig oförmögen att längre tid på sådant sätt kunna fortfara och uthärda, får jag hos höga
pastorsembetet ödmjukast erhålla för mig tjenlig bostad vid skolan anvisad för att genast få
der inflytta, äfvensom komma uti åtnjutande af de löneförmåner nådiga stadgan mig förunnar,
och ersättning för hvad jag under min tjenstetid gått i minskning.
Silje den 6:te october 1856.
M. Öberg
Skollärare”
Sedan ovanstående ansökan, skriftligen till ordföranden inlemnad denna dag, togs i öfvervägande, och yttrade skolstyrelsen att det var dem oväntadt att få höra att skolläraren M.
Öberg kunde sätta i fråga att få sig tjenlig bostad anvisad uti skolan då det väl icke varit
honom obekant, så väl att tre rum, kök med tvenne kammare, länge varit inredde och stått till
hans fria disposition i skolan, som ock att både skolstyrelsen och församlingen vid flere
tillfällen uttalat sin önskan, att skolläraren skulle bo i skolan, för att bättre kunna sköta densamma; och kunde således skolstyrelsen ej fästa dervid något annat afseende, än att den
yttrade sitt nöje dertill att skolläraren nu beslutat att inflytta i skolan; men hvad åter beträffade
skollärarens begäran att få sin skollärarelön. enligt hvad Kongl. Maj:ts nådiga stadga föreskrifver, i stället för den contanta lön 166 r.d. och 32 sk. b:co han under sin förra tjenstetid, i
ett för allt, åtnjutit, så yttrade skolstyrelsen att den ville detsamma tillstyrka, emedan det alltid
vore en folkskolelärares rätt att få sin lön enligt det minime belopp Kongl. Maj:ts folk133

skolestadga föreskrifver, såvida ej folkskoleläraren ville åtnöja sig med en löneförhöjning af
33 r.d. och 16 sk. banco, hvilken ansågs lämplig och billig i anseende till nu förhöjda lefnadskostnader.
Härpå blef folkskoleläraren M. Öberg förekallad och tillfrågad huruvida han skulle vara
och blifva belåten om denna projecterade löneförhöjning blefve honom af församlingarna
beviljad, men yttrade han då att han ville antingen hafva sin lön in natura, enl. hvad Kongl.
Maj:ts nådiga folkskolestadga föreskriver, eller ock nödigt bränsle, tjugufyra famnar kastved,
framförd till skolan tillika med den förut anslagna contanta lönen 166 r.d. och 32 sk. banco.
Efter någon öfverläggning härom, stadnade skolstyrelsen vid det enhälliga beslutet att den
ville tillstyrka det skulle folkskoleläraren M. Öberg för detta tjensteår som började den 1:ste
nästledne julii, och för hvarje år härefter, han till nöjes förestår folkskolan härstädes, erhålla
en contant lön af 166 r.d. och 32 sk. banco och tjugufyta famnar vanlig kastved, tall och gran,
hemförd till folkskolan.
Innan detta folkskolestyrelsens beslut kunde blifva gällande, så skulle det å allmänna
sockenstämmor i Rödön och Näskott gillas och stadfästas. Folkskolestyrelsen ville ock vid
detta beslut fästa först och främst det vilkor att skolläraren ej skulle få från skolan bortföra
eller sälja den honom anslagna veden, utan om någon ved blefve öfrig från det ena året, så
skulle den läggas till det andra året, dock så att ej mer än 24 famnar blefve anslagna för något
år, och vidare det vilkoret att folkskoleläraren ej skulle processa med församlingarna för
utbekommande af den minskning i lön han trott sig hafva. För öfrigt så borde skolläraren visa
hvilken minskning i lön han under de föregående åren haft, innan han begärde någon
ersättning derför, och lemnades derföre hans påfordran i detta hänseende äfven utan afseende.
Som skolläraren nu hade för allvar att vilja inflytta i skolan, så ville folkskolestyrelsen
äfven till Rödöns och Näskotts församlimgars ompröfning hemställa huruvida det ej vore
nödvändigt att låta vid skolan uppsätta ett fähus åt skollärarens ko, och i samband dermed
nödigt visthus så för skolläraren som för dem hvilka hafva hushåll för sina barn i skolan, samt
dessutom vedlider och hemlighets hus.
Som åtskillige fattige från Näskotts socken begärt att få något understöd för sina barns
hållande i skolan, så beslöts, 1:o, att bonden Olof Larsson från Tullus skulle erhålla 16 r.d.
och 32 sk. riksgälds, tredjedelen af den räntan som är anslagen för fattiga barns underhåll
emedan han i förskott erlagt denna summa för kyrkvaktaren Fax son Jonas, som sistledne
termin besökte skolan, och som äfven förut af skolstyrelsen blifvit tillerkänd detta understöd.
2:o, skulle för kommande år inhyses Anders Olofsson från Näskott och Smedsåsen, för sin
son Christian, som nu går på skolan, erhålla den ifrågavarande räntan 16 r.d. o. 32 sk.
riksgälds. 3:o, vore den nu ifrågavarande räntan outtagen från något föregående år, så skulle
inhysesmannen Henric Olofsson från Nordan Nälden få densamma, neml. 16 r.d. och 32
skillingar riksgälds, för att hålla ett af sina barn på skolan nästa vårtermin.
Slutligen begärde bönderna Nils Nilsson i Westerkälen, Jon Olofsson från Wike, samt
Carl Carlsson från Dvärsätter, att vara befriade ifrån sitt ledamotskap i folkskolestyrelsen,
hvarför andra borde å allmän sockenstämma utväljas.
Rödön som ofvan, in fidem

O. A. Staaff
t. f. pastor
Ordförande i skolstyrelsen.
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16 november 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 173–174, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i
Rödön den 16:e november 1856.
Efter förut i laga tid skedd pålysning, sammanträdde Rödöns socknemän för att välja en ny
sockenskrifvare, i stället för orgelnisten och folkskolläraren Öberg, men ville sockenmännen
innan de skredo till val bestämma så väl skylldigheterna, som lönen för den blifvande sockenskrifvaren.
1.
Sockenskrifvarens skylldighet är att uträkna, fördela, debitera och uppbära alla sockens
utgifter, äfven de som tillkommo genom lidna brandskador. Fördela och emottaga de
materialier, som behöfvas för sockens gemensamma byggnader; föra processer för sockens
räkning, då han likväl får tillräkna sig skjuts för längre reser utom socken, och dagtractamente
för en längre tidspillan; med ett ord: sockensktifvaren skall fullgöra alla sockens gemensamma angelägenheter. Vid afdebitering sättes hvarje part särskildt.
2.
Sockenskrifvaren väljes icke på någon viss tid, utan eger han när som hälst afsäga sig
detta förtroende, liksom ock socknemännen att afsätta honom, när han ej är dem till nöjes.
3.
Lönen för den blifvande sockenskrifvaren bestämdes till sexton (16) skillingar banco af
hvarje rök eller af hvarje hemmansegare, hvaremot dock orgelnisten Öberg ensam protesterade, emedan han ansåg den förr anslagna lönen 10 sk. o. 8 r:st. b:co på hvarje rök för tillräcklig.
Efter dessa gjorda bestämmelser skredo man till val af sockenskrifvare hvarvid efter
skedd omröstning, valet aflopp så, att 22 röster tillföllo kronolänsman H. Larsson och 2 röster
bonden Johan Larsson i Häste, hvarför således kronolänsman Larsson blef Rödöns sockenskrifvare.
Till slut blef bonden Johan Larsson i Häste vald i stället för kronolänsman Larsson att
såsom revisor tillika med den förr valde revisorn b. Pehr Ersson i Nygården, årligen granska
Rödö sockens fattigcassa och sockneräkningar.
År och dag som ofvan, in fidem.

O. A. Staaff
t. f. pastor

Uppläst tillika med delgifven besvärshänvisning och justeradt den
30 novemb. 1856 intygas af.
O. A. Staaff
v. pastor
Å socknarnes vägnar
Eric Nilsson i Tomte, Olof Jonsson i Undrom, Lars Larsson i Häste.

30 november 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 175, ÖLA.

Protocoll hållet uti allmän i laga tid utlyst, socken
stämma i Rödön den 30 november 1856.
Sedan en till pastors embetet i Rödön ankommen skrifvelse från herr öfverstelöjtnant C. A.
Ström, å Jemtlands häst- och fältjägre-corpsens vägnar, och v. rector L.O. Hammargren, å
Östersunds skolstats vägnar blifvit uppläsen, deri Rödöns socknemän erbjödos att slippa
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leverering och forsling in natura af årets tionde korn, emot erläggande af 10 r.d. b:co per
tunna i fast mål, såvida alla tiondegifvare inom Rödöns socken sig derom förenade, så
förklarade Rödöns socknemän enhälligt att de ville antaga detta erbjudande af regementet och
skolstaten, och lösa sitt tionde inslag efter 10 r.d. banco per tunna.
Rödöns sockenstuga som ofvan in fidem

O. A. Staaff
t. f. pastor

Uppläst och godkänd å allmän sockenstämma
i Rödön den 6:te december 1856, intyges af O. A. Staaff
t. f. pastor
Å socknemännens vägnar.
Måns Pehrsson i Trusta,
Jon Olofsson i Wike,
Pehr Larsson i Sota,
Nils Nilsson i Kälen.

30 november 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 175, ÖLA.

På allmän sockenstsämma i Rödön den 30 november 1856, blef det beviljadt inh. Magnus
Olsson från Wejmon, att skrifvas \i mantal/ såsom sockensnickare.
In fidem

O. A. Staaff

30 november 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:2, opaginerad, ÖLA.

Protocoll hållet uti allmän, i laga tid utlyst, sockenstämma i Rödön, den 30:de november 1856.
Sedan en till ordföranden i Rödöns och Näskotts socknars skolstyrelse af folkskoleläraren M.
Öberg ingifven ansökan, deri han anhöll att hädanefter utfå sin lön, enligt hvad Kongl. Maj:ts
nådiga stadga föreskrifver, i stället för den till honom anslagna contanta lönen 166 r.d. 32 sk.
banco, äfvensom ersättning för den minskning i lön han under sin förra tjenstetid enligt sitt
förmenande gått i minskning af, tillika med det protocoll, som hölls vid Rödö och Näskotts
gemensamma folkskolestyrelses sammanträde förnämligast i och för denna saks ompröfning,
innan den underställdes Rödö och Näskotts församlingars afgörande, blifvit uppläsen, så
förklarade Rödöns socknemän att de ville, såvida Näskotts socknemän derom förenade sig
med dem, för att undslippa process och klagomål å folkskoleläraren M. Öbergs sida, det han,
ehuru han en gång sökt sin tjenst på den anslagna contanta lönen 166 r.d. 32 sk. banco dock
skulle hädanefter med detta tjensteårs början, nemligen från den 1:sta nästledne julii, och allt
framgent erhålla sin skollärarelön enligt hvad Kongl. Maj:ts nådiga stadga föreskrifver,
nemligen: Sexton tunnor spannemål, hvaraf åtta tunnor erläggas in natura, hälften i råg och
hälften i korn, såsom de växa på hemmanen inom församlingarna, och de öfriga åtta tunnorna
betalas med penningar efter hvad Kongl. Maj:ts [lucka]
Denna contanta lön eger skolledningen att af skolcasse föreståndaren uppbära i början af
november månad, hvarje år, då deremot spannemålen in natura skall levereras till honom
innan påföljande februari månads slut.
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Såsom nödigt bränsle, enligt hvad Kongl. Maj:ts nådiga folkskolestadga 11§ 4§ och
momentet 2:dra föreskrifver, till folkskoleläraren anslogs tjugu (20) famnar, famnen á 3 alnar
i längd och höjd, vanlig kastved, gran eller tall, eller ock blandning af tall och gran, alltefter
som tillgång vore leverering af den minstbjudande, minst fem (5) quarters längd å veden. Af
denna ved skulle fem famnar levereras vid folkskolan vid första slädföre på hösten, och de
öfriga femton (15) famnarne innan slutet af påföljande mars månad. Denna ved anslås med
förbehåll att folkskoleläraren åtminstone under läseterminen bor i folkskolan för att bättre
hafva tillsyn med skolan.
I stället för vinterföda åt en ko anslogs äfven, enligt öfvernämnde § i Kongl. Maj:ts nådiga stadga, tvenne tunnor spannemål af förenämnde sädesslag. Till sommarbete, utan någon
afräkning af nu bestämde lön, upplåts åt folkskoleläraren tills vidare den hägnad som för
skolan blifvit utbruten från Rödöns prestbord, dock med skyldighet för skolläraren att
underhålla den gärdesgård som blifvit uppstängd omkring densamma, äfvensom ock att sjelf
på egen bekostnad uppstänga den gärdesgård, han för betets bibehållande ansåge behöflig,
äfvensom densamma underhålla.
Sedan dessa Rödöns socknemäns beslut blifvit af Näskotts socknemän antagne och
gillade, så skulle det framdeles å allmän bolagsstämma beslutas huru den spannmål, som folkskoleläraren skall hafva in natura, skall uppbäras och till honom lefvereras. På
folkskolelärarens M. Öbergs begäran att få ersättning för den minskning i lön han under sin
förra tjenstetid haft, eller trott sig hafva, kunde Rödöns socknemän lika litet som
folkskolestyrelsen fästa något afseende på, då han ej visat vari denna minskning bestått.
Till slut ville Rödöns socknemän äfven hafva den önskan eller förhoppningen uttryckt att som
nu folkskoleläraren M. Öberg finge sin lön noga efter som Kongl. stadgan föreskrifver, så
borde han äfven sjelf samvetsgrant följa Kongl. Maj:ts nådiga stadga deri att han helt och
hållet egnade sin tid och sina krafter åt skollärarekallet.
År och dag, som ofvan. In fidem
Uppläst och godkändt å allmän sockenstämma den 7:de december 1856, intygas af
Jon Olofsson Wike,
Pehr Larsson i Sota,

O. A. Staaff
t. f. pastor
O. A. Staaff
t. f. pastor
Måns Pehrsson i Trusta,
Nils Nilsson i Kälen

7 december 1856
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 175, ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 7:de decemb. 1856 blef bonden Pehr Ersson i Simabacken vald till sexman för Sjöbygd roten i stället för bond. Nils Pettersson i Mjäla.
År och dag som ofvan

O. A. Staaff
t. f. pastor
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1 februari 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 179–182, ÖLA.
En i stort sett likalydande avskrift föregår detta, på s. 176–178.

Protocoll hållet wid allmän i laga tid utlyst
sockenstämma i Rödön den 1:sta februari 1857.
Samma dag efter Gudstjenstens slut sammanträdde Rödöns socknemän för att dels bestämma
om några förmåners beviljande till den aflidne kyrkovaktarens enka Anna Pehrsdotter, och
dels närmare bestämma så väl lönen som skyldigheterna för den blifvande kyrkovaktaren.
1:o Socknemännen ansågo det billigt, att enkan Anna Pehrsdotter skulle få ett nådeår, och
således uppbära den förut till kyrkovaktaren anslagna lönen för ett år, från den 1:sta maji 1857
till den 1:ste maji 1858, mot det att hon sjelf, eller genom annan person fullgörer en kyrkovaktares skyldigheter.
2:o Skulle enkan Anna Pehrsdotter, efter nådårets slut, få inreda åt sig kammaren ofvanför
det rum hon nu bebor i sockenstugan och densamma bebo så länge hon lefver.
3:o Skulle enkan Anna Pehrsdotter så länge hon lefver, årligen erhålla fem lass af den långved, som är anslagen åt den blifvande kyrkovaktaren.
4:o Till lön åt den blifvande kyrkovaktaren anslogs en kappe korn i fullt mål på hvarje
hemmansrök, i stället för en kanna, som förut varit anslagen, dock mot det uttryckliga förbehåll å socknemännens sida, att den blifvande kyrkovaktaren skall själf bestrida eller bekosta
all ringning. Skulle den blifvande kyrkovaktaren besvära sig öfver detta honom pålagda åliggande och möjligtvis enligt lag derifrån warda befriad, så skall han äfven gå miste om
trefjerdedels kanna korn på hvarje hemmansrök, hvilken nu blifvit tillökt för ringningens
verkställande, och då icke hafwa mer än en kanna korn på hvarje hemmansrök, som förut varit
anslagen.
5:o Kyrkovaktaren skall af hvarje hemmansegare inom halfwa socken årligen få sig tillförd
ett lass så kallad långwed. Hvarje år får han således omkring 48 lass, af hvilka han dock skall
årligen enl. ofvanstående 3§ afstå fem lass till enkan Anna Pehrsdotter.
6:o Den blifvande kyrkovaktaren eger att vid tjenstens tillträde den 1:sta maji 1858 inflytta i
sockenstugan, och densamma bebo.
7:o Emedan den afledne kyrkovaktaren sjelf bekostade en varmugns uppsättande i det rum,
som han bebodde, och hans enka nu innehar, och i hvilket den blifvande kyrkovaktaren, skall
bo, så ville socknemännen ålägga den blifvande kyrkovaktaren att på sin bekostnad uppsätta
spis med warmugn uti det rum, som, enligt ofvanstående 2 §, enkan Anna Pehrsdotter eger att
allt framgent bebo.
8:o Kyrkwaktaren skall ordentligt fullgöra de skyldigheter honom enligt lag och författningar äro föreskrifna.
9:o Kyrkvaktaren skall sjelf eller genom andras lägning bestrida eller werkställa all ringning.
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10:o Kyrkwaktaren skall för grafning af en större graf, då marken ej är frusen, erhålla en
riksdaler banco och för en mindre graf, det will säga för en graf för ungdom under 15 år,
trettiotvå skillingar banco. Kyrkwaktaren eger att för ingen betalning öppna graf för ett
sockens fattighjon.
Rödön sockenstuga, som ofvan
in fidem

O. A. Staaff
t. f. pastor

Uppläst och justeradt på allmän sockenstämma i Rödön den 8:de februarii 1857, intygas af
O. A. Staaf
t. f. pastor
Å socknemännens vägnar:
Måns Pehrsson i Trusta,
Olof Larsson i Häste,
Jöns Jonsson i By.

22 februari 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 183–[183b], ÖLA.

Protokoll hållet vid allmän gällstämma
i Rödöns sockenstuga den 22 februari 1857.
S.D. Fullmäktige voro närvarande, från Näskotts socken, bonden Carl Jönsson i Kingsta, från
Åhs socken, f.d. riksdagsmannen Jonas Ersson ifrån Dille, samt från Aspås socken, bonden
Eric Ersson i Tand.
Sedan K. bef:des skrifvelse af den 10:de januari d.å. till pastorsembetet blifvit uppläst; deri
allmän gällstämma begärdes för Rödö pastorats boers hörande öfver riksdagsman Nils
Larssons i Tullus begäran att få sitt riksdagsarfvode förhöjt från tre riksdaler och trettiotvå
skillingar banco till 4 r:d. och 32 sk. s.m., som äfven blifvit till styrkt af bondeståndet enligt
transumt af protokollet, hållet hos hedervärda bondeståndet wid lagtima riksdagen i
Stockholm den 1:sta december 1856, hvilket äfven blef uppläst, så yttrade Rödöns socknemän
och fullmäktige från pastoratets öfvriga socknar, att de wäl wille att riksdagsman Nils
Larssons arfwode skulle förhöjas. Men att de ansågo 4 r.d. och 32 skl. b:co wara för mycket,
utan wille de föreslå, att riksdagsmannaarfvodet för Nils Larsson nu under pågående riksdag
förhöjdes från tre riksdaler 36 sk. banco till 4 r.d. och [16] skill. s. m. per dag.
År och dag som ofvan

O.A. Staaff
t.f. pastor

Nils Nilsson i Hufvulsviken, Olof Larsson i Häste, Jonas Ersson i Dille,
Eric Ersson i Tand, Carl Jönsson i Kingsta
In fidem

Is. Byström.
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22 mars 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:2, opag., ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 22:dra mars 1857 blef bonden Johan Larsson i Häste
vald till så kallad ”god man”, i stället för bonden Johan Larsson i Silje, som afsagt sig detta
förtroende.
År och dag, som ofvan.

O. A. Staaff
t. f. pastor

Å socknemännens vägnar:
Olof Larsson i Häste, Eric Nilsson i Tomte,

Lars Larsson i Häste.

29 mars 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:2, opag., ÖLA.

På allmän sockenstämma i Rödön den 29:de mars 1857 blef bonden Nils Nilsson i Hufvelswiken vald att såsom fullmäktig för Rödöns socknemän afgifva förklaring öfver de besvär
hvilka folkskoleläraren M. Öberg till Konungens befallningshafvande anfört öfver sockenstämmoprotocollen hållna med Rödöns och Näskotts församlingar.
År och dag, som ofvan.

O. A. Staaff
t. f. pastor

Å socknemännens vägnar:
Olof Larsson i Häste, Måns Pehrsson i Trusta, Jons Jonsson i By.

19 april 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. [183b–183c], ÖLA.

Protokoll hållet wid allmän sockenstämma
i Rödön den 19:de april 1857.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde Rödön socknemän, för att wälja en
ny kyrkwaktare, och sedan de på förslaget trenne uppförde sökande blifvit å nyå uppnämnde,
neml. gratialisten Pehr Nyfelt från Häste, f.d. klockaren Nils Månsson från Häste, samt inhysesmannen Olof Pehrsson i Wejmon, så skred man till omröstning, enligt af sockneskrifvaren upprättad röstlängd, hvarvid rösterna utföllo så att gratialisten Pehr Nyfeldt erhöll
ingen röst, f.d. klockaren Nils Månsson ifrån Häste erhöll 18 röster, samt inhysesmannen Olof
Pehrsson från Wejmon 15 röster.
Hvarföre klockaren Nils Månsson från Häste är vald till kyrkovaktare i Rödöns församling med lön efter hvad förut den 1:sta sistl. februari hållne sockenstämmo protokoll
bestämmer, äfvensom med skyldigheter, utom hvad lag och författningar föreskrifva, enligt
hvad samma protokoll bestämmer.
Och skulle utdrag af detta protokoll tillställas f.d. klockaren Nils Månsson, såsom
fullmakt på kyrkovaktare syslen härstädes.
Wid samma tillfälle waldes äfven bonden Nils Nilsson i Hufvulsviken till god man för
Rödöns socken till brandsyns hållande inom Rödöns och Näskotts socknar.
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Samma dag som ofvan, uppläst, erkändt och godkändt; intygas af
O. A. Staaff
t. f. pastor
Å socknemennens wägnar
Pehr Ersson i Nygården,
Lars Larsson i Häste,
Nils Nilsson i Kälen.

Olof Jonsson i Undrom,
Måns Pehrsson i Trusta,

Uppläst med besvärshänvisning från predikostolen i
Rödöns kyrka söndagen den 3:dje maj 1857. I. Byström
t. f. pastor.

24 maj 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 184–185, ÖLA.

§1

Protokoll, håller vid i laga ordning lyst allmän
sockenstämma uti Rödön den 24:de maj 1857.
S.D. Upplästes, granskades och godkändes såväl kyrko- som fattigcassans räkenskaper.

§ 2 Till fullmäktig inför såväl Rödöns som Näskotts socken vid det, till den 2:dra instundande juli, utsatta sammanträde inför K. befallningshafvande i Östersund, waldes bonden
och nämndemannen Olof Jonsson i Undrom, hvilken eger att föra vederbörandes talan och i
besluten deltaga, rörande dels rusthållarnes bidrag ur Jemtlands roterings cassa, dels äfven vid
frågan om menighetens understödjande med något bidrag till det bolag, som möjligen
kommer att bildas i och för beredande af en lättare communication emellan hamn i Norrige
och södra delen af Jemtland. Hållande nämnde socknemän för gildt, hvad denne deras fullmäktig, å deras wägnar, lagligen gör och låter.
§ 3 Med anledning af den hos bonden Pehr Larsson i Ås och Sem, timade brandskadan
under den 13:de sistl. maji, utsågos bönderna Carl Hemmingsson i Nyland och Carl Carlsson i
Dvärsett att hålla vederbörlig undersökning och syn om eldens uppkomst och den skada som
dervid skedde.
§ 4 Såsom fattigunderstöd, skulle tilldelas jungfrun Thundal i Häste, Maria Nannelstedt i
Hissmon, samt enkan Ingeborg derstädes \åt/ hvardera af dem 1/4 t. korn.
§ 5 Gästgifvaren Måns Pehrsson i Trusta åtog sig att mot skälig ersättning bortskaffa sten
från skollärare kålhagen.
Ut supra, in fidem
Carl Hemmingsson i Nyland

I. Byström
t. f. pastor.
Olof Larsson i Häste.
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28 juni 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 185–186, ÖLA.

Protokoll hållet wid allmän brandstodsbolagsstämma uti Rödöns soknestuga den 28:de juni 1857.
S.D. Efter behörigen skedd pålysning om allmän brandstodsbolagsstämma till denna dag, och
då äfven ärenden tillkännagafs, sammanträdde nu efter Gudstjenstens slut vederbörande
delegare inom Rödöns socken jemte befullmäktigade ombuden, f.d. riksdagmannen Jonas
Ersson i Dille för Ås socken, kyrkvärden Eric Ersson i Tand för Aspås, samt kyrkvärden Eric
Nilsson i Bjerte för Näskott socken, i socsknestugan, hvarefter föredrogs och afgjordes
följande ärenden.
1:o Upplästes och granskades protokollet, hållet wid brandsyn i Åhs och Östersem å
hemmanet n:o 2, som innehafves och eges af bonden Pehr Larsson derstädes och hvars
åbyggnad jemte deri förwarad lösegendom war brandförsäkrad uti Rödöns tingslags enskildta
brandstodsbolag. Enligt sagde protokoll beräknades den brandskada som å berörde ställe
timade den 13:de sistl. maj, för fast egendom till ett belopp af 744 r.d. b:co och för lösegendom till 222, samma mynt.
Och som Pehr Larsson ej kunde finnas wållande till brandskadan, hvarken genom
oförsigtigt umgånde med elden, genom försumlighet el. på något annat sätt, så tillerkändes
han, Pehr Larsson, full ersättning af Rödö tingslags enskildta brandstodsbolag till ofvan
utsatte wärden, eller med ett tillsammans räknadt wärde: Niohundrade sextiosex riksdaler
banco, och hvilka medel komma att i vanlig ordning uppbäras.
2:o Som wissa ändringar och tillägg i nu gällande brandstodsreglemente allmänt ansågos af
nöden påkallade; så tillsattes nu i och för werkställandet häraf en committée i hvilken till
ledamöter utsågos Nils Nilsson i Hufvulsviken, Eric Nilsson i Bjerte, Jonas Ersson i Dille,
samt Eric Ersson i Tand, och hvilken committee för sagda ändamål sammanträder den 4:de
juli å Trusta gästgifvare gård.
In fidem

I. Byström
t. f. pastor

På församlingarnas wägnar:
Nils Nilsson i Kjälen, Olof Larsson i Häste, Jonas Ersson i Dille,
Eric Nilsson i Bjerte, Eric Ersson i Tand.

2 augusti 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 186–187, ÖLA.

Wid lagligen hållen allmän brandstodsbolagsstämma uti Rödöns socknestuga den 2:dra
augusti 1857, upplästes, granskades och godkändes samt underskrefs samtliga protokollen,
hållna vid den så kallade fem-års brandsyn inom Rödö tingslags enskildta brandstodsbolag.
Wid samma tillfälle upplästes det, af den dertill tillsatte committeen omarbetade brandstods
reglemente, hvilket noggrant granskades och efter mycken discutering, till alla delar allmänt
gillades och antogs, men skulle för gällande kraft och werkan ytterligare uppläsas och justeras
sondagen den 23 i denna månad.
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Och beslöts tillika, att nämnde reglemente skulle till tryckning befordras, på det hvarje
delegare måtte komma i tillfälle att detsamma bekomma.
Ort och dag som ofvan. In fidem

I. Byström
t. f. pstor

Justeradt vid allmän bolagsstämma uti Rödön söndagen den 23 augusti 1857, betyga:
Måns Pehrsson i Trusta,
Jon Olofsson i Wike.

23 augusti 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 187, ÖLA.

Wid allmän sockenstämma uti Rödön den 23:dje aug. 1857 beslöts att, till underhållandet af
sköterska för sjukliga flickan Lisa Olsdotter från Backen under vistandet å lazarettet i Östersund af sockens fattigcassa skulle tagas en r.d. 32 sk. b:co per vecka.
Till enkefru Lundgren i Östersud beviljades än ytterligare för en gång 4 r.d. samma
mynt.
Ut supra. In fidem

Is. Byström

På församlingens wägnar:
Olof Jonsson i Undrom,

Nils Nilsson i Hufvulsviken.

30 augusti 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 188–191, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän gällstämma med
Rödöns pastorat den 30 augusti 1857.
§ 1 Sedan ordföranden med ett kort tal helsat de på laglig kallelse tillstädeskomma gällstämmo ledamöterna, framlemnade på anmodan annex församlingarnas ombud sina fullmakter, hvaraf upplystes, att f. riksdagsmannen Jonas Ersson i Dille hade sig uppdragat att
föra Åhs socknemäns, och hemmansegaren Salmon Sahlin uti Lien, Aspås socknemäns talan.
För Näskott var ingen fullmäktig utsedd, men hemmansegaren Pehr Nilsson i Faxelfven,
kyrkovärden Eric Nilsson och hemmansegaren Nils Carlsson i Kingsta anmäldes jemte flera
andra socknebor närvara för deltagandet i gällstämmans öfverläggnings ämne, mangårds
byggnaden å Rödö prestgård.
§ 2 Pastoratsboerne tillfrågades då om de ville påkosta gamla byggningen den reparation,
som fanns nödig för dess brukbarhet näst instundande vår, då undertecknad skulle tillträda
pastoratet, eller om de med görligaste första ville uppföra en ny byggnad på gamla platsen
eller litet längre ofvanföre, hvarpå de efter en stunds gemenesam rådplägning insågo, att den
kostnad, som nedlades på den gamla byggningen i dess förfallna skick, vore en bortkastad
penning, hvarföre de beslöto, efter att hafva tagit i närmare betraktande tvenne af ordföranden
anskaffade och nu framvisade ritningar, den ena å ett två-vånings, den andra å ett ettvåningshus, att å den plats der den gamla byggningen står, efter föregången af- och tillträdessyn, på tillräckligt hög sten fot med görligaste första uppföra ett två-vånings hus 28
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alnar långt och 18 alnar bredt, knutarna inberäknade, innehållande i nedre våningen, kök
jemte handkammare samt sal och 3 kamrar, i öfre våningen sal med 2 kamrar på hvardera
sidan. Rummens höjd bestämdes till 5 alnar, mellan gålf och tak-åsarna så väl i nedre som
öfre våningen, för öfrigt i likhet till det närmaste med den förevisade ritningen.
§ 3 Dernäst bestämdes, att, om rättighet erhölls för fällande och användande af 300 trän å
Rödö prestgårds fyllnads skog i Aspås, pstorats boerne skulle icke blott inreda nedra våningen
i fullständigt skick utom målning, utan äfven med pastor deltaga uti halfva kostnaden för den
öfre våningens fullfärdigande.
Skulle deremot denna billiga begäran, hvilket man ej förmodade, sedan pastoratet åtagit
sig en öfver lagens föreskrift vida utsträckt byggnads-skyldighet, af K. befallningshafvande
afslås, ville pastoratsboerne afsäga sig allt bestyr med öfra våningens inredande. Fönstren
derstädes lofvande de dock hålla och insätta.
I hvarje fall afsade sig pastoratsboerne all underhållsskyldighet för öfra våningen.
§ 4 Taket skulle beläggas med spån och eldstäderna bestå af vanlig spis i köket samt
kakelugnar i de öfrige rummen.
Behöflige fönster, efter ritningen, skulle i nedra våningen vara 11, i öfra våningen 12
qvarter höga. I salen vid förmaket lofvade pastorats borne-bekosta dubbel-dörrar, i de öfrige
rummen enkla.
§ 5 För byggnads-materialernas anskaffande och värdering för jemn fördelning efter skatt
socknarna emellan, och för byggnadens uppförande invaldes en byggnads-committee med f.
riksdagsmannen Jonas Ersson som ordförande och hemmans-egarna Pehr Nilsson i Faxelfven,
Olof Jonsson i Undrom och S.Sahlin i Lien såsom ledamöter, hvilka med pastorats-bo[ar]nes
hela rätt egde att i förrnämnde fall besluta och verkställa.
Timret till byggnaden skulle huggas näst kommande november.
6:o Rödöns och Näskotts socknemän, med nuvarande skollärares begifvande, lofvade nästa
mars utrymma skolhuset för pastors disposition under den tid, som förflöt till dess den nya
byggningen i prestgården blifver färdig. De därstädes behöfliga inredningarna skulle genom
skolstyrelsens omsorg innevarande sommar verkställas och i de kostnader, som för Rödöns
och Näskotts skolhus voro obehöfliga, skulle Åhs och Aspås efter skatt deltaga.
§ 7 Prestgårds-byggningen skulle upplåtas till folkskole-lokal och för skollärarens behof
[skall] en mindre järnspis i den yttre prest-kammaren anskaffas och insättas af pastoratsboerna
för skollärarens räkning under den tid, han derstädes behöfde densamma.
§ 8 För justering af detta protocoll utsågos herr krono-länsmannen Larsson, Jonas Ersson i
Dille och Pehr Ersson i Nygården, hvarpå stämman upplöstes.
Rödöns sockenstuga som ofvan.

Jonas Kerfstedt
utnämnd kyrkoherde

Å pastorats bornes vägnar:
[saknas]
Uppläst och godkändt i allmän i sockenstämma uti Näskott den 6:te sept. 1857, betyga:
Pehr Nilsson i Faxelfven
Pehr Pehrsson i Smedsåsen
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Justeradt vid allmän sockenstämma uti Rödön den 13:de sept. 1857, intygar
H. Larsson, Olof Jonsson i Undrom,
Pär Ersson i Nygård.
Uppläst med besvärshänvisning från predikstolen i Rödöns kyrka
den 20 september 1857, intygar
I.Bergstöm
t.f. pastor.

20 september 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:2, opag, ÖLA.

Protokoll hållet vid skolstyrelsens sammanträde
å folkskolan den 20:de september 1857.
S.D. Enligt vid gällstämman den 30:de aug. fattade beslutet om behöfliga reparationer å
skolhuset för pastors disposition af detsamma under byggandet i prestgården, sammanträdde
skolstyrelsens ledamöter på behörig kallelse i dag efter gudstjenstens slut i skolsalen, och
fattade följande beslut.
1:o Att ny väg skulle upptagas gent ifrån skolhuset in på allmänna landsvägen, och hvilket
skulle utgöras medelst dagsverken, hvaröfver gästgifv. Måns Pehrsson i Trusta åtog sig mot
skälig ersättning hafva öfverinseende; äfvensom behöflig fyllning af jord såväl på källaren
som på de öfre kammar taken.
2:o Att begge rummen emellan kökskammaren och salen skulle ombonas och förses med
tapeter, äfvensom att alla fönstren åtminstone i öfra våningen skulle invändigt oljemålas och
digtas; hvilket Pehr Ersson i Nygården åtog sig att ombestyra.
3:o Att salen äfven skulle beklädas med så kalladt maskinpapper och bestrykas med
vattenfärg, och omkostnaderna bestridas af skol-cassans medel.
Ex officio

Is. Byström

På skolstyrelsens vägnar
H. Larsson, Pär Ersson, Måns Ersson i Trusta,
Carl Hemmingsson i Nyland, Olof Nilsson Faxelfven
Äfvensom beslöts att wed för skolans behof skulle anskaffas i likhet
med det föregående året.
De samma

11 oktober 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 192, ÖLA.

Protokoll hållet wid allmän sockenstämma i Rödön
den 11:te october 1857.
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§ 1 S.D. Waldes till ombud i och för priskurantens upprättande å löpande årets skörd.
Kyrkvärden, hemmansegaren Olof Larsson i Häste, hvilken eger att å ort och tid som
kronofogden bestämmer, sig inställa.
§2

Till sexman i stället för Eric Jonsson i Kälen utsågs bonden Pehr Jonsson derstädes.

§ 3 För sjukliga och fattiga enkan Carin Bengtsdotter i Dvärsett beviljades, såsom understöd
tills widare, 1/2 tunna korn samt 3 r.d. 16 sk. b:co i penningar af fattigcassans tillgångar.
Ort och tid som ofwan. In fidem

I. Byström
t.f. pastor.

6 december 1857
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 192–193, ÖLA.

Protokoll hållet vid i laga tid pålyst sockenstämma
i Rödön den 6:te december 1857.
§ 1 S.D. Med anledning af rektor Sundbergs å Östersunds skolstats wägnar till pastors
embetet i Rödön aflåtna skrifvelse med anhållan det räntegifvarne inom Rödöns tingslag i
allmänna socken stämmor tillfrågades om de önskade lösa den berörde skolsta[ten] tillkommande andel i krono- och kyrkotionden för innevarande år emott ett pris af 16 r.d. r.m:t.
per t:a med villkor af betalningens erläggande i början af instundande mars., sammanträdde
nu räntegifvarne inom Rödöns och Näskotts socknar och vid framställandet af ifrågavarande
lösningsanbud, förklarade sig vederbörande enhälligt nöjde att på sagda wilkor antaga det
samma; dock på så sätt, att hvar och en löste sitt inslag och wore befriad från all transports
ersättning.
§ 2 Till ombud wid det till den 11:te instundande januari kl.10 f.m. af landshöfdinge
embetet å dess sessionsrum utlyste landsting, utsågs enhälligt orgelnisten Öberg, för att föra
socknemännens talan vid öfverläggning och beslut rörande de landets angelägenheter som wid
berörde landsting komma att handläggas; förklarande sig socknemännen nöjde med hvad
bemälde ombud härutinnan kunde lagligen göra eller låta. Justeradt samma dag.
Ut supra. In fidem
Lars Larsson i Häste

I. Byström
Måns Pehrsson i Trusta.

3 januari 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 194–195, ÖLA.

Protokoll hållet vid allmän sockenstämma uti Rödön
den 3:dje januari 1858.
§ 1 S.D. Företeddes än ytterligare de af framlidne f. sockneskrifvaren Jöns Larsson i Häste
förda och sedermera af M. Öberg öfvertagna räkenskaper å materialier i och för folkskolebyggnaden härstädes, och ehuru dessa räkenskaper ej klart och tydligt utvisade hvilken som,
eller huru mycket hvar och en resterade för materialier, så blefvo dock efter en lång öfverläggning, de af M. Öberg med ledning af nämnde räkenskaper upprättade debiteringar å de
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utestående restantierna gillade och till betalning erkända. Och skulle efter indrifvandet af ofta
berörda restantier ändock något brista i den erforderliga sunnan 48 r.d. b:co, så skulle communen derför debiteras.
§ 2 Beslöts att, i likhet med föregående år, en kappe korn på tunlandet äfven för innevarande
år skulle inslås i fattig fonden, och att fattigföreståndaren dessutom skulle uppköpa 3:ne t:or
såsom varande för fonden behöfliga.
§ 3 På begäran [af] socknens barnmorska Ingebor Lif vore samtlige torpare inkallade för att
med dem öfverenskomma om erhållandet af ett årligt lönebidrag, för att äfven vid förefallande
behof gå äfven dem till handa, och fordrade nu derföre såsom sådant 12 sk. b:co af hvarje
torpare.
Men då det invändes, att hennes biträde likaväl togs i anspråk af gift arbetsfolk som af
torpare, så ansågs det wara med billigheten förenad att äfven sådana bidrogo i en årlig umgäld
till barnmorskan hvarföre de ansågo henne böra åtnöja sig med 8 sk. s. m. årligen af hvarje så
väl torpare som arbetarehushåll, hvarmed hon då äfven förklarade sig nöjd och skulle detta
bidrag utgå från och med innevarande år samt uppbäras af sockneskrifvaren, som mot skälig
ersättning detsamma sig åtog.
Å torparnes vägnar:
Olof Andersson i Häste,

Jonas Pehrsson i Österkälen.

Ort och dag som förr skrifvet står.

I. Byström
t.f. past.

Justeradt vid allmän sockenstämma uti Rödön den 6 januari 1858 betyga:
H. Larsson
Pär Ersson i Nygård.

21 mars 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 195, ÖLA.

Wid allmän sockenstämma uti Rödön den 21:sta mars 1858 utsågs till nämndeman bonden
Edfast Ersson i Wike i stället för nämndemannen Bengt Pehrsson i Öfvergården, som ifrån
nämnde befattning blifvit på egen begäran entledigad; och till sexman i stället för Magnus
Jonsson i Fanbyn waldes bonden Carl Pehrsson i Dvärsett.
Ex officio

I. Byström.

På församlingens wägnar:
Olof Jonsson i Undrom

16 maj 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 196–197, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän gällstämma med
Rödöns pastoratsboer den 16 maj 1858.
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§ 1 På laglig kallelse inställde sig riksdagsmannen Nils Larsson i Tullus, kyrkovärden Eric
Nilsson i Bjerte och hemmansegaren Pehr Nilsson i Faxelfven såsom ombud för Näskotts
socken, f. riksdagsmannen Jon Ersson i Dille för Åhs och hemmansegaren Salmon Sahlin i
Lin för Aspås församling jämte ett större antal af Rödö-boer.
§ 2 Enligt en skrifvelse från Kon. befallningshafvande skulle nya milstolpar inom
pastoratet, vid de vägmärken, som vid sista upprefning af landsvägarna blifit nedsatte, på
pastoratsboernas bekostnad och genom deras försorg innan juni månads utgång detta år
uppföras.
För verkställigheten häraf beslöts, att dessa milstolpar skulle hvar för sig å entreprenad
auction, i Krokoms by anställd, utbjudas, hvarom h:r länsman Larsson lofvade draga försorg.
§ 3 Då vedbod och hemlighetshus voro på skolgården oundgängliga beslöt gällstämman att
afhjälpa detta behof med att ditforssla och för ofvannämnde ändamål inreda ett på prestgården
befintligt och pastoratet till hörigt visthus, hvarå priset bestämdes till 50 r.d. riksmynt. Detta
arbete skulle och af entrepreneur straxt efter våranden verkställas.
Skolhuset skulle innevarande sommar brädfordras, stenfoten rappas och fenstersnickningarna målas. Och då skolstyrelsen visade lämpligheten af, att bestämma en viss
hyresumma för pastors beboende af skolhuset, hvari Åhs och Aspås borde deltaga, så
öfverenskommo de, att den årliga hushyran skulle beräknas till 150 r.d. riksmynt, då pastor
lofvade för nästkommande skolterminer, sedan gamla pastorsbyggningen blifvit nedrifven,
kostnadsfritt upplåta drängstugu byggningen, der det likväl ansågs nödigt att af skolkassans
medel anbringa ett nytt fenster.
§ 4 Byggnads committen skulle gå i författning om att medelst beting få sten bruten och
uppförd till stenfot under nya pastors huset, hvars upptimring borde om möjligt ske frampå
sommaren, samt om kalk-bränning, hvartill pastoratets gamla kornlada i prestgården skulle
användas som bränsle, om öfverste ladan skulle nu först användas för detta ändamål.
Rödö sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt.

Uppläst vid vidkändt i allmän sockenstämma d. 23 maj 1858, betyga å pastortsbornas vägnar.
Jonas Pehrsson i Kroksgård,
Johan Nilsson i Wejmon,
Erik Zakariasson Wike,
Jonas Ersson i Dille.
Vid justeringen af ofvanstående protokoll erindrades om nödvändigheten att under
innevarande sommar genom vederbörande sexmän af hvarje tunland skall uppbära 50 öre till
bestridande af omkostnaderna för kalkbränning, stenbrytning m.m.
J. Kerfstedt

6 juni 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 198–200, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med
Rödöns socknemän den 6 juni 1858.
§ 1 S.D. Efter i laga tid skedd pålysning sommanträdde nu socknemännen, för hvilka
ordförande först uppläst kyrko- o. fattigcassa samt den såkallade arbetarfondens räkenskaper,
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hvaraf befanns, att kyrkocassan egde en behållning af 487 r.d. 21 sk. b:co. Fattigcassan 1055
r.d. 26. sk. och 9 b:co; arbetsfonden 210: 11: 11, alt samma mynt.
Äfven skolcassans räkenskaper upplästes, hvars behållning uppgick till ett belopp af 235
r.d. och 24 sk. b:co.
§ 2 För granskning af ofvanstående räkenskaper invaldes hemmansegaren Nils Nilsson i
Hufvulsviken och Johan Nilsson i Wejmon.
§ 3 Då under en längre tids förlopp inga lagenliga val egt rum för bildande af kyrko-råd,
skolstyelse, socken-nämnd och sexmän, uppläste ordföranden de nådiga stadgar efter hvilka
ofvannämnde communal-styrelser skulle organiseras, hvaraf äfven inhemtades de skyldigheter
en hvar af dem ålåge, hvarefter följande vid anställdes.
§ 4 Till ledamöter i kyrkorådet inkallades utom tjänstgörande kyrkovärden hr. kronolänsman Larsson, nämndemannen Nils Nilsson i Kälen, hemmansegarne Johan Nilsson i
Wejmon, Carl Hemmingsson iNyland och Carl Carlsson i Dversett.
§ 5 På socknemännens begäran lofvade församlingens pastor att tills vidare vara ordförande
i sockennämnds- och fattigvårdsstyrelsen och till ledamöter i densamma invaldes orgelnisten
och hemmansegaren Öberg för By-rotan, Johan Olsson i Wike, som och tillförne blifvit vald
som förvaltare af fattigcassan, Nils Nilsson i Hufvulsviken, Pehr Hemmingsson i Kälen, Lars
Olsson i Bergom och Carl Pehrsson i Dvärsett.
§ 6 Då de flesta ibland sexmännen tjent i många år och nu ville blifva från sin befattning
entledigade, blef äfven i och för denna befattning nytt val anstäldt, medelst hvilket följande
hemmansegare till sexmän inom sockens sex rotar utsågos, näml. Pehr Ersson i Sima-Backen,
Pehr Jonsson i Kälen, Carl Pehrsson i Dversett, hvilka skulle tjenstgöra enl. författningen i
tvenne år; men Jonas Johansson i Utgård, Olof Jonsson i Silje och Eric Zackrisson i Wike,
skulle innehafva sin befattning till nästa maj.
§ 7 Skolstyrelsen utgörs af följande ledamöter med pastor som ordförande: Pehr Ersson i
Nygården tillika cassa förvaltare, Måns Pehrsson i Trusta och Carl Hemmingsson i Nyland,
samt för Näskott Olof Larsson i Tullus, Olof Nilsson i Faxelfven och Carl Jönsson i Kingsta.
§ 8 För handhafvande af kyrkans brandspruta och för att inöfva de kyrkan närmast boende
bönderne i konsten att skickligt servera densamma invaldes 2 brandsprutmästare, Aron
Zackrisson i Sote och Grels Bengtsson i Öfvergård.
§ 9 Fattighjonen, 5 till antalet, som åtnjuta sin försörjning skulle äfven under innevarande år
gästa socknemännen under 2 dygn på tunnlandet.
Fattige flickan Carin Svensd:r skulle land bonde Carl Zackrisson i Undrom emottaga, af
fattigcassan bestämdes för honom en uppfostrings hjälp af 30 riksdaler riksmynt för
innevarande år, med skyldighet för Carl Zackrisson att under vinter månaderna hålla flickan i
folkskolan, samt i öfrigt christeligt vårda henne.
De öfriga fattig-vårdsfrågorne kunde ej i denna stämma afgöras, hvarföre, och då inte
annat var att anföra, ordföranden upplöste sockenstämman med tillsägelse att protokollet
skulle nästkommande söndag justeras.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem

Jonas Kerfstedt
P. L.
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Protocollet justeradt d. 13 juni betygar
å sockne männens vägnar

Lars Larsson i Häste
Måns Pehrsson i Trusta.

13 juni 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 200, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödö socknemän af 13 juni 1858.
§ 1 S.D. Till fullmäktig för Rödöns församling vid af- och tillträdessynen å Rödöns
prestbord d. 1 juli d.å. kl. 10 f.m. utsågs hemmansegaren Nils Nilsson i Hufvulsviken.
Rödön af 13 juni 1858.

J. Kerfstedt

Å socknemännens vägnar.
Pär Ersson i Nygård,

Olof Larsson i Häste.

25 juli 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 201–203, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns och Näskotts socknemän samt
dessa församlingars gemensamma skolstyrelse d. 25 julii 1858.
Sedan ordföranden framstält dagens vigtiga öfverläggningsämne, hvarom äfven socknestämmo-kungörelserna, i laga tid från kyrkornas predikostolar kungjorde, lemnat underrättelse, samt uppläst såväl Kongl. Majt:s. nådiga kungörel. af d. 23 april innevarande år, som
och det af Kongl. Maj:t till domcapitlet aflåtna nådige circulär-brefvet af samma datum, angående ytterligare åtgärder till folk-undervisningens befrämjande; begärde riksdagsmannen Nils
Larsson i Tullus ordet, då han för den församlade menigheten uppläste det utlåtande, som af
sammansatta stats- och œconomiæ-utskottet vid sist förflutne riksdag i folkskole-frågan
afgifvits.
Hvarpå församlingarna efter någon öfverläggning beslutade, att, till beredande af lättad
tillgång till undervisning för Näskotts församlings barn, af hvilka en stor del hade till den för
Rödöns och Näskotts gemensamma folkskolan en väg af 1½ à 2 mil att tillrygga-lägga, innom
Näskotts församling bilda en så kallad småskola, der det första förberedande kunskaps-måttet
skulle nybörjare meddelas af en lärare, hvars duglighet och antaglighet skolstyrelsen egde att
pröfva och bestämma.
Undervisningen skulle i denna skole-anstalt meddelas under en tid af åtta månader
hvarje år, hvilken undervisningstid fördelades på fyra läse-rotar, hvari socken för detta
ändamål uppdelades, och skulle således den blifvande skolläraren under tvenne månader undervisa barnen
1) i Bjerte, Tullus och Trollsåsen; 2 månader.
2) uti Kingsta, Önne, Vaplan och Ytterån; 2 månader.
3) uti Smedsåsen och Faxelfven, samt de återstående 2 månaderna uti
4) Nordannälden. Hvarom skolstyrelsen sedermera ville närmare bestämma.
Till lön åt mera nämnde nämnde skollärare anslogs två hundrade femtio riksdaler r.m:t samt
fritt husrum med ved. Den contanta lönen skulle utgå af den gemensamma skol-cassan , i
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hvars räkneskaper äfven redovisning skulle ske för det stats-bidrag, man hoppades för denna
småskola erhålla.
Husrum och ved lofvade Näskotts socknemän särskildt bestå skolläraren under läsetiden. Skulle en sådan tarfva bostad innom socknen mellan läse-terminerne, skulle beslut derom framdeles fattas. Denna nya undervisnings anstalt ansågs kosta årligen
i lön till läraren
250
husrum och ved för läraren
samt ved i skolrummen
120
skolmaterialier
30 tillhopa 400.
Två tredjedelar af denna summa ville då skoldistrictet bestå på sätt, som här ofvan angifvits,
den återstående tredje-delen väntade man få af de till detta ändaål anslagne stats-medlen,
hvarom underdånig ansökan skulle ske på grund af detta protcoll.
§ 2 Det enda anbud, \ 600 r.d. r.m:t af pastor Kerfstedt / som gjordes på gamla prestgårds
byggnadens stomme jämte hälften af öfvertaket, vid sist hållne auction d. 19 dennes, underställdes socknemännens ombepröfvande och gillades.
§ 3 För reglering af torpares och inhysesmäns dagverksskyldighet vid den nya prestgårdes
byggnaden invaldes en committé med h:r länsman Larsson som ordförande och hemmansegaren Nils Nilsson i Kjälen och Eric Nilsson i Tomte som ledamöter, hvilka egde att med
socknemännens fulla rätt detta ärendet ombesörja.
§ 4 Till underhåll under sommaren för sjuka bondedottern Lisa Olsdotter i Backe beviljades
1/2 t:a korn, samt för sjuka pigan Anna Jonsdotter i Bergom 6 r.d. r.m:t af fattigcassan samt
14 dagar skötsel under höbergnings tiden.
Protocollet justeradt samma dag.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem

Jonas Kerfstedt

Å Rödöns och Näskotts socknemäns vägnar:
H. Larsson,
Eric Nilsson i Tomte,

Eric Ersson i By,
Måns Pehrsson i Trusta.

5 september 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 203, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns och Näskotts församlingar
den 5 sept. 1858.
§ 1 S.D. Till fullmäktig för Rödöns och Näskotts församlingar vid det sammanträde, som af
Konungens respective befallningshafvande är utsatt till den 26 sept. d.å. i Alsens sockenstuga,
för ordnande af ett nytt provincial-läkare district af de vestra församlingarne inom Jemtlands
norra contract, invaldes hemmansegaren Pehr Nilsson i Faxelfven, hvilken egde att med
Rödöns och Näskotts socknemäns fulla rätt deltaga i de öfverläggningar och beslut som vid
ofvannämnde mål förekomma.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem

Jonas Kerfstedt
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Protocollet justeradt samma dag betyga å socknens vägnar
Olof Larsson i Häste
Olof Jonsson i Undrom

3 oktober 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 204, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma med Rödöns socknemän den 3 oct. 1858.
§ 1 Fråga förekom först om försörjning af åldriga torpare-enkan Stina Pehrsdotter från
Wejmon, nu boende i Alsen, en fråga, som icke kunde afgöras alldenstund Johan Nilsson i
Wejmon till hvars hemman torpet hörer, ej ville medgifva gumman rättighet att bo qvar på
stället, samt njuta de fördelar hon der haft, hvaremot församlingen iklädde sig alla hennes
skyldigheter; utan förklarade det han vid vederbörlig domstol ville söka sin förmenta rätt.
§ 2 Dernäst beslöts, det skulle inhys. Lars Larsson i Dversätt föda och sköta sin sjuka
svägerska pigan Anna Jonsdotter under ett år emot det, att han af fattig spannmålen erhöll 4 t:r
korn och af fattig-medlen 30 r.d. riksmynt.
Rödön som ofvan. In fidem

Jonas Kerfstedt.
P. L

Protocollet justeradt samma dag betyga på socknemännens vägnar:
[Namn saknas]

10 oktober 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 204, ÖLA.

På allmän sockenstämma med Rödöns församling den 10 october, valdes enhälligt gästgifvaren Måns Pehrsson i Trusta för priscourantens upprättande, kl.12 den 20 october 1858.
Rödön som ofvan, in fidem.
M. Öberg

E. Sparman
Cominister
Erik Zakariasson, Wike

21 november 1858
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 205, ÖLA.

Protocoll hållet den 21 nov. 1858 i allmän
sockenstämma med Rödöns socknemän.
§ 1 Gamla pigan Elisabeth Jonsdotter i Sota anmäldes till erhållande af något understöd,
med villkor af öfverlemnande till fattig-cassan af den lilla sparpenning, som för henne ännu
återstode, men som socknemännen nogsamt kände hennes sträfhet och oförnöjsamhet, ville de
att hennes förmyndare först skulle använda hennes små tillgångar till hennes behöfliga
underhåll, då de sedan förklarade sig villiga, att lemna denna det understöd, som hon i
framtiden tarfvade.
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Jägaren Jöns Palm, boende på Frösön begärde något bidrag för sin sjuka son, och beslöts, att fattigföreståndaren skulle tilldela honom 6 r.d. riksmynt af fattig-cassan.
§ 2 Den till folkskole-läraren bevilja[de] veden, äfvensom den ved, som erfordrades för
skolrummens eldning skulle å enterprenad auction inköpas och medlen derför intagas i
sockenjemnads-räkningen.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem

J. Kerfstedt
P. L.

Protokollet uppläst och justeradt den 5 dec. 1858,
betyga å socknemännens vägnar:
Nils Nilsson, Hufvulsvik
Johan Larsson i Silje

2 januari 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 206–207, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma
med Rödöns socknemän den 2 jan. 1859.
§ 1 Sedan herr krono-länsmannen Larsson afsagt sig sockenskrifvare-befattningen, skulle nu
enl. laglig pålysning nytt val anställas, och sedan ordföranden tillfrågat socknemännen om de
rättligheter och skyldigheter, dem protokollet af d. 16 nov. 1856 bestämmer, äfven borde vara
gällande för den blifvande sockenskrifvaren, hvilket bejakades, blef all votering öfverflödig,
emedan nästan alla närvarande utsågo hemmansegaren Nils Nilsson i Hufvulsviken, hvilken
äfven benäget lofvade herutinnan tjena församlingen.
§ 2 Till ombud för Rödöns och Näskotts församlingar vid det af Kon. resp. befallningshafvande till d. 12 jan. d.å. utsatte sammanträde rörande gästgifveri- håll- och reservskjutsnings besvärets öfvertagnde af staten, äfvensom postförnings skyldigheten, invaldes
enhälligt riksdagsmannen, Nils Larsson i Tullus, hvilken med socknarnes fulla rätt egde att i
förenämnde frågot besluta.
§ 3 Rörande socknemännens correspondens under innevarande år, hvarom herr postförvaltaren E. Svanström gjort förfrågan medelst en kungörelse af d. 3 dec 1858, beslöts det
skulle såväl socknens ståndspersoner som menige man förena sig om en postväska, hvilken
skulle komma att afgå från postgården 2:ne gånger i veckan, för hvilken socknemännen
gemensamt skulle ansvara till det belopp de hittills vidkänt och återstoden skulle emellan
ståndspersonerna på lämpligt sätt fördelas.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem
Uppläst och justeradt d. 6 jan. 1859 betyga
H. Larsson

J. Kerfstedt
P. L.
Pär Ersson i Nygård.
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20 mars 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 207–208, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma med
Rödöns socknemän den 20 mars 1859.
§ 1 S.D. Arbetaren Lars Larsson i Fanbyn, som begärt att, i stället för den spannmål och de
pengar, som blifvit honom af socknemännen beviljade för Anna Jonsd:rs skötsel, få behålla
hennes kläder, sedan hon nu aflidit, fick denna sin önskan uppfyld.
§ 2 Gl. pigan Brita Jonsdotter i Ö. Kälen åtog sig att under innevarande år föda och sköta
sin gamla mor enkan Maria Olsdotter, för hvilket besvär hon egde att af socknemännen
uppbära 6½ tunnor korn efter 1 kappe på tunnelandet, och af fattig-medlen undfå 12 r.d. r.m:t,
allt per år.
§ 3 Till jungfru Thundahl gafs af fattig-säden 1 t:a korn, och Sven Pehrsson skulle undfå af
fattig-cassan 5 r.d. r.m:t för husrum och värme, som Thundal hos honom åtnjöt.
§ [4] Rättegången mellan Johan Nilsson i Wejmon och torpare-enkan Stina Pehrsdotter i Halllägden var nu afgjord. Hon skulle nu ega rättighet att bo qvar på stället och der vårdas af sin
son. Rättigheten till dagsverken för detta och följande lefnads år afsade sig Johan Nilsson
emot det att någon förändring skedde med jord och hus, som enkan förr innehaft; hvarom allt
öfverenskommelse skulle ske mellan fattigvårds-föreståndaren Jon Olsson och Johan Nilsson.
Den skuld, som drabbade enkan för bristande dagsverken skulle betalas af de medel, som förr
blifvit samman skjutne, och för detta år skulle af fattigvården till hennes understöd lemnas 1/2
tunna korn samt 10 r.d. r.m:t hvarförutan hon skulle förses med nödige kläder.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem

J. Kerfstedt
P. L.

Å socknemännens vägnar
Jon Olofsson i Wike.

1 maj 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 209–211, ÖLA.

Protocollet hållet i allmän gällstämma med
Rödöns pastorats-boer d. 1 maj 1859.
§ 1 Till denna stämma, hvarom lagenlig kallelse skett så väl från moder- som annexkyrkornas predikstolar, inställde sig f. riksdagsmannen Jonas Ersson i Dille, befullmäktigad af
Ås församling, kyrkovärden Eric Nilsson i Bjerte för Näskotts socken och hemmansegaren
Jonas Johansson i Nygården för Aspås, samt ett större antal Rödö-boer.
§ 2 Då nu icke blott en ny ladugård- och stallbyggnad var af behofvet påkalladt, utan äfven
pastor hade af nöden att uppbygga wagns-hus samt samt får- och svin-hus, beslöts att en
större gjuthusbyggnad skulle uppföras, 40 alnar i längden, 20 i bredden, innehållande
1) ladugård med rum för behöflige kor samt får och getter,
2) stall med 7 spiltor,
3) wagns hus,
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4) svin-hus 8 alnar i fyrkant, anbragt vid ena ändan af hufvud-byggnaden; samt
5) foder-skulle, som kommer att motsvara den halm-bod, som församlingarne hade sig
ålagdt att uppbygga.
Pastor tillfrågade nu gällstämmo-ledamöterna, hvilken andel han borde, efter deras
förmenande, taga uti ofvan föreslagna byggnad, hvartill hemmansegaren Nils Nilsson i Hufvulsviken svarade, det han ansåge pastor böra vidkännas en tredje del af kostnaden för detta
hus, och ehuru väl pastor ansåg denna kostnad för sig högst betungande, helst han vore ställd i
den belägenheten, att nybygga nästan alla skyldighets-hus, hvilket pastorats-boerna hade sig
nogsamt bekant, men då ingen af de närvarande föreslog någon jemnkning, ville ej pastor
motsätta sig en fordran, den han ansåg af alla gillad, hvarföre han, efter en stunds
öfverläggning med sig sjelf, gick in på det hårda villkoret.
§3

Denna byggnad skulle verkställas sommaren 1860.
En särskild byggnads committée bestånde af 3 ledamöter, hemmansegaren Nils Nilsson
i Hufvulsviken, Olof Larsson i Tullus och Måns Pehrsson i Trusta, ordnades, genom hvars
försorg förenämnde byggnad skulle uppföras och inredas.
§4

I pastoratets gamla bryggstuga skulle en ny bakugn innevarande sommar uppmuras.

§ 5 Den gamla sädes-boden skulle uppflyttas ner om nya logen, undertimras af det virke,
som fanns qvar efter mangårds-byggnaden, samt med spåntak beläggas.
§ [6] I salen, förmaket och säng-kammaren ville pastorats boerna bestå ugnar af kakel, dem
pastor för framtiden borde underhålla. I köks-kammaren skulle en tegel-ugn anbringas.
§ 7 Krono-brefbärningen, hvarom tingslaget borde förfoga, åtog sig herr länsman Larsson
att under ett år ombesörja för fem riksdaler riksmynt.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem

Jonas Kerfstedt
Pastor loci

Protocoll uppläst i Rödöns sockenstuga den 22 maj 1859 och vidkändt, betyga å församlingens vägnar:
Johan Nilsson Wejmon
Johan Larsson i Silje.
Uppläst och godkändt utan anmärkan i Aspås sockenstuga den 29:de maj 1859 intyga:
Eric Ersson i Tand
Jonas [bomärke] Pehrsson i Näset.
Uppläst och justeradt i Näskott d. 2 juni 1859, betyga å socken mannens vägnar
Olof Ersson i Nelden.
Uppläst och justeradt i Ås sockenstuga d. 5 juni 1859, betyga
Johan Jonsson i Ösa
Måns Jonsson i Ösa.

8 maj 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 212, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns socknemän i allmän sockenstämma d. 8 maj 1859.
155

§1

Till ledamöter i årets taxerings-committeé invaldes:
1) För ridderskap och adel:
Commision landsmätaren O. Tideman, herr ryttmästaren R. Schröder, samt herr kronolänsman Larsson.
2. Af ståndspersons classen:
Orgelnisten Öberg och sockenskrifvaren Olof Larsson i Tullus, särskildt vald för Näskott.
3. Af bondeståndet:
Gästgifvaren Johan Larsson i Häste.
Rödön som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.

Protocollet justerat samma dag betyga
Johan Nilsson Wejmon

Johan Larsson Silje.

13 juni 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 213, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns socknemän den 13 juni 1859.
§ 1 På begäran af herr grosshandlaren P. Wikström, egare af Hissmo Tullqvarn, tillfrågades
socknemännen om de ej hade sig bekant, att förenämnde qvarn en längre tid varit ödelagd och
numera helt och hållet nedrifven, hvilket förhållande af dem bestyrktes. Med afseende på dess
behäftighet yttrades, att den ej af behofvet påkallades, så länge tvenne tullqvarnar funnes i
Krokoms forsen.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.

På socknemännens vägnar
[Namn saknas]

24 juni 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 214–215, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns socknemän
i allmän sockenstämma d. 24 juni 1859.
§ 1 S.D. För den församlade menigheten \upplästes/ räkenskaperna öfver de allmänna cassorna för det förflutna ecclesiastik-året. Dervid befanns att
kyrko-cassans tillgångar utgjorde
867 r.d. r.m:t och 14 ören.
Fattig-cassans d:o
1648 : 8
Arbetsfondens d:o
332 : 68
Skol-cassans d:o
428 : 50.
§ 2 Till revisorer öfver ofvannämnde cassor invaldes sockenskrifvaren Nils Nilsson i Hufvulsviken och bonden Johan Nilsson i Wejmon.
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§ [3] Då genom den nya reglingen af krono-tionden den så kallade damspan för kyrkovärden
försvunnit, anslogs af kyrkans medel en årlig lön af (12) tolf riksd. r.m:t åt församlingens
kyrkovärd.
§ [4] Fattigvårds-ledamöterna, som under förra året ej blifvit betungande med något särskildt
besvär, skulle under innevarande år qvarstå.
§ 5 Sexmans-bestyret öfvertogs af bönderna, Eric Månsson i Mjäla, Lars Andersson i Ö.
Kälen, Carl Pehrsson i Dvärsett, Jon Johansson i Utgård och Eric Zackrisson i Wike.
§6

Kyrkans fenster och dörrar skulle under innevarande sommar målas.

§ 7 Lisbeth Jonsdotter i Säter skulle i fattighjälp erhålla 1/2 tunna korn och 2 famnar granved för detta år.
Eric Olofsson äldre i Ö. Kälen skulle för fattiga flickan Carin Svensdotters oppfostran
under året erhålla 15 r.d. r.m:t.
§ [8] Till justering af detta protocoll utsågos Olof Jonsson i Undrom och Aron Zackrisson i
Sota.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

Jonas. Kerfstedt
P. L.
Protocollet justeradt och vidkändt betyga å socknemännens vägnar
Aron Zakrisson i Sota
Olof Jonsson i Undrom.

28 augusti 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 215, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämman med
Rödöns och Näskotts socknemän d. 28 aug. 1859.
§ 1 Socknarna tillfrågades om de för den goda sakens skuld voro bereddvilliga att bekosta
den handtlangning, som var behöflig för en ny undersökning i Rödö sundet, der bro skulle anläggas, hvartill de funnos hugade, och skulle fjärdingsmannen anskaffa behövligt folk vid
anfordran på socknarnes bekostnad.
Rödöns sockenstugan som ofvan. In fidem
Å Rödöns och Näskotts socknemäns vägnar.
Lars Larsson i Häste
Pehr Pehrsson i Smedsåsen.

J. Kerfstedt
P. L.
Johan Larsson Häste

9 oktober 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 216, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma med
Rödöns och Näskotts socknemän den 9 oct. 1859.
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§ 1 Till fullmägtig för Rödöns församling vid landstinget d. 28 nov. kl.11 f.m. invaldes
hemmansegaren Nils Nilsson i Hufvulsviken, som med socknemännens fulla rätt egde att deltaga i öfverläggningarna och besluten rörande dels inköp af egendomen Säther till landtbruksskola, dels reparering af krokomsbron, dels ock lönetillskott af torpare och arbetare till
lazaretts-läkaren.
§ 2 Till sockneombud för Rödön och Näskott för uppgörande af priskuranter för den
blifande markegångssättning å dag som af kronofogden utsättes äfvensom för val af deputerad
i och för nämnde markegångssättning kallades gästgifvaren Johan Larsson i Häste.
Rödöns socknestuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.

Å socknemännens vägnar:
Nils Nilsson i Kälen

Eric Nilsson i Tomte.

4 december 1859
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 217, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma
i Rödön d. 4 dec. 1859.
§ 1 Till reviderande af prestgårdsbyggnads-räkenskaperna invaldes för Rödön, kronolänsman H. Larsson.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.

Å socknemännens vägnar:
Johan Larsson Häste

Nils Nilsson i Hufvulsvik.

12 februari 1860
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 217–218, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma med Rödön och Näskott d. 12 feb. 1860.
§1

Till ledamöter i årets taxerings-committé invaldes:
Af ridderskapet och adeln:
Herr ryttmästaren Schröder och commissions lantmätaren herr O. Tideman.
Af ståndspersons classen:
V. commissions landtmätaren herr L. I. Staaff och krono länsman herr H. Larsson.
Af bondeståndet:
Hemmansegaren Olof Larsson i Tullus och gästg. Johan Larsson i Häste
§ 2 Till plog-fogde för Undroms och Öfvergårds snöplog-lag invaldes bonden Grels
Bengtsson i Öfvergård. För Silje och Trusta plog-lag bonden Pehr Jonsson i Silje.
Protocollet justeradt samma dag.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem
Carl Hemmingsson i Nyland

J. Kerfstedt
Måns Pärsson i Trusta.
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26 februari 1860
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 218–219, ÖLA.

Protocoll, hållet å allmän sockenstämma i Rödön
d. 26 febr. 1860.
§ 1 S.D. På begäran af Lars Byman från Vestbyn och Nils Pehrsson ifrån Stafre, Offerdahls
socken, samlades socknemännen för att höras öfver den begäran[?], som ofvanstående
personer framställde, af skottpenningar för 4 af dem fällde björnar, en hona och 3 ungar,
hvilkas hudar af dem förevistes; men då socknemännen erforo att dessa djur voro skjutne å
Renflon, ansågs denna ligga inom Offerdahls område ehuruväl några Rödö-boer deri hade
sine andelar, för hvilka de likväl erlade sina onera till Offerdahls församling, hvarföre de
afsade sig utgifvandet af de vanliga skottpenningarna.
Från denna utgift, som blott var beviljad för fem år, ville äfven socknemännen för framtiden
var befriade, helst då närgränsande pastoraten ej ville en dylik belöning för odjurs fällande
bevilja.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

Jonas Kerfstedt
P. L.

Å socknemännens vägnar
Nils Nilsson Hufvulsvik,

Olof Jonsson i Undrom.

13 april 1860
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 220–221, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän gällstämma med
Rödöns pastoratsbor d.13 april 1860.
§ 1 S.D. Från annexförsamlingarna inställde sig såsom befullmäktigade ombud, f. riksdagsmannen Jonas Ersson i Dille, för Ås socken, hemmansegaren Olof Larsson i Tullus för
Näskott och hemmansegaren S. Sahlin för Aspås.
§ 2 Pastorats-boerne tillfrågades, om de ville låta brädfordringen å nya pastors-byggningen
nu beställas under instundande sommare på samma gång som taklister i densamma anbragtes,
hvarpå orgelnisten Öberg tog ordet, och sökte, att, i mindre lämpliga ordalag, dels visa
obehöfligheten deraf för närvarande, dels tillrättavisa byggnads committeen för dess, efter
Öbergs förmenande, öfverflödiga beslut.
Sedan så väl ombuden, som de öfriga af Rödöns närvarande socknemän hunnit i lugn
öfverväga saken, så beslöts, att ofvannämnde arbete skulle under sommaren verkställas
genom committeens försorg. Erforderlige bräder skulle å entreprenad auction uppköpas för
Rödön, Ås och Näskott. Aspås socken skulle särskilt ombesörja sin anpart.
Brädfordringsarbetet skulle och åt entrepreneur erbjudas, eller i annat fall af committeen
annorlunda ombesörjas. Wid samma auction skulle och gamla fähuset samt stallet och den
loge, som tilhörde pastoratet, försäljas. Från deltagande i kostnaden för brädfordringen ville
orgelnisten Öberg vara befriad.
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§ 3 F. riksdagsmannen Jonas Ersson valdes, att hos Kon. befallningshafvande göra ansökan
om rättighet att få fälla de 300 trän å prestbordets skog i Österlångan, för pastoratets räkning,
hvarom protocollet af d. 30 aug 1857 lemna närmare upplysning.
Rödön sockenstuga som ofvan. In fidem.

Jonas Kerfstedt
P. L.

Protocollet uppläst och justeradt d. 29 april 1860 betyga å socknemännens vägnar
Lars Larsson i Häste,
Olof Larsson i Tullus, Johan Larsson Häll[?]

10 juni 1860
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 221–222, ÖLA.

Protocoll hållet d. 10 juni 1860 med Rödöns socknemän.
§ 1 S.D. Enligt laglig pålysning samlades allmogen, för hvilken uppläsning skedde af
räkenskaper öfver de allmänna cassorna för det förflutna kyrko året, hvaraf utröntes, att
Kyrko-cassan hade en behållning af
838: 77 r.d. r.m:t
fattig-cassan
1846: 85 d:o
arbets-fonden
349: 31 d:o samt
skol-cassan
552: 39 d:o
§ 2 För granskning af dessa cassor, invaldes ånyo Nils Nilsson i Hufvulsviken och Johan
Nilsson i Wejmon, med deras eget bigifvande.
§ 3 Till sexmän utsågos Carl Ersson i Hägra, Magn. Nilsson i Utgård, Sivert Pehrsson i
Silje och Nils Pehrsson i By, hvilka, jämte Lars Andersson i Ö. Kälen och Eric Månsson i
Mjäla, hade att verkställa årets uppbörd, äfvensom öfrige åligganden, som enl. författningarna
åtfölja sexmans-kallet.
§ 4 Gamla pig. Lisbeth Jonsd:rs förmyndare Olof Olofsson i Undrom skulle till fattigvårdsstyresmannen Jon Olsson i Wike redovisa för de medel han för nämnde pupills räkning om
händer hade, då Jon Olsson egde att efter behof åt Lisbeth deraf öfverlemna, för öfrigt skulle
hon af fattig cassan njuta samma understöd som förlidet år.
Eric Olsson äldre i Ö. Kälen åtog sig att äfven för nästa år bestrida fattiga flickan Carin
Svensd:rs uppfostran mot den ersättning, som han förra året åtnjöt.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.

Protocollet justeradt den 15 juli 1860 å socknemännens vägnar
H. Larsson
Måns Pärsson i Trusta.

15 juli 1860
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 223–224, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän gällstämma med Rödöns pastorats-boer den 15 juli 1860.
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§ 1 På lagenlig kallelse inställde sig flertalet af Rödöns socknemän jämte annex-församlingarnes befullmäktigade ombud: Olof Larsson i Tullus och Maths Ersson i Trållsåsen
för Näskotts socken, kyrkvärden Johan Jönsson för Ås och Salomon Sahlin för Aspås.
§ 2 På hemställan af herr kronofogden Söderberg tillfrågades pastorats-boerne, om de
önskade bibehålla den hittills gällande vinter-vägdelningen för ytterligare fem år, räknade från
nyåret 1861, eller om de ville bekosta en ny uppdelning af vintervägarne inom tingslaget, då
alla förklarade sig nöjda med den gamla delningen under följande fem år; hvarvid de likväl
uppdrogo åt herr krono länsmannen Larson, att vidtaga några mindre väsentliga förändringar
såsom att jämnka snöplog-vägskiftena efter de nya milstolparna der det görligt vore, äfvensom att på hemställen af socken-ombudet S. Sahlin från Aspås, låta de hemmans-innehafvare i
Aspås kyrko-slätt, hvilka hittills ombestyrt plogningen derstädes, utgå, hvaremot andra i
närheten till vägen derstädes boende, skulle till lika skatte-tal få öfvertaga de förras plognings
skyldigheter.
§ 3 Då nu flere nybyggare inom tingslaget ingått i skatt och följakteligen skulle erlägga
snöplog-pengar, ville pastoratsboerne af desse medel under tiden bilda en gemensamma cassa,
som skulle användas för reparationer af broar jämte andra dylika företag, som gemensamt
ålåge pastoratet.
§ 4 Klagomål anfördes af de väghållningsskyldige, att snöplog-penningar så sent och så
oordentligt utbetalades af vederbörande, hvarför de anhöllo att desse medel måtte af herr
krono-fogden vid den allmänna uppbörden uppbäras och till de väghållningsskyldige redovisas.
§ 5 Slutligen valdes hemmansegarne Olof Larsson i Tullus, Olof Jonsson i Undrom och
Lars Olsson i Häste att justera detta protocoll, hvarefter gällstämman upplöstes.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem

Jonas Kerfstdet
P. L.

Olof Larsson i Tullus.

15 juli 1860
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 225, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma med Rödöns
socknemän den 15 juli 1860.
§ 1 Torpare-enkan Ingeborg Ersdotter ifrån Hägra, som hittills vistats hos sin son i Hissmon, skulle nu enl. hennes egen önskan, vårdas i likhet med de öfriga socknens kringvandrande fattighjon. De lifstidsförmåner som hon åtnjöt af sitt torp i Hägra, skulle af fattigvårdsföreståndaren årligen uttagas och i fattigvårds räkenskaperna redovisas.
§ 2 På begäran af afl. löjtnant Tidemans enka Kerstin Andersdotter i Silje, intygade socknemännen enhälligt att icke den ringaste tillgång fanns i sterbhuset vid mannens död.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

Jonas Kerfstdet
P. L.

Å socknemännens vägnar.
H. Larsson.
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10 februari 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 225–226, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns socknemän
d. 10 febr. 1861.
Till fullmäktig vid landstinget rörande lån af en större summa till inköp af landtbruksskolelokal i Ope invaldes bonden Olof Jonsson i Undrom. Dessutom skulle han vara socknens
ombud vid det sammanträde der frågan afgöres angående roterings-cassan.
§ 2 Socknemännen beviljade fattig-hjälp åt följande personer till nedanstående belopp.
Enkan Lundgren, som förr erhållit 6 r.d. skulle nu undfå 12 r.d. r.m:t årligen och enkan Brita
Häll 2 t:r korn och 15 r.d. r.m:t per år, enkan Maria Nandelstedt i Dvärsett 1 t:a korn, enkan
Maria Danielsd:r i Fanbyn 1 t:a; dessutom tillkännagafs, att torp. Eric Andersson i Säther
emottagit sin moder, som en tid gästat på socknen, för att sköta och vårda henne, då han egde
att för hela året utbekomma hennes födoråd af torpet i Hägra.
Rödön som ofvan.

J. Kerfstdet
P. L.

10 mars 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 226–227, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma med Rödöns socknemän d. 10 mars. 1861.
§ 1 S.D. Sedan det för undertecknad ordförande tillkännagifvits att nämndemannen Carl
Carlsson i Dvärsätt på egen begäran blifvit från denna befattning befriad, voro nu socknemännen lagl. kallade för att invälja en ny nämndeman i den afgångnes ställe.
§ 2 Sedan Kungl. förordningen af d. 18 dec 1823 om nämndemanaval blifvit uppläsen, företogs valet i vederbörlig ordning, hvarvid hemmansegaren Jonas Andersson i Dvärsett undfick
de flesta rösterna och skulle han således uti Carl Carlssons ställe i häradets nämnd inträda.
§ 3 Socken-jemnadsräkningen för året upplästes och efter någon stunds öfverläggning
godkändes.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstdet
P. L.
Protocollet justeradt samma dag betygas å socknemännens vägnar.
M. Öberg
Olof Jonsson i Undrom.

14 april 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 227–228, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma med
Rödöns socknemän d. 14 april 1861.
Till ledamöter i årets taxerings committé, som sättes i Häste d. 15 juni kl. 4 e.m. invaldes:
162

För riddarskap och adel: Herr ryttmästaren J. P. Staaff och herr commissions-landtmätaren Ol. Tideman.
Af ståndspersons-classen: Orgelnisten M. Öberg och hemmansegaren Olof Larsson i
Tullus, särskild vald för Näskott.
Af bonde-ståndet: Nämndemannen Lars Larsson i Häste och hemmansegaren Olof
Jonsson i Undrom.
§2

Justerades mantalslängden och underskrefs.

Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstdet
P. L.

§ 3 Såsom sockne-ombud för Rödö och Näskott vid det sammanträde då val anställes af
deputerade för granskning m.m. af kurhus-räkenskaperna invaldes fjerdningsmannen Johan
Larsson i Häste.
Protocollet justeradt samma dag betyga å socknemännens vägnar
Johan Nilsson Wejmon
Nils Nilsson Hufvulsviken.

5 maj 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 229–230, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän gällstämma
med Rödöns pastorats-boer d. 5 maj 1861.
§ 1 Såsom ombud för annex församlingarne hade riksdagsmannen Nils Larsson och bonden
Nils Grelsson i Tullus ankommit från Näskott, f. riksdagsmannen Jonas Ersson från Ås och S.
Sahlin från Aspås.
§ 2 Ordföranden meddelade gällstämmo-ledamöterna innehållet af herr krono-fogdens
Söderbergs sista skrifvelse rörande vinter-vägs delningen, hvar af upplystes, att gällstämman
hade sig nu förelagdt, att antingen för de fem följande åren, räknade från januari 1862, antaga
den gamla delningen oförändrad, sedan de modificationer som i gällstämman d. 15 juli 1860
voro föreslagne, ej vunnit afseende, eller och bekosta en ny delning af vinter vägarne. Detta
togs nu i öfvervägande, hvarvid uppdagades att missnöjet med de närvarande förhållandena
hade betydligt ökats genom påbudet af de nya snöplogarne, som förordsakade så mycket
arbete och kostnad för dem som hade sina plogskiften efter de större vägarna, hvarföre de
yrkade, att en förhöjning af plogpenningarna borde ifrågakomma. Men sedan annex-socknarnas ombud förklarat sig nöjda med den gamla delningen och snöplogsbetalningen, antogs
den äfven af Rödöns socknemän, då gällstämman beslutade att för de följande fem åren
antaga den gamla delningen i oförändradt skick.
§ 3 Dernäst uppstod fråga om pastorshusets målning, då det enhälligt beslöts att mangårdsbyggningen skulle instundande sommar utvändigt målas med röd krita samt fenster och taklist
olje-målas. Vid samma tillfälle skulle och bryggstuga samt magazin rödmålas.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.
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Protocollet justeradt samma dag betyga å gällstämmans vägnar:
Nils Larsson i Tullus,
Lars Larsson i Häste,
Jonas Ersson Dille,
Måns Pehrsson Trusta.
Uppläst i Rödöns kyrka den 19 maj med besvärs hänvisning
betyga
Olof Larsson i Häste
kyrkoverd.

5 maj 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 231–232, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma
med Rödön och Näskott d. 5 maj 1861.
§ 1 Till förbättring af folkskole-lärarens lön vid Rödöns och Näskotts gemensamma fasta
folkskola, der lönen hittills utgått med 250 r.d. r.m:t utom husrum och ved, beslöts nu att den
skulle ökas med 120 r.d. samma mynt, om näml. 75 riksdaler kunde erhållas af de stats-medel,
som under nu instundande statsregleringsperiod vore af rikets sist församlade ständer dertill
anslagna, hvaraf församlingarna trodde sig böra komma i åtnjutande, då de äfven hittills utom
alla andra årliga utgifter för skolan af egna medel tillskjutit en penninge-summa som ungefärligen motsvarade den skydds-afgift som årligen erhålls. Denna från landtränteriet
utbekomma folkskole afgift utgjorde år 1858 r.d. 262:13 r.m:t, då församlingarnas tillskott
uppgick till 250:46 r.m:t.
§ 2 Dessa 75 r.d. skulle utgå efter samma grunder som förr voro gällande. Den personella
afgiften bestämdes till 25 ören, återstoden skulle utdebiteras efter taxerings värdet.
§ 3 Med åtnjutande af ofvan föreslagne lön hade skolläraren ingen rättighet att fordra
ersättning för ko-födan.
§ 4 Skolstyrelsen fick sig och uppdraget att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan
om framtida åtnjutande af det statsanslag, som för Näskott småskola under de 2:ne sista åren
åtnjutits.
§ 5 Skolläraren M. Öberg afstod äfven nu från de ersättnings-anspråk på hushyra för
skollärarens rum under den tid de af pastor begagnades, hvarom han ofta förrut gjort påminnelse, likväl endast af den andel som \enl. hans förmenande/ skulle åligga Rödön och Näskott.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.

Protocollet justeradt samma dag betygar å socknemännens vägnar:
Nils Larsson i Tullus,
Lars Larsson i Häste,
Måns Pehrsson Trusta.
Uppläst
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9 juni 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 232–233, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med
Rödöns socknemän d. 9 juni 1861.
§ 1 För de talrikt tillstädeskomna socknemännen upplästes räkenskaperna öfver de allmänna
cassorna för det sist förflutna ecclesiastique året, då det befanns,
att kyrko-cassans capital uppgick till
958: 59
fattig-cassans d:o
2025: 2
arbetsfondens d:o
366: 78
skol-cassans d:o
§ 2 Till revisorer af ofvannämnde räkenskaper invaldes herr krono-länsmannen Larsson och
fjärdingsmannen Johan Larsson i Häste.
§ 3 Från sexmansbefattningen entledigades Lars Andersson i Ö. Kälen och Eric Månsson i
Mjäla, hvilkas befattning, enl. val, öfvertogs af Pehr Hemmingssson i Ö. Kälen och Simon
Pehrsson i Mjäla.
§ 4 Eric Olsson i Ö. Kälen lofvade bibehålla Carin Svensd:r emot den ersättning af 15 r.d.
r.m:t. som han af fattigmedlen förr åtnjutit.
De öfriga fattighjonen skulle underhållas som vanligt, och tillfällighetsbehof af fattigcassans medel och den inslagna fattig-spannmålen afhjäpas genom pastors och fattig-föreståndarens försorg.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.

Protocollet justeradt samma dag betygar å socknemännens vägnar:
Johan Larsson Häste
Johan Nilsson i Wejmon.

14 juli 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 234–235, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän gällstämma med
Rödöns pastorat d. 14 juli 1861.
§ 1 Enligt sidsta landstingsbeslutet skulle en ny delning af de allmänna vägarna under
sommaren verkställas inom hvarje tingslag särskildt, hvarföre pastorats-boerne, större delen af
Rödöns \och Näskotts/ socknemän, samt f. riksdagsfullmäktigen Jonas Ersson i Dille och
kyrkovärden S. Sahlin, såsom ombud för Ås och Aspås församlingar, på lagenlig kallelse
denna dag inställt sig, för att utse förrättningsman för i fråga varande delning.
§ 2 Herr krono-länsmannen H. Larsson blef nu allmänt vald att denna vägdelning verkställa,
hvilket uppdrag han, personligen närvarande, äfven åtog sig. Hvarjämte gällstämmoledamöterna föreslogo, att han till sitt biträde vid denna delning skulle anmoda f. hemmansegaren Lars Larsson i Walne i Alsens socken och godemannen Pehr Mårtensson i
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Hökbäck, Liths socken, till hvilkas skicklighet och pålitlighet. pastoratsboerne hyste fullt
förtroende.
§ 3 Faxelfs- och Ava-broarne skulle hädanefter som hittills gemensamt underhållas, de öfrige broarne skulle fördelas på sätt hittills öfligt varit.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.
Å pastoratsbornas vägnar
Salomon Sahlin,

J. Kerfstedt

M. Öberg, Silje, Eric Nilsson i Bjerte.

14 juli 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 235–236, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med
Rödöns och Näskotts socknemän d. 14 juli 1861.
§ 1 Inför en talrik samling af Rödöns och Näskotts hemmansegare, hvilka på lagenlig
kallelse till städes kommit denna dag, framställde herr landshöfdingen och riddaren Bennich,
som för ärendets vigt behagat hedra socknemännen med sin närvaro vid denna stämma, det
plan- och kostnads förslag, som, dels för vägens förbättrande ifrån Rödösundet till Trusta,
dels för ny vägs anläggning ifrån nämnda by till Trållsås-grinden i Näskott, blifit af herr
kapiten Nordbeck, på uppdrag af Kon. befalln:de upprättadt.
På tillfrågan, om sockenmännen gillade det gjorda förslaget, begärde hemmansegaren
Nils Nilsson i Hufvulsviken ordet, hvarvid han sökte visa att den nya vägen borde förläggas i
närheten af den gamla, eller om sådant icke kunde verkställas, den gamla förbättras medelst
utgräfning af backarna invid Storsjön.
Ordföranden visade med ledning af det betänkande herr kapiten Nordbäck afgifvit,
otjänligheten af detta förslag. Riksdagsmannen Nils Larsson i Tomte förordade deremot den
nya väglinjen, erindrande om nödvändigheten, att släppa efter egna fördelar för befrämjandet
af det allmännas gagn.
Efter en stunds öfverläggning förnyades frågan då alla så väl i Rödön som Näskott godantogo det nya förslaget samt förklarade sig villige, att bekosta 1/3 af den föreslagna summan
34.865, om näml. 2/3 blifve dem af statsmedel i nåder anslagna.
Häremot reserverade sig Nils Nilsson förklarande sig ej vilja deltaga i denna vägomläggning och med honom förende sig hans närmsta grannar i Sjöbygden.
§ 2 Vid fortsättningen af undersökningen för vägomläggningen genom Näskott förklarade
sig Rödöns socknemän vara villige att med Näskott gemensamt deltaga, hvarmed Näskott
skulle vidkännas samma skyldighet inom Rödön.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt

Protocollet uppläst och justeradt d. 28 juli, betyga å sockenmännens vägnar:
Nils Larsson i Tullus,
M.Öberg Silje Eric Nilsson i Bjerte.
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11 augusti 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 237, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän gällstämma med
Rödöns pastoratsboer den 11 aug. 1861.
§ 1 På anmodan af herr contracts-prosten och ordens ledamoten Östlund hade undertecknad
i laga ordning utfärdat kallelse till denna stämma, till hvilken Rödöns socknemän samt
befullmäktigade ombud från annexförsamlingarna hade sig nu instält, för att, med anl. af
högvördiga domcapitlets cirkulair 11 o. 105 § 2 granska herr comminister Sparrmans löneuppgifter.
§ 2 Denna uppgift blef nu företedd och befanns upptaga 72 t:r korn, 200 lispund hö, som,
jämte en af comm:s bostället i Ås till 100 r.d. r.m:t beräknad afkastning, uppgick efter årets
markegångspris till 889 r.d. 4 öre r.m:t.
§3

Riktigheten af förestående löne-uppgift bestyrktes af gällstämmo-ledamöterna.

Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.
Å pastoratets vägnar:
Nils Larsson i Tullus

J. Kerfstedt
P. L.

Olof Jonsson i Undrom Johan Nilsson i Wejmon

29 sptember 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 238–239, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän gällstämma med
Rödöns pastoratsboer d. 29 sept. 1861.
§ 1 På laglig kallelse sammanträdde denna dag Rödöns socknemän jämte f. riksdagsmannen
Jonas Ersson i Dille såsom sockne-ombud för Ås och Aspås församlingar, samt kyrkovärden
Eric Nilsson i Bjerte och fjerdingsmannen Carl Jönsson i Kingsta för Näskotts församling.
§ 2 Pastorats borna tillfrågades om de ville nästinstundande vår bygga en ny bro öfver Avan
gent emot den nya bron, som nu på landets bekostnad blifvit uppförd öfver Krokoms-elfven.
Denna nya bro-byggnad ansågo de väl blifva för sig betungande att utan landets tillhjelp
bekosta, helst den gamla befunne sig i bruk-bart skick, likväl beslöto de åtaga sig uppförandet
af en ny bro på förenämnde ställe till lika längd med den gamla, med förbehåll, att landet
gemensamt bekostade det öfverskjutande längd-måttet, hvarom riksdagsmannen Jonas Ersson
lofvade hos landets deputerade göra förfrågan.
Hvarjemte de afsade sig kostnaden för den nya väg, som ifrån allmänna vägen borde
planeras till denna nya bro.
§ 3 Riksdagsmannen Jonas Ersson, nämndemannen Eric Nilsson i Tomte och hemmansegaren Carl Hemmingsson i Nyland invaldes med eget begifvande till föreståndare för
nämnda bro-byggnad, som ifrån båda landen skulle uppföras af sten, hvilken till erforderlig
mängd skulle fördelas på pastoratsboerna efter skatt, då deremot det träverke, som behöfdes,
skulle å entreprenad auction på gemensam bekostnad uppköpas.
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§ 4 Bron öfver Faxelfen skulle repareras och anmodades hemmansegarne Jonas Nilsson i
Faxelfven och Jonas Gunnarsson i Smedsåsen och derom draga försorgen.
Protocollet justeradt samma dag.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.

J. Kerfstedt
P. L.

På pastorats boernas vägnar.
Carl Hemmingsson i Nyland Olof Jonsson i Undrom, Pär Ersson i Nygårde

20 oktober 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 240, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma
med Rödön d. 20 oct. 1861.
§ 1 Till socken-ombud för Rödön och Näskott för priskurantens upprättandes ett val af
disputerad för markegångssättningen invaldes enhälligt hemmansegaren Olof Jonsson i
Undrom.
§ 2 Till sockenfullmäktig vid mantalsskrifningen d. 7 dec. kl. 9 valdes gästgifvaren Johan
Larsson i Häste.
§ 3 Socken-skrifvaren Nils Nilsson anmodades att å socknemännens vägnar genmäla
ansökningarna dels rörande ledstänger å Carl Jönssons med fl. vägskiften, dels rörande
Hållögglans[?] torpares skattskrifning i Rödön.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.
Å socknemännens vägnar
Olof Jonsson i Undrom

J. Kerfstedt
Johan Larsson i Silje.

17 november 1861
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 241, ÖLA.

Protocoll hållet med Rödöns socknemän i
allmän socken-stämma d. 17 nov. 1861.
§ 1 Till socken-fullmäktig uti det vid häradsrätten anhängig-gjorde snö-plogningsmålet med
anledning af \det öfverklagade/ gällstämmo-beslutet d. 5 maj detta år, invaldes enhälligt sockenskrifvaren Nils Nilson i Hufvulsviken, hvilken vid höste-tinget härstädes d. 25 dennes hade
att sig infinna och socknemännens talan vid detta måls afgörande föra.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.
Å socknemännens vägnar:
M. Öberg i Silje

J. Kerfstedt
P. L.
Aron Zakariasson i Sota
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12 januari 1862
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 242–243, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän gällstämma
med Rödöns pastorats-boer d. 12 jan. 1862.
§ 1 Annexförsamlingarnas ombud: kyrkovärden Eric Nilsson och b:n Nils Grelsson från
Näskott, b:n Elias Mathsson från Aspås och b:n Johan Glad från Åhs framlemnade på
ordförandens uppmaning sina fullmakter, hvarefter öfverläggningsämnet för gällstämman af
ordföranden framställdes, näml. en revision af det brandstods-reglemente för Rödöns tingslag,
som blifvit år 1857 uppsatt, hvarå Kon. befallningshaf:s stadfästelse ej kunnat erhållas af de
skäl, som i landshöfd. embetets protocoll af den [lucka] december 1857 äre uppgifna.
§ 2 Detta protocoll blef nu uppläst med de anmärkningar som deri emot brandsto[ds]
reglementet blifvit gjorde, hvarpå reglementet underkastades ny granskning med stöd af dessa
anmärkningar, och blef det herr krono-länsmannen Larson uppdraget, att omskrifva
reglementet med de rättelser och tilllägg, som nu i gällstämman fram ställdes och allmänt
antagos.
§ 3 Dernäst företogs frågan angående bestämmandet af skatt för hundar. Ordföranden
uppläste Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse af d. 12 juli 1861, hvari rättigheten att bestämma
denna skatt till ett visst belopp eller ock att helt och hållet afsäga sig den, var communerna
förbehållen, hvarefter ordföranden gjorde pastoratsboerna uppmärksamma på de särskilda
olägenheter, man af dessa husdjur här på orten hade.
Många röster höjde sig så ibland ståndspersoner som allmoge för åstadkommandet af en
billig skatt, hvarigenom dessa olägenheter lättast syntes kunna afhjälpas, men flertalet vägrade, hvarigenom frågan förföll.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.
Nils Nilsson i Kälen

J. Kerfstedt
pastor
Måns Pehrsson Trusta.

1 februari 1862
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 244, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma
med Rödön och Näskott den 1 febr. 1862.
§ 1 Till ledamöter för bevillningsberedningen för Rödön och Näskott invaldes:
Nämndemannen Nils Nilsson i Väster-Kälen för Rödön, samt till suppleant Olof
Jonsson i Undrom, för Näskott sockenskrifvaren Olof Larsson i Tullus och till suppleant
fjerdingsmannen Carl Jönsson i Kingsta.
Protocollet justeradt samma dag betygar

J. Kerfstedt.

Å sockemännens vägnar
H. Larsson

Eric Nilsson i Tomte
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Förestående val är delgifvet Näskotts socknemän i sockenstämma den 9 febr. och af dem godkändt, betyga
Jonas Olofsson i Tullus
Pher Pehrsson i Smedsåsen.

6 april 1862
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 242–243, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Rödön d. 6 april 1862.
§ 1 Mantalslängden upplästes och justerades, hvarvid särskilt protocoll fördes öfver de felaktigheter som anmärktes.
§2

Fattighjelp anslogs åt följande personer:
Enkan Karin Källstedt i Kälen skulle för detta år erhålla 1/2 t:a korn af fattig-säden samt
10 r.d. r.m:t ur fattigcassan.
Bonden E. Granlund i Lund undfick för sjuka enkan Anna Greta Pehrsdotter 1 t:a korn,
och skulle denna fattig hjälp beräknas från förleden höst till nästkommande höst.
Rödöns sockenstuga som ofvan.
Å socknemännens vägnar:
H. Larsson

J. Kerfstedt
pastor
Johan Larsson i Häste.

29 april 1862
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 245–246, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma
med Rödöns socknemän den 29 april 1862.
§ 1 Till ledamöter i årets taxerings-committer, som sammanträder i Häste gästgifvaregård d.
7 juli kl. 9 fm.
Orgelnisten M. Öberg, hemmansegaren Nils Nilsson i Hufvulsviken och Olof Jonsson i
Undrom. Till suppleanter, hemmansegaren Måns Perhsson i Trusta och gästgifvaren Johan
Larsson i Häste.
§2

Brandstods-reglementet upplästes, justerades och underskrefs.

Protocollet justeradt samma dag. In fidem
Rödöns sockenstuga som ofvan
Å socknemännens vägnar
Aron Zakariasson i Sota

J. Kerfstedt
pastor
Pär Ersson i Nygård.

25 maj 1862
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 246–247, ÖLA.

Protocoll hållet å allmän sockenstämma med Rödöns socknemän den 25 maj 1862.
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§1

Räkenskaperna som under eccl. året förts öfver de allmänna cassorna upplästes.
R.m:t
Kyrko-cassan hade en behållning af
1.147: 12
Fattig-cassan
2.266: 35
Arbets-fonden
385: 86
Skol-cassan
368: 46

§ 2 B. Nils Nilsson i W.Kälen och Lars Olsson i Bergom valdes till revisorer öfver ofvan
nämnde räkenskaper.
§ 3 Från sexmansbefattningen befriades b:n Sivert Pehrsson i Silje, Magnus Nilsson i
Utgård, Nils Pehrssson i By och Carl Ersson i Hägra. I deras ställe invaldes Lars Olsson i
Häste, Carl Larsson i Lägden, Pehr Larsson i By och Anders Ersson i Hägra.
§ 4 Till nämndeman i Lars Larsson ställe, som med döden afgått, invaldes b:n Måns
Pehrsson i Trusta.
§ 5 Herr krono-länsmannen Larsson och kyrkovärden Johan Jönsson i Ösa utsågos att
revidera räkenskaperna öfver ladugårds byggnaden i prestgården.
§ 6 Sven Pehrsson i Häste undfå af fattig-cassan 10 [r.d.] r.m:t för husrum och ved åt
jungfru Thundahl. Enkan Brita Månsdotter i Fanbyn skulle af fattig spannmålen undfå 1/2 t:a
korn.
§7

Nils Månsson och Pehr Pehrsson i Trusta utsågos att justera detta protocoll.

Rödöns sockenstuga som ofvan, in fidem

J. Kerfstedt.

20 juli 1862
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 248, ÖLA.

Protocoll hållet uti förut lagligen pålyst gällstämma med
Rödöns pastorats församlingar den 20:de juli 1862.
Samma dag företogs vahl till elector för instundande års riksmöte, som tager sin början den
15:de october i Stockholm, och valdes i sådant afseende bonden Måns Pehrsson i Trusta till
elector enhälligt.
Dag som ofvan. Ex officio

Er. Sparrman
Com. l.

B. Johan Nilsson Vejmon
B. Eric Olsson Näset för Aspås

B. Eric Pehrsson i Täng

31 augusti 1862
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 248–249, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Rödöns socknemän d. 31 aug. 1862.
171

§ 1 Sockenstugo-byggnaden som befanns tarfva reparation, skulle enl. socknemännens nu
fattade beslut undergå en sådan, nästkommande vår, såsom påläggning af sticktak, brädfordring, rödmålning m.m. Kyrkovärden Olof Larsson och sockenskrifvaren Nils Nilsson
åtogo sig benäget, att genom entreprenad ombesörja nämnde arbete, äfvensom att tillse om
någon vidare åtgärd fordrades, för att ställa denna byggnad i brukbart och anständigt skick.
§ 2 Till god man för granskningen af förmyndare-räkenskaperna inom socknen invaldes
herr krono-länsmannen H. Larsson.
§3

Till ombud för socknen vid landstinget d. 28 oct; der beslut kommer att fattas,
1:o angående reglering af skjutsväsendet inom provinssen ifrån och med år 1863;
2:o om anskaffande af erforderliga medel till landtbruksskolans fullbordande, samt
3:o för ordnandet af kommunal-väsendet i enl:het med de derom i nåder utfärdade nya
författningar, invaldes enhälligt hemmansegaren Pehr Ersson i Nygården, hvilken med socknemännens fulla rätt eger att i ofvannämnda ärenden besluta.
§ 4 Till fullmäktig \för rotehållarne vid Jemtl. hästjägare-corps, inom Rödöns h:d boende/
valdes b:n Olof Jonsson i Undrom, för att deltaga i de öfverläggningar och beslut, som
förekomma vid sammanträde, som K. befalln. d. 27 oct. kl. 12 på dagen utsatt till upprättandet
af ett nytt reglement för roterings-cassans förvaltning.
§ 5 Till gode man vid förrättandet af laga skiften invaldes b:n Magnus Hemmingsson i
Lägden.
§ 6 Till ombud för Rödön och Näskott vid upprättande af pris-kuranter å löpande årets
skörd, vid sammanträdet som hålles hos h:r krono-fogden d. 20 oct. kl. 12 på dagen, invaldes
gästgifvaren Johan Larsson i Häste.
Rödön som ofvan. In fidem

J. Kerfstedt
P. L.

Protocollet justeradt betyga enl.
uppdrag af socknemännen
M. Öberg i Silje.

14 december 1862
Källa: Rödöns kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 252–253, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma
med Rödöns socknemän d. 14 dec. 1862.
§ 1 För ordnandet af communal-bestyrelsen i enlighet med de nya författningarna hade
socknemännen denna dag på laga kallelse mangrant tillstädes kommit.
§ 2 Ett nytt kyrkoråd bildades med fem ledamöter, hvartill utsågos genom enhälligt val,
kyrkovärden Olof Larsson i Häste, herr krono-länsmanen Larsson, Jonas Olsson i Wike, Eric
Olsson i Ö. Kälen och Carl Carlsson i Dvärsett.
§ 3 Ett skol-råd, gemensamt med Näskott, bestående af 6 ledamöter, 4 från Rödön och 2
från Näskott, constituerades, hvartill invaldes Pehr Ersson i Nygården, såsom förvaltare af
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skolmedlen, Måns Pehrsson i Trusta, Johan Larsson i Häste, Aron Zachrisson i Sota; Jon
Gunnarsson i Smedsåsen och Eric Nilsson i Bjerte, särksild valde af Näskotts socknemän.
§ 4 Till ordförande i communal-stämman invaldes herr inspector F. A. Ljungberg på Säther
och till v. ordförande Eric Ersson i By.
§5

Till sist ordnades en communal-nämnd med 7 ledamöter, hvari inkallades:
Herr inspector F. A. Ljungberg, som ordförande, Eric Ersson i By, som v. ordförande
samt Nils Nilsson i Hufvulsviken, Eric Nilsson i Tomte, Olof Jonsson i Undrom, Johan
Nilsson i Wejmon och Nils Nilsson i W.Kälen såsom ledamöter.
§ 6 Till suppleanter uti nämnden utsågos herr ingeneur A. R. Bäckström i Sandnäset, Eric
Zachrisson i Wike, Lars Olsson i Bergom och Lars Olsson i Häste.
§ 7 Till fullmäktig vid sammanträdet i Häste med domhafvanden för bestämmande af
qvarntullen invaldes herr länsman Larsson.
Rödöns sockenstuga som ofvan. In fidem.
Protocollet justeradt samma dag betyga
å socknemännens vägnar:
M. Öberg

J. Kerfstedt
pastor

Johan Nilsson i Wejmon
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Bilaga: De äldstes råds protokoll i Rödöns pastorat
1750–1761
1750
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 69–77, ÖLA. – Protokollen som återges i
det följande är delvis kladdigt skrivna. Detta, i kombination med att en del bokstäver är dolda genom inbindningen, har medfört att det kvarstår en del luckor och frågetecken i transkriberingen nedan.

Protocoll öfver thet, som med Församlingens äldstes råd är öfverlagt och slutit uti Rödöns
pastorat, i sochne- eller kyrkioby-stufwan, och effter h:s w:t biskopens förordnande vid sidsta
visitation d. 17 junii 1750 anteknas bör.
Uti Näskot.
Anno 1750 then 15 julii eller 9:e sönd. p. Trin. förekallades uti kyrkbystufwan, effter gudstiensten, Olof Forssberg och des hustru Apollonia Hansd. i Faxelfwen, hwilka länge sins
emellan lefwat i osämja och oenighet, och på lång tid ej gådt eller kunnat få gå till then h.
nattwarden: hafwande han thes utan warit nogot benägen til drickenskap, doch förnuftig och
låtit säja sig; men hon af enwist och underl. sinne, med oförnuftig och skaml. mun, jemwel tå
hon af predikoembetet förmant blifwit. Uppå kort föreställning af Guds ord, förelästes them af
kyrkiolagen i thette ämnet, cap. 16 § 11. När the widare blifwit warnade, och förmante til at
och ta hwarthere sin plicht, tilspordes the:
1. Om the ärkende sin synd i thetta målet inför Gud, och then förargelse ther af skedt i
församlingen? Sw. Ja, thet war illa. [s. 70]
2. Om the hade åstundan efter inbördes för sonl. och kärlek igen? Sw. Ja.
3. Om the kände hos sig, thet the här effter kunde af hiärtat älska hwar annan? Sw. Ja, om
man å hwarsin sida afstode med thet ... draste[?] ther ifrån.
4. Om the tå wille här efter bättra sig och aflåta så wäl med sin syndiga kärleks löshet,
trätor och oenighet, som andra fel å hwar sin sida? Sw. Ja, och påmintes, at the ther om Gud
slutel. åkalla skulle.
Änteligen skulle the med handräckning bestyrcka sin förlikning och försonlighet: warande Forsberg strax redobogen, men te…vessnade[?], och sade: Tu håller[?] thet intet. Togo
doch, på förnyad föreställning hwarandra i hand, och önskades them nåd af fridsens Gud.
Sattes wite 2 d:r s.m:t om någonthera här efter bryter, hwilka kyrkan skulle bekomma. The
begärde att ny skriftegång få åtniuta Herrans h. nattward, som samtycktes, och the förmantes
christelig förberedelse.
Närwarande woro: herr capitaine Al[ex]ander Joh. Planting, kyrkiowerden Grels Andersson,
Olof Ersson i Öhne, Nils Månsson i Faxelfwen, Erik Olsson i Nordanelf., Pär Pärsson i Bierte.
H. T. [s. 71]
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Then följ. 22 julii
Uti Rödön.
1. Närwarande, jemte past., herr ryttmästar Kræmer, ländsman Tryggdahl, kyrkiowerden
Olof Jonsson, Ifwar Andersson i Häste, Olof Ersson i Utgård, Anders Håkansson i Hägra,
Erik Nilsson i Wike, Anders Nilsson i Miäla, Erik Håkansson i Trusta, såsom församlingens
älste. Förekallades i sochnestufwam efter gudstiensten, nämndeman Pär Gunnarsson i Weijmon, ryttaren Olof Wernberg, drengen Johan Sternfelt och Olof Öfwerfelt i Häste.
2. Pär Gunnarsson tiltaltes för sin benägenhet til fylleri, samt at han hwarken här eller i
Näskot wil fara hem ifrå kyrkia, utan sitter någorstädes qwar til måndags natten, måndagen
och ibland längre. Blef, på the många enskilte förmaningar, föreställningar och upmönstringar
af predikoembetet tilförne, som fruchtlöst aflupit, nu alfwarl. warnad, samt ther han ej här
effter i rättan tid går hem, wite til kyrkan honom föresatt twå d. s.m:t.
Och som han ej wille ärkenna sina fel, utan begynte förswara sig, som han ...[?] ock före
warit, så blef länsman Tryggdahl anmodad at näste ting lagl. tiltala honom för hans fylleri,
särdeles i sommar, såsom uti Trusta och Häste förblifwit in til thorsdagen. Hotades ock med
stocken, om han ej wille bättra sig, samt påmintes at hålla sig ifrå nattwarden til han gofwe
prof af bättring. Gick therpå misslynt sin wäg. [s. 72]
3. The andre tre, Wernberg, Sternfelt och Öfwerfelt, hade om söndags aftonen och natten
emot måndagen, then 8 julii strukit omkring, emot the många förmaningar, samt visitations
acten then 17 juni sistl. §14, på ryttmästare-gården haft in Olof Öfwerfelt klädd i qwinfolkskläder och med åtbörder och förehållande haft sig oskickelige. The kunde icke heller
härtil neka, fast the wille nogot enskylla och ifrånskyla. Och som Wernberg i w...[?] äfwen
emot en söndag slagit illa gl. pigan Märeta Nilsd. i Silje, then han dock förlikat. Johan
Sternfelt äfwen then dagen begådt Herrans nattward och Olof Öfwerfelt låtit utkläda sig; så
dömdes the til stock-straffet til 11 söndag \ som här gudstienst blefwe, then 11 p. Tr. / med
förestellning och förmaning att skicka sig här efter ärbart och beskedel. fridsamt och stilla,
samt at helga hwilodagen.
4. Uti weckan therpå blef för them förböner giorde om befrielse från stocken, the sielfwa
äfwen, under nogot missnöje och widrighet[?], som the låtit ma...[?] bedi. Och som then 11
sönd. inföll at göra tacksäjelse för prints Fridrich Adolphs födelse, wille man ej at the å
samma glädje-dag ej skulle bedröfwas: och beslöts, at ryttaren Moberg skulle i stället gifwa 6
daler, och the andre hwar sin 3 d:r kop.m:t til kyrkan, jemte tiltal och warning.
Gud regera[?] ungdomen. [s. 73]
Uti Åhs then 5 aug. samma åhr.
Tilstädes woro, jemte pastor, qwatermäst. Örbom, rustmäst. Breman, kyrkiowerden Pär
Nilsson i Sem, Jon Persson i Ranåsen, Erik Mårtensson i Hålskafwen, Aaron Persson i Gerde,
Erik Andersson i Ösa, Nils Segersten i Granbo, Jöns Fastesson i Backen.
1. För thesse församl. älste inkallades i kyrkbyn Anders Jonsson i Ranåsen och des hustru
Anna Önesdotter, emellan hwilka en lång oenighet, owäsende och missförstånd warit, hon
thes utom begifwen på dryckenskap, hwar af thet öfriga owäsendet mäst härflyta månde. The
blifwit ofta af prästerna warnade, och äfwen förlåtit sig sins emellan. På förut gången
föreställning, lästes them nu före af kyrkiolagen i thette ämnet. Sedan förhördes the särskilt,
hwad hwarthera parten hade at andraga: Närwarande therwid war ock sexmannen Mårten
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Jonsson i Liden, och änkan Magnil Önesd. med sina 2 döttrar, Brita och Segri, som här wid
hade nogot at intyga. The hade åtskilligt at anföra. Mannen fans mindre skyldig, ändoch han
beklagade sig, ty thet han ock med handen nödgats försöka rätta hustrun.
Them skedde wid hwart och ett nödtorftig rättelse och förmaning. Sattes them före
nödiga frågor, och förliktes the omsider med handräckning. Gud som frid och samdrächt
gifwer, förläne them nåd. Wite af fyra d:r silfm:t til kyrkan blef them föresatt, ändoch Anders
warit så nögd om stocken blifwit dem tilämnad. Brenwin [s. 74] skulle the i huset icke göra
och hafwa: men han förbehölt sig på resor hafwa nogon flaska, som ej kunde nekas.
2. Ifwar Pärsson i Torsta förekallades thereffter, och som han förut för kyrkioherden ärkänt
med betygad ånger, sitt förargel. lefwerne, kyrkioförsumelse och fylleri, vid. visit. art. § 14,
samt til tekn af sin botferdighet utlef:rat til kyrkan ...[?] mans 12 d. kopm:t, doch begärt, at the
honom i visit. acten ådömde 3 d. k.m:t måtte ther uti inräknas; thy gafs nu sådant allenast
tillkenna, och han widare styrcktes til stadigt christendoms läsande[?] ther til Herran honom
sin nåd förläna.
3. Jöran Carlsson och Erik Andersson Månfält i Täng, som hafft g:l oenighet och kärleks
löshet samt theras qwinfolck sins emellan, ändoch the å begge sidor gådt til H. nattward, visit.
art. § cit; hade dagen förut blifwit genom säxman Jon Pärsson i Ösa tilsagd och nu i aftonne
sig, samt med sine hustrur och swärmödrar: Jörns mohr, h. Agnes[?] i Ösa el. Brita[?] wille
ock wara med. Mån hända[?] försöka, om nogon stadig christel. endrächt emellan träffas
kunde. Månfelt infant sig, men the andra wiste sidwördnad och blefwo borta. [s. 75]
Uti Näskot
Then 30 sept. 1750, uti the älstes närwaro förekallades
1. Corp. Pär Norberg i Nordanelfwen, hwilken i sommar, effter gudstiensten, wid kyrkan
liderligt och i wredesmod, swurit. Som han för thetta och äfwen nu betygat si..[?]elig ånger
och både sielf, samt genom andra bedit och sökt försoning, lemnade för sin del sochnemännerne thette brottet effter, doch åtogo sig ej nogot answar, om nogon annan funne sig
berättigad här på tala. För des fattiga wilkor skul lindrades hans utgifft i thetta mål til nijo d.
kop.m:tt til kyrkan, med förmaning at hos Gud sig försona, och wachta sig här effter för
wrede, dryckenskap och swordom, thet han lofwade.
2. Anders Larsson i Tulus, hos wilken slåttöl warit en lördag, samt Erik Pärsson och thes
bror ibid. Nils Nilsson i Öhne och hans bror Pär, dr. Anders Larsson i Tulus, hwilka haft
något owäsende och en del slagits. Somliga tilstod och ärkände sitt fel, andra på alfwarsamt
tiltal gingo med. The begärde tilgifft. [s. 76]
För wår del lemna gerna effter hos dem som synbart wilja ångra och afstå. Anders
Larsson til påminnelse skulle gifwa 6 d. til kyrkan kop.m:t och en span korn til fattige, The
öfrige 3 d. hwarthera och par, som mente sig oskyldige, 6 m:k; Tilsammans 36 d. kop.m:t.
Warandes och förmante.
I Rödön
Then 30 nov. eller Andreæ dag blef uti en del församlingars älstas närwaro förekallad:
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Erik Pärsson i Säter, hwilken offta och nu nyligen brukat olåt i huset, otidig emot sina föräldrar och hustru, hafft ut fenstret, slagit stolpan undan spismuren, och som fallit ett stycke
neder. Effter åtskillige enskilte warningar af predikoembetet, blef han nu således tiltalt och
warnad, 1. för dryckenskap, 2. swordom, 3. för wrede och sinnets styfhet, 4. för oenighet med
sina swärföräldrar, fendr. Gestrin och hans maka; 5. för okärlighet och hårdhet emot sin
hustru och barn.
På gjorde förestellningar och förmaningar, erkände han sina fel, lofwade bättring och bad
Gud ther om, hwilken honom sin nåd förläna. Til prof wille man doch se hans bättring innan
han tillåtes til then h. nattwarden.
[Tillagt i marginalen:]

Obs. Skal sedermer warit beskedlig och stilla. [s. 77]
Then [lucka] decemb. 3 sönd. i adv. i anledning af en lekstufwa, som i Sota hållits Andersmässodag om natten, wardt effter gudstiensten i sochnestufwu-kamaren inför församlingens
älsta förekallad,
Olof Andersson i Sota såsom werd i huset, hwilken ursächtade sig ther med, at han icke
wetat af förr än the kommo, och wille icke af ohöflighet drifwa them ut. Lofwande en annan
gång sådant ej tillstädja. Ungdomen, som ther warit, underrättades och förmantes thenne
gången: blifwande förut i kyrkan upläst högwälb. h:r baron generalmajorens och landshöfdingens samt commendeurens af Kongl. Maj:ts Swerdsorden Axel Joh. Gripenbergs befallning och förbud i bland annat emot dants- och lekestufwur, af d. [lucka] hwar af äfwen togs
anledning til widare insk[ä]rpande [?] om thenna odygdens hämmande.
Nogra som sig andare ... [?] angofwo til Herrans h. nattward til 1 sönd. i adv. blefwo
straxt tilsagde, at afhålla sig, effter the sig således ....[?]. Somlige wore bortreste, Johan
Sternfelt, som som skäligen misstäncktes warit uphofsman här til, och dr. Olof Öfwerfelt i
Häste infunno sig icke. Gud böja[?] ungdomen til dygd och ärbart wäsende.

1753
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 78–79, ÖLA.

Åhr 1753 then 31 maji, Christ himmelsf. d. Effter gudstiensten förehades i sochnestufukamaren sadelmakaren Carl Örberg, som en och annan gång för oroligt lefwerne blifwit
berychtad, och nu nyl. af pig. Karin Carlsd. i Vike angifwen, för thet han henne, wid ett
ärende i sitt hus, henne både med swåra ord samt hugg och slag öfwerfallit, jemwäl öfwer
andra farit illa ut: warande hon ock tilstädes, och inför församlingens älste alt sielf widare
anmälte. Mäst. Örberg nekade wäl til beskyllningen om slagsmålet, och en del tilmälen af
utlåtelserna, förklarande sig i mildare mening, och tilwitte äfwen Karin ett och annat som icke
heller är af det stilla folcket; doch ärkände han på flera föreställningar, hwad han felat, bad
församl:s älste och henne om tilgift, samt lofwade bättring. The förliktes omsider, fast hon
nogot trög, han warnades för dryckenskap, hastighet och wrede, swordom och underl. sinne,
samt at ej fara ut, gripa til swerd m. m. Och styrcktes til thet godt och lofligit wara. Karin
Carlsd. fick och sin warning.
Och när wi kommo ut, mötte mig, sedan the älste skilts åt, landb. Nils Matsson i Wike,
ther ock Karin bor, och angaf henne för ostyrighet och widriga tillmälen. Hon anförde åter
nogot emot honom, såsom at han warit hemma utur kyrkan om Långfredag – och at des dotter
Anna wore swår i sina utlåtelser. Ther af ett långt tal blef på kyrkiowallen. The fingo å ömse
sidor tiltal och warning. [s. 79]
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Then 2 sept. samma åhr. Dom. XI p. Tr.
Effter tilsejelse weckan förut genom säxmannen, förekallades efter gudstiensten, in i
sacristian, hust. Anna Olofsd. Olof Erssons i Tvärsätt, färjemannen And. Lustig och des hust.
Ingeborg, samt Håkan Jons:s hust. Ursilla Ifwarsd. i Hismo, at efter Kongl. stadg. om sabbatsbrott 2 § af kyrkioherden och the älste i församl. undfå warning för deras försummelse at
gå i kyrkian, som desse personer hela långa tiden visat, oachtat the af sin siälasörjare flera
gånger blifwit påminte och förmanade. Närwarande i sacristian woro: länsman Tryggdahl,
Ifwar Anderss. i Häste, Olof Erson i Utg. Erik Nilsson i Wike, And. Håkans. i Hägra, Joh.
Half. Anders Nilson i Miäla, Erik Håkansson i Trusta.
1. Warnades hust. Anna i Twärsätt, en ålderstegen qvinna, sachtmodel. såsom Paulus säger:
The g:l. qvinnor förmera såsom mödrar.
2. Färjemannen och hans hustru, först angående gudstiensten; sedan för deras oanstendiga
lefnad, at the ej koka[?], äta el. ligga tilhopa, ofta med oenighet, swordom och olåt försynda
sig.
3. Hust. Ursilla, at fast hon är nogot bräcklig och har lång wäg, hon doch efter mögeligheten
måtte sig flitigt infinna. The lofwade bättring, såsom the och nu nyligen wore äfwen förra
sönd:n tilstädes.
4. Lofwade länsman Tryggdahl, i the älstes namn, påminna och upmuntra fendrich Gestrin
til flitigare kyrkiogång.
O! Huru liuflig är tin boning, Herre kär.

1755
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 80–83, ÖLA.

Anno 1755 d. 10 aug. uti Aspås.

Uppå sexmannen Måns Jönssons i Lien angifvande, förekallades drängen Lars Ersson i Gräfte
och Jöns Ers. Qvick i Lien in i kyrkiobystufwan, effter gudstiensten, närwarande hos mig,
länsm. Tryggdahl, kyrkow. Ol. Andersson i Nygården, Torges Pärsson i Lien och Half.
Olsson i Nyg; och tiltaltes ber:de drengar för öfwadt kortspel och otidigt löpande om lörd. o.
söndags afionen til fäbodarne och Lundsiön.
Lars Ersson wille enskylla och förringa sitt brott: men Jöns Ersson widgick och bekände
nogot närmare, fast theras kortspel skedt i löndom, och wille påstå, at the nogorl. tid natten
mot söndagen igen kommit.
The förmantes och bestraffades för sådane sielfswåld, och christnom oanstendigt wäsende
och Jöns Qvick tilhölls, at wara emot sin mohr höflig, wetig och tienstachtig: thet han
lofwade.
Til ärkänsla och bättrings betygande pålades them 3 d. k.m:t hwarthera til kyrkan hwilka
Qvick utlofwade, men Lars wägrade nog emot: föregifwandes, at ock wäl andra här uti woro
delachtige: hwilka nämndes, och skulle widare effterspanas. [s. 81]
Then 24 aug. samma åhr 1755.
Effter föregången instemning genom säxmannen Enar Andersson i Hägra, förehades, efter
gudstiensten, i sacristian för församl:s älste, nya färjemannen i Krokoms sundet, Pär Månsson
Wikström och des hustru Kerstin Pärsd. hwilka nogra weckor förut blifwit i Prestgården
förmante och warnade för oenighet, men nu åter der uti fortfarit, och hustrun klagat sig blifwit
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slagen och hotad, och hon ej dristade sig trygt wara hema. Närwarande, jemte pastor, herr
ryttmäst. Kræmer, länsm. Tryggdahl, Olof Ersson i Utgård, Ifwar Andersson i Häste, Olof
Jonsson i Öfwergård, samt ett par af grannarna, til intygande.
I. Förelästes, hwad kyrkiolagen c. 16 § 11 om ächta folks oenighet stadgar, som them
widare och med flera ord förehölts.
II. Som orsaken til deras twedrägt tilförne i Prestgården blifwit uthörd, at mannen skyldt,
thet hustrun ej wille hielpa sig med roningen i sundet, hon ther emot wille hafwa och berga åt
nogra creatur til inbördes nytta, han wille sköta sundet, ther wid hon ock ej undandrog sig
hielpa honom, och som han merkes wara af hastigt, wredsamt och, kanske, girigt [s. 82] sinne,
mente hon, han tilförne warit gift, at han begärt sig och nu sistl. wår gift sig med henne, mer
therföre, at hon litet hade, än af ächta kärlek, och han nu äfwen tagit i sitt enskildte förwar
både sitt och hennes redbaraste, m.m. Så förtaldes och förhördes nu äfwen samma orsaker,
och efter nogon så wäl jemnförelse dem emellan här öfwer, som giord förestellning och
förmaning til them, blef
III. af honom bättring lofwad, thet hon önskade, och wille äfwen fogligen lämpa sig, begärande, at han hwarken med hastiga bitande ord och förebråelser, eller med hugg och slag
samt hotelser sig ofreda måtte. Til hennes säkerhet wille han, som i sommar haft gamle And.
Lustig hos sig til hielp, taga nogon til sig i stufwan, at ock mercka, huru man sig skickade.
Hustru Kerstin war hälst nögd, at han toge sin syster til sig, hennes swägerska ifrån
Hammerdal.
IV. Om hushållningen med creatur och annat förmanthes the, at, som ächta folck sins
emellan rådgöra och komma öfwerens, tå ock de närwarande grannarne lofwade, at the skulle
få hafwa där [s. 83] nogra creatur; men om the ej lefde i enighet, icke niuta den förmånen. The
wille och kunde ej så särdeles om theras missämja intyga; men hört åtskilliga klagomål af
hustrun.
V. Som Pär Månsson nu beskylde sin hustru, at hon i sin frånvaro, tagit ej allenast sina
penningar igen, utan ock hans, uti thes gömor, och hon thet tilstod sig giort, i fruchtan, at han
sig fråtaga skulle dem hon ock fört med sig i bo; så wille hon at the skulle få sättas i
kyrkokistan: ther med hon ock nögd war, at the ther ifrå, när theras nödtorft krafde, taga
måtte.
VI. Wite skulle them ock emellan sättas; doch som begge utlofwade tolf d:r kop.m:t til
kyrkan, woro församl:s älste nögde, och ther med nu på prof bero måtte.
VII. Toge the hwar annan i hand, och önskades them af fridsens Gud, nåde, frid och
wänskap!
[Senare tillagt:] NB. Beklagel. slöts doch thetta ächtenskap ganska illa, i thet mannen afhände
sig lifwet d. 4 maji 1756 och blef af skarprättaren begrafwen.

1756
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 84, ÖLA.

I Aspås d. 24 junii 1756 ransakades
i kronolänsmannens och the älstes närwaro, effter Missg. b. 30 cap. 2 § om Nils Ersson och
hust. Ingeborg Pärsdotters i Gräffte förqwäfda gossbarn, Nils, född d. 11 sistl. apr.
Befants at modren d. 10 jun. om afftonen i ett trog tagit barnet til sig, och gifwit det dia i
sängen, tå hon tyngd af sömnen kommit at hafwa thet qwar brede wid sig, hwilket, när hon
litet efter waknade, befunnits dödt, liggande med hufwudet på trog brädden, och ifrå modren.
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Hwar öfwer hon af sorg bestört, lät strax på natten, tå ock mannen hemkommit, kalla Mårten
Pärsson i Böle och Eric Bengtsson i Gräffte til sig at bese barnet, hwar på the intet wäldsamt
dödsmärke eller blånad befunnit, utan allenast litet hwitt skum i näsborarne. Öfwerlades om
saken skulle gå til domaren, effter thet war andra gången. Men emedan thet pröfwades af
wåda skedt, thet i synnerhet modrens sorg och gråt gaf tilkenna, som war nog tröstlös, blef
hon åter warnad, och skulle the gifwa allenast 6 d. kop.m:t til kyrkan, effter the äro fattige.
Bönen lästes öfwer honom ut i gången, sedan warning förut ock skedt af predikostolen
och barnet begrafwet war.

1757
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 85, ÖLA.

Åhr 1757 then 2 octob.
Förekom effter gudstiensten, nu i Näskot, uppå wederbörligt tilsäjande entå förut, drängen
Lars Esbiörsson ifrå Nordanelfwen, tillika med fadren drag. Esbiör Friberg: warande ock h:r
comminist. Flodén, som predikat, tilstädes med flere, men sochnens älste woro af länsman
tillika med andra sochnemän inkallade i sochnestufwan. Thenne dräng om 18 åhr har ofta
enskildt blifwit förmanad at lära sig sina christendomsstycken; men funnits owillig och
försumlig: och tå han warit på förhör, giort swagt besked. Blef nu
1. Förhörd uti innanläsningen, och kunde få ord, mindre nogon mening rent genomkomma. Sedan i Luth. cateches, och läste intet af de påsatte stycken richtigt, och war der uti ej
bättre än förr.
2. Honom altså nu til warnagel stockstraffet tilsagdt. Men på fadrens och des matmoders,
mölnaren Gillbergs (absentus) hustrus förbön, som man ock ännu wille försöka med godo,
afgick thenne gång med warning, och föresattes tid til w. g. [will Gud ?] nästkommande
påska.
3. Föreslogos medel at lära uti och utan bok. Han lofwade samt fadren, som ock förr
bidragit.
4. Tiltaltes Lars för sitt hastiga enwisa sinne, bitterhet och swordom. Warnades, lärdes
och förmantes.
Gud gifwe honom nåd til bättring!

1759
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 86–88, ÖLA.

Åhr 1759, d. 1 maji.
1. Uti Rödöns sochnestufwa, i närwaro af herr ryttmästaren och riddaren von Kræmer,
länsm. Tryggdahl, Olof Jonsson i Öfwergård, Anders Nilsson i Miäla, Erik Håkansson i
Rusta, Lars Pärsson i Lägden, Mårten Andersson i Hägra, Erik Pärsson i Backen, församlingens älste,
Förehades, effter förutgången citation, nogra drengar ifrå Krokom, Lars Jonsson i Utgård,
Ol. Larsson i Lägden, Hemming Ersson i Hägra, Pär Ersson i Säther etc. hwilcka haft förargel:t för sig på orgelächtaren, brutit sönder skrancket bakom orgenistens bänck, hafft löje
för sig m.m. Så at församl. här af blifwit föranlåten at samråda til ömsning af lectarne, och
göra ny upgång på södra sidan, at pigorne ther stå skulle, och drengarne flyttas i theras stelle
in i chor-lectaren.
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2. Kongl. Maij:ts förordning om oljud och förargelse i kyrkan blef föreläsen, och tilstodo
the, at the them hört äfwen upläsas af predikstolen. Sades them ock före af almänna lagen
Missg. b. 3: 4, samt exempel: såsom en i Ångermanl. icke långt tilbaka för han sade pytt[?],
wid thet kyrkiowachtaren honom med käppen wäckte, fick effter ber:de lags rum böta 25 d.
s.m:t och stå kyrkioplicht.
Skrancket som the woro mycket offenderade[?] på, tilstod Lars Jonsson och Heming
Ersson, at the wid en lördags predikan borttagit, föregifwandes, at thet war löst. Men til
förargeliga wäsendet och nidingsstycken, som the eljäst war misstänkt [s. 87] angifne före,
nekades af allom, eller enskylldes och förwändes, ehwad them blef föresteldt. Någre, såsom
witnen, woro ock tilstädes, hwilcke warit sedige, och tagit afträde ifrå läctarne, förmodel. för
samma oskick skul. Men the wille icke ut med rena sanningen; utan gofwo annan orsak före,
och at the ej woro ther om kunnoge.
3. Emedan thesse piltar merendels war styfwa och munviga at tala för sig, kunde församl:s
älste ej widare ther til göra, utan beslöto, at the til werdslig rätt hänvisas skulle.
4. Dagen effter kom en ömsint fader för en af them, til prestgården, och bad för sin son,
Lars Jonsson: föregifwande therhos, huru högt detta gådt hans hustru til sinnes. Han wille för
sin del gif:a 12 d. k.m:t til kyrkan. Sw. om sonen och the andra kunde förmås, ärkänna sina
fel, och äfwen gifwa nogot mer.
5. När thetta en tid således stådt, skedde, effter samråd med wälbe:de ryttmästaren sedan
ock länsmannen blifwit hädankallad, och the, uti 3:ne sochnens älstes biwistande, 4:de Bönd.
d. 5 oct. effter gudstiensten, in i sacristian inkallade, \och/ när man ej lengre här. [s. 88] med,
jemwäl för the ber:de öma föräldrar skul, hwars son syntes här wid warit ypperst, them
alfwarsam föreställning giord om Gudshusets helighet och wyrdning, se[?] hwad förargel.
förehållande hade på sig, samt warning och förmaning, som här wid behöfdes jemwäl upmuntring och med friwilliga gåfwor Herrans hus ihågkomma, hälst the ock nu ett så hederligit
rum undfått hade, hwar til the, effter förutgången påminnelse, wid samma tilfelle nödig[?], af
predikstolen 8 dagar förut, andra Adv. sönd, 1758 blefwo flyttade. Gud uplyse hwar och en at
wara uprichtig christelig inewånare i Herans hus.

1761
Källa: Kontraktsprostens i Jämtlands norra kontrakt arkiv, vol. A I:2, s. 88–96, ÖLA.

An. 1761 d. 29 junii, Petri och Pauli dag, effter gudstiensten.
Kommo i sacristian samman herr majoren Kræmer och andre föramlingens älste, och företogs.
1. Owäsendet, som natten emot 1 sönd. p. Trin. skedt uti Hägra, och wid sidsta probst-ting
omrördes, n. 7. Och kommo, effter stemning och kallelse före, ryttaren Olof Hägerström och
thes broder Hemming Ersson; men fadren Erik Olofsson war i fiällen och fiskade. Målet blef
nu altså berättat af Christopher Grelsson och Enar Andersson i Hägra, at Erik Olofsson
kommit sent om afftonen på lördagen ifrå andra sidan om ån, nogot plägad, til [s. 89] ett
notwarp, ther Christopher Grelsson kastade not och blifwit oroad theröfwer, och han slagit til
Christopher, som hade Olof Hägerström til hielp, med stången, hwar med han sköt båten.
Ther på hade[?] the gådt til gårds, och Erik Olofsson effter, och farit ut både öfwer
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Christopher och sin son Olof, then han ock slagit. Af bullret kom Hemming Esson utur
kamaren och hielpte fadren widare nogot illa handtera Olof Hägerström. Äntel. wid midnat
ongefer blifwit stilla.
Sedan bröderne Olof och Hemming warit ut, och sins emellan förlikts, och fått förmaning
til broderlig kärlek och wälwilja sins emellan, föllo församlingens älste på den tancka och
slut, at Erik Olofsson borde gifwa til kyrkan tolf d. kop.m:t, emedan han dagen förut, som war
2 Storböndag, den 22 maji gådt til Herrans h. bord, och nu dagen ther på druckit, samt mot
Herrans dag haft slikt owäsende, jemwäl ther wid swurit; och sonen Hemming Ersson, som
hulpit fadren, och warit ut på gården först stött omkull sin bror, gifwer säx d:r k.m:t. Men
ryttaren Olof Hägerström befants thenne gången oskyldig. Wite sattes och före 10 d. silf.m:t,
om nogot owäsende antingen them emellan, eller i granskapet af them widare skedde.
2. Rådgiordes, om bänkarne i kyrkan [s. 90] borde öfwerstrykas och målas. Ther yrkiade
förs. älste ej widare på, utan sade Mårten Andersson i Hägra, at målningen kunde nötas bort.
Lemnades altså thetta til framtiden. Men
3. Påminte Erik Pärsson i Backen, at orgwerket måtte ziras och målas, så at thet kunde
swara emot altartaflan, hwilken mening blef bifallen.
4. Under thet at thetta förehades, hade nogre wisse af sochnemännerne, och ibland them,
jemte kyrkiowerden Mårten Ifwarsson, Pär Hemingsson i Nyland, Heming Ersson i Wike etc.
warit up i hwalfwet och besedt kyrkiotaket, jemwäl besichtigat thet utan på: emedan thet icke
allenast effter 1760 åhrs sochne-stämma p. 3 borde göras nytt; utan ock wid sidsta probstvisitation d. 7 juni 1761 widare ther om § 4 blifwit påmint, och beslöts, at wissa af församl.
skulle ther om effterse och äfwen om materialierne. Thesse anmälte nu, at ...[?] spån utan på
war mäst frisk och stadig, men på nogra stellen sprucken, hwar ojemna samt holen som synes
in i hwalfwet, samt genom östra röstet, mellan muren och taket, och wid tornet, snö [s. 91]
kunde drifwa in. Och som taket af regn icke dryper; tyckte the wara skada, \ och kostnad / at
rifvat helt och hållet, och thet med nytt underlag belägga: förmenande at then spruckne spånen
kunde uttagas, holen innan til täppas och the öfriga öppningar botas. Blef altså thenna gång så
belofwadt, at nogon ny spån skulle tilskaffas, och försökas, at thet til widare på sådant sätt
kunde lagas, och hela taket tiäras. Hwar til tiära til hösten skulle uptingas, af them, som nu
henne brendt.
5. Efter åt blefwe unga barnen ifrå Krokom, som woro inkallade, förhörde och underwiste
uti innan- och utan-läsningen.
1761 d. 7 sept uti Åhs förekallades Ifwar Ersson i Torsta, och utaf d:n. comminister
Flodén och mig tiltaltes och warnades:
1. För brenwins säl och fylleri, hwar til thenne mannen warit benägen, och äfwen i sommar
öfwat: har ock swagt hufwud och skal blifwit slagen, tå han ryttare war.
2. För oskickeligit wäsende, som af supande [s. 92] kommer: drickan ...[?]icke druckna af
...[?] dels i huset, dels i kyrkan, ther han en gång skal haf. mumlat, dels ock midsommar dag
och flera söndagar kyrkan försummat, som likwäl så nära inpå henne ligger.
3. För swordom, olåt och oanständigt upförande emot andra människior.
För thetta borde han lagl. tiltalas och nepsas. Men som han ärkende brottet, betygade
ånger, och utlofwade åter bättring, hwartil han efftertryckel. styrcktes och förmanades så wil
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man ock för thenne gången pröfwa hans lydno: och utfäste han til bättrings bewis nijo d.
kop.m:t til Åhs kyrka. Gud omrende[?] honom och alle wilsefarande siälar!
Samma åhr d. 19 decemb.
Förehades Pär Ifwarsson i Röste, närwarande jemte mig och h:r comministeren, Pär Pärsson,
Jon Carlsson, Mårten Pärsson och Erik Pärsson, alle Röstegrannar.
Pär Ifwarsson [s. 93] hade i höst, tå des syster Karin blef gifft, farit misslynter bort, men på
slutet af bröllopet, kommit med sin hustru, som måst följa med, ifrå Lith wred och förtretad
hem i sitt hus, hwarest han beskyltes hafwa skuffat sin stiuffar Pär Pärsson, at han fått 2:ne
blodsår i ansichtet, samt eljes wisat oanstendigt och förargel. upförande. För thetta har han
blifwit til höste-tinget framkallad till Häste; men som saken ej blifwit afgiord, utan Pär
Ifwarsson eljes behörigen tiltalas och wite föresatt, om han mer rörde sig; så hölt man före, at
han ock i grannarnas närwaro, borde af predikoembetet tiltalas, förmanas och warnas:
1. För otidighet emot sin stiuffader, Pär Pärsson; och föresteltes honom både af Guds ord
och werldslig lag, hwad sådant hade at betyda, samt om han ej wille ärkänna och ödmiuka sig,
at saken [s. 94] skulle nästa ting åter lagl. uptagas. Han ursächtade sig för en del, som honom
tilwittes, och sökte i somt undanflychter, men bekände och besinnade sig äfwen nogorlunda,
och bad fadren, hwilken icke wille söka nogon hämnd, utan önskade allenast en gång för hans
orolighet få blifwa befredad. Ther på skedde widare förlikning med handslag: och wille the
dagen effter, som war 4:de Adv. söndag följas åt til Herrans h. nattward, som the förut ärnat:
hwilket ock skedde.
2. För swordomslasten, som han, serskilt tå ifren kommit honom på, skal wara tilgifwen.
Thet ärkände han wäl til en del; men wille ock öfwerskyla.
3. För dryckenskap.
4. För kortspel.
5. Styrcktes til god sämja och enighet med sin hustru, och lita hennes hälsosamma råd.
Han berömde sin maka, och grannarna betygade sig intet annat hört, än the kommit öfwerens.
6. Förmantes til gransämja i byn. The närwarande grannarna tilspordes om hans förehållande? Och wille intet tilwita honom, men nämndes, at han ibland war nogot stridig. Han
mente thet wara ther af, han wille förswara, och se om sitt. Hade ock nu begärt åkerdelning
och storskifte, samt wille få sin del i skogen, som nog liten är.
7. Föresteltes, om han til uprichtig ...[?]dighets bewis, och at han undsluppit olägenhet
och näpst, wille gifwa nogot til kyrkan och fattiga? Han kunde der til intet förmås, utan ...[?]
friwilligt. I medlertid sattes honom thet wid lofl. häradsrätten nämnde witet före, neml. 20 d:r
s.m:t, och om han widare kommer igen, at saken skulle stå öpen.
Han trodde, med Guds hielp, at han ock, utan wite, skulle komma sin skyldighet och
christemdoms plicht ihog, älska Guds ord, öfwa kärlek etc.
Hwar til Gud honom och allom sin nåd förläna! [s. 96]
Uti Näskot.
Then 20 junii el. 2 sönd. p. Trin.
I sochnens älstes närwaro, och med enhälligt samråd, beslöts at lectaren skulle målas, med
schillerii målning. Thet min son Eric nu påtog at effter handen göra.
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