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Förord
Denna utgåva innehåller Föllinge sockenstämmoprotokoll 1761–1862, redigerade av Rolf
Olsson. Protokoll saknas för åren 1823–1828 och 1832–1840. Utgåvan publiceras samtidigt
som protokollen från Hotagen och Frostviken som var annexförsamlingar till Föllinge.
Protokollen från sockenstämmorna finns för många socknar i Jämtland och Härjedalen
bevarade från mitten/slutet av 1700-talet och fram till att sockenstämman, som en följd av
kommunreformen, upphörde som institution 1862. Endast i undantagsfall finns äldre protokoll
bevarade trots att sockenstämman som företeelse sannolikt har medeltida ursprung (se allmänt
M. Göransson, Sockenstämmor i Jämtland. Protokollens skildring av lokalsamhället, i: 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 av 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 för afskedande
Kyrkowärdars, sexmäns och rotmästares utnämnande
Granskning af räkenskaperne för kyrkans medel samt frågor om deras användande
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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
Verfication 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, snöploging, 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 gäll-stämmor.
Protokollen från dessa finns mestadels bland huvudförsamlingens sockenstämmo-protokoll,
men kan också finnas som avskrifter i annexförsamlingarnas kyrkoarkiv.
Som ett tips till läsaren kan nämnas att det sedan tidigare finns register utgivna till drygt 20
jämtländska socknars sockenstämmoprotokoll, däribland Föllinge socken. 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 2019
Mats Göransson
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund
Jämtlands läns fornskriftsällskap
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Inledning
Föllinge nämns redan år 1545 såsom socken under namnet Fjölingh då troligen annexförsamling till Lit. Föllinge blev eget pastorat 1746. Här ingick även länets del av Sápmi,
dock tillhörde samerna Föllinge lappförsamling. En sameskola inrättades tidigt i Föllinge, och
skolmästare-sysslan blev förenad med pastorstjänsten. Från Föllinge avskildes Hotagens
kapellag som annexförsamling år 1851, och Frostviken blev eget pastorat 1861. Under
perioden för protokollen, 1761–1862, var följande kyrkoherdar i Föllinge församling: Olof
Sebrelius 1746–1762, Birger Cederberg 1762–1763, Erik Jonsson Ångman 1763–1794 Johan
Axel Huss 1796–1820, Carl Axel Rothoff 1822–1859 och Jonas Medin 1862–1889.
Församlingens folkmängd var i början av 1800-talet 723 invånare, och 1860 bodde här
drygt 1700 personer.
I protokollen kan man bland annat läsa om otaliga byggnationer av olika slag. Mellan åren
1758–1761, när Föllinge blivit eget pastorat, byggdes den gamla 1600-talskyrkan om.
Därefter uppfördes en klockstapel, och 1762 inköptes en kyrkklocka. Då folkmängden i
Föllinge raskt växte började sockenborna redan i slutet av 1700-talet umgås med planer på att
bygga en ny kyrka. Det dröjde till 1811 innan byggnadsarbetet påbörjades, och den stod
färdig 1814.
Sommaren 1839 slog åskan ned och antände tornet, men man lyckades tack vare stora
ansträngningar släcka branden och rädda kyrkan. Den reparerades efter denna händelse, men
hade dock till följd, att frågan om ny- eller ombyggnad togs upp till behandling.
Föllingeborna själva önskade en kyrka av sten, och 1875 fattades till sist ett sådant beslut.
Föllingesjön sänktes rejält under 1840-talet, vilket skulle underlätta för odlingen då sjön
gjorde marken frostlänt.
I december 1850 beslutades om att anställda en barnmorska i socknen. Efter flera år
beslutades att skicka någon kvinna från socknen till Stockholm för utbildning, att hitta någon
redan utbildad visade sig vara för svårt. Även vaccinatör fanns som skulle vaccinera mot
smittkoppor. Det visade sig så småningom att han använt gammalt obrukbart vaccin, och blev
därmed av med sin befattning 1853.
Återkommande frågor rör understöd för socknens fattiga, och hur man ska stävja kortspel,
superi och brott mot sabbaten, dvs de som valt att arbeta istället för att helga vilodagen.
Bötesstraff och hot om stockstraff, verkade inte ha något större effekt om man ska se till
protokollen.
Östersund den 1 mars 2019
Rolf Olsson
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Sockenstämmoprotokoll 1761–1862
22 maj 1761
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 1-3, ÖLA.

År 1761 den 22 maii som war 2:dra storbönedag höltz i Föllinge sochnestufwa
allmän sochnestämma, hwartill pålysning 11 ejusdem eller 2:andag Pingst skedde
å predikostolen.
§ 1 Uplästes specification å gifne penningar som af alla närvarande erkändes. Och hade jämväl wid
kyrkoräkningen ej något att påminna. Som bem:te specification är för widlyfftig att införas i hvarje års
kyrkoräkning, utan att allenast gifne summan intages. Altså fantz för godt att göra utdrag af 5 års
specifikationer på en gång, och då hwart 5:te år i kyrkoräkningsboken införa. Hwaraf kan skjönjas
hwilka och huru mycket hwar en gifwit, till en god åminelse, och upmuntring för framtiden.
§ 2 Uplystes 23 § af 1723 års på preste-privilegier, och giordes deraf föreställningar, om hwad till
sochenstämmor och eljest god ordning i sochnen hörer.
§ 3 Och emedan kyrkan hafver i behåll 163 d:r 22 [öre] k.m:t föreställtes om ej en ny stapelbyggnad
skulle företagas, hwilket allmänt beslötz med påminnelse att sisdt tillkomna nybyggare skulle äfwen
deri efter yttersta förmågan deltaga. Jämväl fants för godt, att låta beställa en ny klocka till ungefär
100:de plåtars kostnad, till hwars inlösande penningar kunde upnegotieras.
[Underskrift saknas]

31 maj 1762
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 3-5, ÖLA.

Effter pålysning Christi himmelsfärdsdag hölz offentel. sochenstämma 2. dag Pingst
år 1762.
§1

Kyrkoräkningarna uplästes och rättades, till renskrifvning i räkenskapsboken.

§ 2 Emedan i kyrkkistan befinnes 5 st. 12 d:rs plåtar utbödos de till utväxling mot sedlar, då högsta
anbudet blef 16 d:r för hwartera.
§ 3 Wid de under nya kyrkans och stapelens upbyggnad giorde dagswerken befantz någon olikhet,
så ibland bönder som nybyggare. Derföre fantz för godt att någon jemkning och liqui-dation derom
giöras skulle.
§ 4 Effter sådant afftal i sochenstämman, sammanträde wissa fullmägtige så af bönder som
nybyggare om aftonen i prestgården, och företogs dagwerkzlängderne. Då uppå den grund, som tillförne i sochenstämmor blifit aftalt och faststäld, beräknade för de äldste och mäst förmögna nybyggare
11

5 dagswerken emot böndernas 6, och så proportionaliter för mindre förmögna och sednare tillkommna,
4 dagswerken. Hwareffter befunnos följande resterande, hwilka till borggårdens förfärdigande, och
kyrkowägens istånd sättiande skola anwändas, neml:n:
Pär Nilsson i Norrgård 2 dagswärken, Jon Jonsson ibid 9, Hans Hemingsson 1, Olof Larsson i
Thun 2, Gudmund Larsson d:o 2, Nils Jönsson i Laxviken 5, Jöns Pärsson 6, Pål Jonsson i Laxsiön 6,
Jon Stigsson 5, Erick Bengtsson 5, Jonas Jönsson 2, Anders Johansson 2, Jöns Eliasson 5, Jon Olsson
8, Anders Andersson i Skärwången 9, Hemming Hemmingsson, om han qvarblifwer, 10 dagwerken att
giöras efterhand, Erik Andersson 7, Nils Hansson 9, korpral Bergqvist 4, Lars Persson 6 och Olof
Olsson i Åhlwiken 7.
[Underskrift saknas]

26 december 1762
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 5-7, ÖLA.

År 1762 d. 26 december inkallades samtl. allmogen i sochenstufw. och erkände
föregånde protokoll. Och befantz af föreskrifne resterande dagzwerken nu wara
sedermera giorde som följer.
Jon Jönsson i Norrgård
1 rester nu
4
Hans Hemmingsson
1 altså fullgiort.
Gudmund Larsson
1 rester
Nils Jönsson i Laxviken
3 rester
Jöns Pärsson d:o fådt 4 af Olof Jonsson
i Laxsiö rester altså
Pål Jonsson Laxsiö
1 rester
Jon Stigsson Ottsiö
ännu rester
Erick Bengtsson do
5.
Jonas Jönsson
fullgiort och ett öf:r
Anders Johansson
1 rester
Jöns Eliasson i Skierwång fullgiort
Jon Olsson ib:d
1 rester
7.
Anders Andersson ibd
4 rester
Hemming Hemingsson
1
bortfaren
Erick Andersson
2
rester
Nils Hansson
ännu rester
9.
Corpral Bergqvist
ännu rester
Lars Ersson Åhlwiken
2 rester
4
Olof Olsson ib.
3
sielf 2 af Kiel rest
In alles resterer altså 65 dagar.

8
1
2
2
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5
5
8
4
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Efter detta har Erick Bengtsson låtit anmäla att hans swärfar Jonas Ersson i Sandwiken, som efter
dagswerks förteckning giort 4 dagswerken öf:r de andra nybyggare, desamma wil lemna honom
tillgodo, och kommer alltså Erick Bengtsson att numehra restera 1 dagswerke i stellet för de 5 som i
förestånde förteckning honom påförda blifvit.
Pål Larsson i Tornäs har hos sig den swarfstol, som af byggmäster Mårberg förfärdigades af
ringa wärde. Och en dertill har Jonas Ersson att åter få emedan för dem ingen betalning upburitz. För
sielfwa trädwerket i swarfstolen afräknar Pål Larsson, en skiutz ifrån Frösö af Mårbergs snickarkista
samt något smide på prestestolen. Detta anföres till bevis att wid nästa sochenstämma bepröfwas och
erkännas.
Föllinge den 4 febr. 1763
Ol. Sebrelius
12

Wid stapelbyggnaden år 1762 haf:r Nils Jönsson i Laxwiken, Jon Stigsson i Ottsiö, Jon Jonsson i
Norrgård och Daniel Hansson i Ottsiö presterat hwartera 1½ tolfft sågbräder, som af mig blifit inlösta
att till bevis lemnas.
Ol. Sebrelius

11 juni 1764
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s 8-10, ÖLA.

År 1764 den 11 junii el. 2:n dag Pingst hölls efter förut skiedd pålysning allmän sockenstämma,
närvarande pastor loci och samtel. allmogen då följande afgiordes:
1

Kyrko räkningarna uplästes och för riktiga ärkändes.

2

Uprättades bänk-läggningen.

3
Uplästes Kongl. förordningen om långfredagens firande, och påmintes församlingen att rätta sig
densamma till efterlefnad, till undvikande af den plikt som samma höga förordning påbjuder.
4
Uppå giord föreställning kom församlingen öfverens, att härefter lägga liken i kogården i
ordning efter hwarandra och att alla kors bort läggas, men i stället göres att järnkors, hvilket flyttas,
och alltid står det sista undlagda liket till rättelse i synerhet vintertiden. Och beslöts att 4:de dagen se
efter på hvilken sida af nya kyrkogården man nu skall börja att lägga liken.
5
Beviljades sockenstugu-man Jöns Johansson en spann korn årligen, eller så mycket pen- ningar
af fattig medlen, som svarar deremot, för det han tvättar och städar i kyrkan till mid-sommarsdagarna.
En spann korn, hörande de fattiga till, stod nu inne hos klockaren Olof Pärsson, den Pär Johansson
feck lof att strax taga.
6
Påtog sig sockenstugu-man att föra bort spån af kyrko gården, hvaremot han får slå det hö som
där växer. Härwid påmintes han, att noga se till, det de dödas ben, som kunna ligga lösa hopsamlas på
ett vist ställe, tills någon graföppning skier då de böra ned gräfvas.
7
Föreställes nödvändigheten af en socken-smed, att som drängen Carl Hansson från Näs socken,
hvilken föranmält sig till detta handtwärk, äfven nu war närvarande, beslöts enhälligt att sätta dräng
till socken-smed antaga, och hos höga Landshöfdinge embetet om fullmagt där-till för honom ut
wärka, hwarjämte Pär Jönsson på Backen och Olof Jonsson i Nyland blefwo utnämnda att upsöka
tjänlig plats för honom till nödiga rums upsätjande att någon åkers upp-brytande.
[Underskrift saknas]

14 juni 1765
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 10-12, ÖLA

1765, d. 14 junii. Allmän sockenstuga då följande förehades.
1
Angaf sexman Pär Nilsson i Jonsgård, att några vissa drängar i socken begyndt den oseden, att
söndagsaftnarna spela kort. Drängarna woro nu närvarande och fingo alfwarsam förmaning, att taga
sig för den odygden till wahra, så kärt dem woro att undvika laga tilltal en annan gång om de
igenkommo; imedlertid uplässes nu 9 § i Kongl. placatet om eder och sabbats-brott.
13

2
Olof Olsson i Skärvången förekallades. På tillfrågan hvarest han warit i kyrkan sidsl. långfredag och påskhelg, swarade han, att han i weckan före påskhelgen rest till Lie socknen, och att han
warit i Walsiön långfredagen. Honom förehölts, huru obetänktsamt han gjort i det han emot en så stor
helg rest till fjälls då han likväl antingen före el. sedan kunnat göra denna resa. På tillfrågan, hwad han
wille godwilligt då gifwa till kyrkan, såsom till någon försoning wilja gifwa 6 m:k hwilket i afseende
till hans stora fattigdom, af församlingen för godt hölts.
3
Sexman angaf, att somliga i församlingen bruka den oseden, att söndags eftermiddagarna fara
till fäbodarna, hwilket, såsom det gör inbrott i sabbatens rätta helgande, nu förhölls i synnerhet, som
att äfwen då blifwit förbudit. Åtminstone böra intet sådana resor till fäbodarna företagas förrän kl. 6
om söndagarna.
4
Som snickaren Olof Andersson nu war närvarande, så öfwertalas han att stadna qwar och hafwa
insende på kyrkans tjärande, hwilket han lofwade, hwarföre gångled dertill utnämndes.
5
Betaltes tjäru-skjutsen från Frösön åt Olof Jonsson i Nyland. Olof Larsson i Thun och Olof
Jonsson i Laxsiön. Dito betaltes för tåg, hwilka Pär Hemmingsson i Tornäs och Pär Larsson i Nyland
lemnat till kyrkan.
6
Påmintes, att de som i gränden intet lemnat hwar sina twå bräder till kyrkan, borde nu fram
skaffa dem, att dermed fördubla opståndaren på kyrkan som förut allenast är enkel. Emot dessa twå
bräder på röken af gränden, beslöts att Ottsjö-bona och nybyggarena böra nästkommande höst
framskaffa tjänliga stockar till huf öfwer bogårds planket.
7
Som vapenhuset äfwen är enkelt ansågs för nödigt, att äfwen det bör med bräder fördub-las, och
att de nu kunda skie.
[Underskrift saknas]

9 mars 1766
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 12-14, ÖLA

1766 den 9 martii allmän sockenstuga.
1
Påmintes de som dertill förordnade bliwit, att framskaffa timberstockar till huf på bogårds
planket.
2
Skärwångs-bona, som äro skyldiga sten till kyrkan, och förl. höst brutit och ihoplagt densamma,
påmintes nu att föra fram honom till mur un[der] bogårds planket.
3
Tillspordes Jonas Ersson i Sandwiken huru mycket tjära han kunde aflåta till kyrkan, och till
hwad pris? Qvantum af tjäran kunde han intet wist utsätta, efter den ligger hos honom i et kaar, men
priset blef 7 d:r kop.m:t för fiärdningen.
4
Senare påmintes om smide på stegportarna och vapenhus-dörren, att det är färdigt att påslås
nästa lördag.
5
Anders Andersson i Skärwången blef tilltalt för det han förl. sommar en söndagsmorgon rest
ifrån sitt fäbodeställe till Gysen, detta ansågs som sabbats brott. Dock tillspordes mannen, om han
godwilligt wille gifwa 6 d:r till kyrkan? Han tyckte, att det war för mycket, hwarföre ej widare giordes
härtill, än att lemna i hans behag, om han wille utgifva dessa 6 d:r eller intet; i hwilken senare händelse
andra wägar böra tagas med honom.
14

6
Några drängar och pigor hafwa hwar förl. sommar midsommardagarna warit ifrån kyrkan till
fäbodarna; dessa hafwa förut af pastor fådt warning, att annan gång taga sig till wara för sådant.
Emedlertid sattes nu 6 m:k wite för hwar och en, som slika dagar äro borta från kyrkan.
7
Som en och annan af församlingen blifwit angifvna för försummelse wid kyrkogången, några
och nu woro borta, så förmantes sådana att flitigare här efter besöka Guds hus, samt att tacka Gud,
som unnar dem helsa och kraften att gå i kyrkan. Hwarwid äfwen gafs tillkänna, att de som uteblifwa
från sockenstämma, när den wederbörl. pålyst blifwit, hafwa dermed giordt sig förlustiga all talan å
det, som i sockenstugan afslutat blifwit.
[Underskrift saknas]

7 september 1766
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 14-18, ÖLA

1766 den 7 september el. Dom. XV p. Tr. Allmän sockenstuga.
1
Efterfrågas hwilka som woro skyldiga en half f:n tjära till kyrkan, ifrån det att kyrkan byggdes;
och befants att följande återstodo med denna utgiften. Näml:n, Nils Jönsson i Laxviken, Olof Jonsson
och Welam Marcusson i Laxsiön, Jon Stigsson i Ottsiön, samt Eric And-ersson, Nils Hansson, Jöns
Eliasson och Jon Olsson i Skärwången. Dessa lemnades nu frihet at betala till kyrkan 3 daler
hwarthera, efter man nu på någon tid intet behöfwer tjäran in natura.
2
Sedan alla Skärwångsboer woro borta när kyrkostapelen och bogårdsplanket tjärades, blefwe det
nu tillagde, att wid nästa kyrk-arbete prestera twå dagswerken hwarthera, innan nytt warf börjas i
socknen.
3
Upläses för församlingen 4 § af sockenstugu protokollet, hållit år 1764 den 11 junii och
tillspordes om de kiändes wid innehållet deraf: Hwar på alla med en mun swarade, att innehållet deraf
har sin riktighet och att de således wille hålla det som där antecknat blifwit. Der på berättade pastor,
att när Pål Anderssons barn i Ottsiön begrafvas, war ett nytt kors förfärdigas, som sattes ned i grafwen
jemte liket. På pastors tillfrågan efter gudstjänsten om, om inte Pål Andersson wiste att förs. kommit
öfwerens, att bortlägga korsen wid liks begravning, swarade Pål Andersson att hans far hade giort
korset, och befalt, att de skulle stå wid grafwen. Sedan något blifwit talt härom, såsom att Pål
Andersson far Anders Jonsson i Gocksiö lärer intet kunna föreskrifwa Föllinge församling lagar, att en
jämlikhet bör hållas öfwer hela församlingen. m. m. Beslöts: att korset wid Pål Anderssons barns graf
bör wid nästa graföpning tagas up och läggas å sido.
4
Sedan af sexmannen blifwit angifwit, att drängarna Lars Pålsson i Tornäs, Jöns Pärsson på
Backen, Anders Ersson på Backen, och dragon Pär Åsberg i Scholgården wharit borta ifr. kyrkan och
gudstjänsten förl. midsommarsdag, och 6 § af protokollet hållit d. 9 martii sistl. innehåller att de
drängar och pigor som äro borta ifrån kyrkan midsommarsdagen, bör ärlägga 6. m:k till kyrkan, så
tillsades sexman, att genast uttaga dessa böter.
5
Tillspordes nybyggarna hvad de gifwa klockare i förs. för lön om året, hwar på de swarade, 12
[öre] kopp m:t efter öfwerenskommelse och at klockaren årligen får denna lilla lönen. Vid[e] § 8 af
protoc. hållit år 1754 d. 26 dec.
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7
Förestälte pastor, att socknens tionde-lada nu vara alldeles förfallen, detta höllo försam-lingens
ledamöter med, och kommo derföre öfwerens att nästkommande wåhr 1767, Gud will, upsätja en ny
och förswarlig kornlada.
6
Skärwångs boer i synnerhet angåfwes för försummad Gudstjänst en och annan gång. De som
voro närwarande förmanades å nyo på det alfwarsamaste, att flitigt besöka Guds hus och intet genom
wårdslöshet och försummelse förtörna Gud och förarga nästan, börande hwar och en, wara glad och
tacka Gud som unnar oss helsan och krafter att gå i kyrkan och der giöra wår gudstjänst.
8
Och till slut uplästes för församlingen höga landshöfdinge embetes förordnande om fyra
frihästar fram på socken för pastor i församlingen och tre i Ottsiön hwilka böra betjäna pastor med
skjuts under dessa ämbetes resor, hwaremot de äro befriade från hållskjuts wid Liths gästgifweri, och
blefwo enligit öfwerens kommelse, bönderna Olof Persson, Anders Olsson och Pär Larsson i Nyland
samt Pål Nilsson i Jonsgård utnämnde at ifrån detta dato hålla nämnda frihästar, pastor tillhanda. De
tre, bonden Olof Olsson, Daniel Hansson och Jonas Stigsson i Ottsiön äro årligen tillslagne på pastor
tjänst.
Föregånde protokoller uplästa och widkända

Dom. XVI. p. Tr. betyga
Eric Ångman
Pastor Loci

25 oktober 1767
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 18-22, ÖLA

År 1767 den 25 october el. Dom 19 p. Tr. efter förut skedd pålysning allmän sockenstämma.
1
Eric Ersson i Lägden blef intagen ibland socknens äldsta, i stället för Olof Jonsson i Nyland som
genom döden afgått.
2
Eric Andersson i Skärwången blef förordnad till upsyningsman öfwer norra och södra
Skärwången, Welam Marcusson i Laxsiön öfwer Laxsiön och Laxwiken, samt Jonas Ersson i
Sandviken öfwer sin by. Härwid upläses för dem utav Kongl. för ordningar hvad deras syssla tillhörer.
3
Sedan Pär Nilsson i Jonsgård warit sexman i 3 år anmälte han sig nu att få bli entledigad ifr.
samma syssla hwilket honom beviljades, och till sexman insattes i stället Gummund Larsson i Thun.
Gummund Larsson ärhindrade härwid att det är svårt att wara sexman i Föllinge i anseende dertill att
när en sådan karl will göra sin syssla blifwer han öfwerfallen med owett och hwarjehanda hotelser.
Hwarpå pastor gaf tillkänna att både sex- och upsyningsmän äro enl. Kongl. Maits resolution på
beswär af d. 10 martii 1719 § 34, tagna uti Kongl. Maj:ts besynnerliga hägn och förswar, så att eho
them, enär the med beskedlighet efterkomma hwad them blifwer befalt, med ord el. gerning angriper
och förolämpar, skall wara förfallen till dubbla böter. Gummund Larsson och upsyningsmmännen
hafwa således att trygga sig härwid och utan rädddhåga göra sina sysslor.
4
Jöns Pärsson i Lägden påmintes om 12 dal. kopp.m:t hwilka han warit skyldig till kyrkan för
otidigt sänglag. Ehuru några år redan förflutit sedan han giftade sig, äro dock dessa böter ännu
obetalte, han swarade, att han wiste det han war skyldig och wille se till, att med det första betala.
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5
Några i församlingen, hwilka enl. sockenstugu protokollet hållit den 7 sept. 1766 äro skyldiga
till kyrkan 3 dal. för resterande tjära sedan kyrkan byggdes, påmintes å nyo om dessa 3 dal:rs clarende,
hwilket och wederbörande lofwade att wärkställa.
6
Anders Andersson i Skärwången tillspordes om han godwilligt wille gifwa ut de honom redan
förl. år ådömda 6 dal. till kyrkan. Han swarade, att han ej kunde eller borde säja deremot, bad dock, att
han måtte blifwa förskonad med hälften eller 3 dal, hwarwid det för denna gången förblef.
7
Långwäga bönder och nybyggarne begärade att lördagspredikningarna måtte skie något senare
på dagen, hwarigenom de undwika, att höstetiden fara i mörkret ifrån sina hemvisten. Tiden till dessa
prediknigar utsattes derförr till kl. half tolv och det såwäl höst som wåhr.
8
Och till slut angaf pastor för församlingen, att något har nyligen händt honom, som aldrig förr
har händt honom, neml:n att han på grafölet hos Jon Jonssons änka blifwit angripen och öfwerfallen,
först med pustar eller stötar för bröstat och sedan med ohöfliga och förklenliga ord och utlåtelser och
det i öppet lag och i en stor hop folks närwaro.
Detta berättade pastor för församlingen till den ändan, att sedan hwar och en fått höra sammanhanget och förloppet häraf, de då intet torde undra på om pastor nödsakades, att förswara sin
heder. Mårten Pärsson i Slätten swarade att han underkastade sig lagen; att och han hade något att säja;
att han wäl märkt det pastor warit ond på honom att sedan h. Ljungberg war här, och det derföre att
Ljungberg skall hafwa varit dyr, och begärt för mycket för det han förestod församlingen innan pastors
ankomst, wilket Mårten förwenta sig intet wara någon orsak till; att pastor skuffat honom hos Jon Jons
så att han så när fallit op i elden. m.m. Pastor swarade till denna sista utlåtelsen, att han nödgades föra
Mårten ifrån sig, för att förswara syn och ögon, men att Mårten hade så när fallit op i elden, dertill war
intet pastor orsaken utan brännvinet. Läggandes pastor dertill, att Mårten wid flera tillfällen förut wisat
honom sidwörnad, och det äfwen på kyrko-wallen; hwilket Mårten påstod skulle bewisas.
Upläst i sockenstugan, Dom. 20 post Trinitates

[Underskrift saknas]

4 juni 1769
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 22-24, ÖLA

1769 d. 4 junii inkallades efter förut skedd pålysning församlingens älste i
sockenstugan, då följande förehades.
1
Sedan församlingens ungdom af mankönet blifwit inropad, berättade pastor, huru han förnummit
att wid klockar-mässor under hans lappmarks-resor intet alltid uti Guds hus går så ordenteliga till. I
synnerhet skall ungdomar hafwa haft något gyckel med dumbe [stumme] Lars i Nyland. Ungdomar
förehölls sådant på det alfwarsammaste, och lät pastor dem förstå att om sådant skedde mera i herrens
hus nödgas han taga annan utväg till dess förekomman- [Fyra sidor saknas.]
stugan, som är ett priviligerat rum, som och på vägen till och från kyrkan: och det till undwikande af
alfwarsam näpst, som på sådant icke annat än följa måste.
7
Berättade pastor att åldriga mannen Nils Biörnsson i Jonsgård sistl. storböndags afton el. d.18
maji kommit ner till prästgården, och för pastor beklagat sig deröfwer att dess son Pär Nilsson, samma
dag efter hemkomsten ifrån kyrkan, tiltalt honom angående den koo sonen förbundit sig att föda för
faderens räkning, påståndes Pär Nilsson att fadren borde nu taga emot koon, och sielf hafwa omsorg
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om henne. Nils Biörnsson närwarande beswärade sig öfwer sin son, huru snart ingen dag går förbi, att
icke han, öfwerfaller honom med ohöflighet och sturskhet, samt att barnen äro utaf lika kynne som
fadren. Pastor intygade, huru Pär Nilsson flera gånger blifwit warnad och förmanad till höflighet emot
sin gamla far.
Flera af grannarna instämde, att Pär Nilsson intet skickar sig som han bör i det målet, men Pär
Nilsson swarade till alt detta utur sin gamla ton; han sköter ej fadrens koo längre, sedan han födt henne
fram öfwer winteren, han beropar sig på rätten och will där bli dömd till något annat o.s.w. Pastor
kunde derföre att widare härwid göra, än till slut i församlingens närvaro warna Pär Nilsson för
otidlighet emot sin fader och att påminna honom de plikter både Guds natursens och …[?] lagar
honom hwarwid pålägger. Läggandes det dertill, at för par [?] år sedan blef i pastors närwaro emel.
Nils Biörnsson och denna dess son öfwerenskomit, att sonen skulle flytta i wästra stugan på gården,
och fadren få bo i sin gamla stuga, i ro och stillhet, men när Pär Nilsson nu blef påmint härom,
swarade han, att han ej flyttar ur stugan, skolandes dertill förnämsta orsaken wara den, att Pär Nilsson
gerna unnar sin gamla och skröpliga fader, att på sina knän ståendes hugga ved till warma för hela
hushållet wintertiden.
Upläses för församlingen föreningen emellan prästerskapet och allmogen i Jämtland angående
8
prästrättigheterna.
Upläst och widkänd den 4 junii 1770 i sockenstugan.

[Underskrift saknas]

30 augusti 1772
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 24-25, ÖLA0020

1772 den 30 augusti. Efter skedd utlysning 8 dagar förut inkallades församlingen
i sockenstugan, då
1

Sidsta prost-visitationsacten af pastor uplästes.

2
Sedan kyrkowärden Pål Larsson i Tornäs någon tid förut med döden afgådt, förestälte pastor at
en ny kyrkowärd borde nu väljas, låtandes pastor förut för sin del förstå, att han gerna wille hafwa en
sådan till denna syssla, som kunde läsa skrifwit. Församlingen utlät sig der på, att ingen annan fants,
som kunde sådant, än Jöns Persson på Backen, hwarföre han af pastor gemesamt med församlingen
antogs till kyrkowärd efter afl. Pål Larsson, wiljandes pastor låta honom weta, när kyrkans cassa
framledes wederbörligen kommer att inventeras.
[Underskrift saknas]

17 oktober 1773
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 26-28, ÖLA

1773 Dom. 19 p. Tr. Allmän sockenstämma.
1
Pär Pärsson i Skärwången tillsades åter, att som först betala de niotjo daler kopp.m:t han till
kyrkan skyldig är, jemte tolf daler dito mynt för nödsakad utsöknings kostnad hos högvälborne herr
landshöfdingen, och det till undwikande af utmätning, enligt resolution af den 30 september.
2

Pär Hemmingsson i Tonäs intogs ibland socknens älste.
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3
Eric Jonsson i Jonsgård, Anders Olsson, på Backen, Pål Pålsson i Tonäs och Pål Pärsson på
Backen, samt pigorna Margit Andersd. i Slätten och Märet Ersdotter i Nyland, som emot dom. 13 p.
Trinitatis gådt i fäbodarna och således denna söndag warit borta ifrån kyrkan och guds-tjänst, blefwo,
enligt 6 § i sockenstämmo protocollet den 9 martii 1766, fälde till 6 m:k utgift till kyrkan hwarthera,
dem sexmannen Hans Hemmingsson i Tonäs blef anntydd att uttaga. \äfwen at af Carl Pålsson i Tonäs
som mids.dagen warit borta ifr. kyrkan/ och som det för märktes, att ännu några flera warit på
ofwannämnda sätt borta från kyrkan denna sommar, så tillsades äfwen sexmännen att dem efterspana
och angifwa.
4
Eric Jonsson och Jonas Jönsson i Sandwiken böra denna höst laga syllen på prästgårds
byggningen midt för bron, samt lägga nya takwed trän på taket som fela.
5
Bönderna i Laxwiken och Ottsiön betala till pastor 5 [pund] näfra, som under byggningens
taktäckning åtgådt, samt göra ny bro för byggningen nästa wåhr Gud will.
6

Eric Jonsson i Jonsgård tilskapar och upsätter denna höst droppränna på byggningen.

7
Som Bäckbron emellan schol- och prästgården att nu mästadels förfallen, påmintes om dess
repareande, och som pastor något skyldig på wäga byggnad för sina år, åtog han sig att framskaffa
tredie delen af det wärke som därtill kan åtgå, nemligen 21 tio alnars stockar, hwaremot bönderna
omkring kyrkan præstera tre lika stockar hwarthera eller på röken; börandes timmrets denna höst
framföras, att bron må nästa whår, Gud will, repareras.
Detta och föregående protokoll upläses i sockenstugan, dom. 20 p. Tr.
betyga
Eric Ångman
Eric Ersson i Lägdan [bomärke]
Pär Hemmingsson i Tonäs [bom.]

Olof Håkansson på Backen [bom.]

1774
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 29-31, ÖLA

1774 dom. Septuagesima. Allmän sockenstämma
1
3 § i föregående protokoll uplästes och stadfästes: och tillsades derföre sexmannen Anders
Olsson att af de där nämnda personer inom 3 veckor uttaga 6 m:k af hwarthera. Och förmanade pastor
alla församlingens ledamöter i gemen att flitigt gå i kyrkan och fira sabbatsdagen, så mycket mer, som
hans Kongl. Maij:t wår aller nådigaste Konung nu, sedan wissa helgedagar af året blifwit till firande
indragna, lagt på prästerskapet i riket att noga tillse, att sabatsdagen. rätteligen firad warder. Beklagandes pastor, att någonthera i församlingen finnes, som ej oftare synes i kyrkan, än då de erna
begå Herrens högwärdiga nattward.
Änkan Märet Hemmingsdotter i Lillstugan inkallades, och feck alfwarsam warning, att intet
2
flera resor, såsom hon nyligen gjort, utöfwa owätt emot sexmannen då han med beskedlighet gör sin
syssla, låtandes pastor så väl henne som andra förstå, att om någon härefter med otidighet öfwerfaller
sexmannen under hans embetes förrättningar, will pastor sielf lagföra en sådan wid domstolen.
3
Damin ifrån Ås antages att läsa för socknens barn mellan Kyndermesso- och Gregori marknan.
Ottsiö-bona woro nögde, att därtill antaga afskedade catecheten Olof Munsell.
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4
Fattig-utdelningen skedde till följande: neml. Eric Ersson i sockenstugan 3 dal, Pär Johansson i
Lägdtorpet 6 dal., änkan hust. Agnis i Skärwången 3 dal. Änkan hustrun Märet Hemmingsd. i
Lillstugan 3 dal., och gamla Krusen i Laxsiön 6 dal., alt kopp.m:t.
Upläst och widländt fastlagssöndagen 1774 betyga:
Uppläst och widkänt Fastlagssöndagen 1774, betyga
Eric Ångman
Jacob Nilsson på Backen [bom.]
Olof Pärsson i Nyland [bom.]

17 april 1775
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 31-34, ÖLA

Allmän sockenstämma den 17 apr. eller 2:ra dag Påska 1775.

1
Nytt fouteral till sockenbud-tygen upvistes för församlingen, hwarwid pastor tog sig anledning at påminna, det wederbörande böra i god tid skicka efter predikoembetet, när någon
blifwer sjuk, och att de som wårda de sjuka, böra påminna dem om denna angelägna sak, då
de ej siälfa komma sådant ihog.
2
Wid nattwardsgång gifwa gästerna någon penning till kyrkan såsom i alla andra försam-lingar
brukeligt är, och anmodades Jon Olsson i Nyland att till detta bruk göra twänne små lådor, hwilka
upslås främst i gången inpå hwar sida, hwari penningarna lägges, och hwilka strax efter gudstjänstens
slut af kyrkowärden släppas i stocken.
3
Uplästes lofl. häradsrättens utdrag af domboken den 6 martii 1774 af innehåll att till
förekomande af oordningar med ungdomen, fant häradsrätten för godt wid fem daler silf.m:ts vite,
eller en söndags sittande i stocken, förbjuda olofl. lekstugor, hop skockande om nattetid, och andra tå
öfweliga odygder; samt tillika förordna, att den husbonde, som sådant i sitt hus tillåter, skall wara till
tio daler silf.m:ts botum förfallen.
4
Ingen af församlingen får lof ligga under gudstjänsten wid qvarnen, och böra de som henne
förestod, att tillse at icke heller någon utom socken sådant tillåtes.
5
Pastor gaf tillkänna, att församlingens fähus på prästbolet tager skada af wägglake: härpå kom
församlingen öfwerens om nytt taks anläggande derå: således anskaffes till nästa wåhr nio tolfter
telningar, fem stycken på hwarje twå rökar. Telningarna böra wara 1½ qvarter breda i lilländan, 3 tum
tjocka, tio telningar böra wara 10½ aln. långa och 49 9 alnar d:o. Hwar och en märker sina telningar, at
deraf kan ses om någon förer odugeliga, då han i sådan händelse får skaffa andra dugeliga. Twå st.
täckskillor skola wara 17½ al. långa
[I marginalen:]
Tio st. bräder af ordinair bredd och 6 alnar långa, anskaffas och till nästa wåhr, att fordra dyngstaden
med.
6

Alla af församlingen böra årligen föra wed till sockenstugan, twå lass ohuggen eller ett huggen.

Annan dag Pingest beviljade församlingen sockenstugu-mannen Eric Ersson en kanna korn på röken
årligen, emot det Eric Ersson gör kyrkowagtar sysslan, och winter-tiden håller wägen öppen till
kyrkan. De af nybyggarna, som hafwa smått om korn gifwa något emot en kanna swararande sofwel,
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förbehållande sig det församlingen, att denna deras förbindelse ej får sträcka sig widare, än till Eric
Ersson, detta warder och nu stadfästatt.
Fölinge sockenstugan den 17 junii 1775
Eric Ångman
Pastor loci
Eric Ersson i Legdom [bom.]
Olof Håkansson på Backen [bom.]
Pehr Hemmingsson i Thornäs[bom.]
Jonas Jönsson i Sandviken [bom.]
Olof Olofsson Ottsiön [bom.]
Welom Marcusson i Laxsiön [bom.]
Kjel Håkansson i Sandviken [bom.]
Erik Andesson i Skärvången [bom.]

27 maj 1776
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 34-37, ÖLA

Allmän sockenstämma efter förut skedd pålysning den 27 maji 1776.
1
Efter proposition kom församlingen öfwerens, att den 3 nästkom. junii enhälligt komma
tilsammans, att omlägga taket och lägga telningar på nya fähuset i prästgården.
2
Af Jonas Ersson i Sandviken bestältes 3 tunnor tjära, att nästkommande wåhr tjära kyrkan och
stapeln med.
3
Gafs tillkänna, att lapp änkan Marget Jönsd. för försummad gudstjänst förl. långfredag,
friwilligt gifwit till kyrkan 2 dal. silf.m:t men som hon och dagen förut warit plägad af starka drycker,
bör hon så snart hon kommer ifrån fjället, infinna sig i sockenstugan, erkänna sitt brott och bedja
pastor och församling om förlåtelse. Församlingen blef härwid warnad, att aldrig sälja starka drycker
åt lappar, så mycket mindre, som sådant wid 100 dal. s.m:ts wite är förbudit.
4
Sexman And. Olsson blef tilsagd att gå in till Jon Jönsson änka, samt på minna henne om någon
flitigare kyrkogång härefter.
[5

Saknas]

6
Sexman And. Olss. berättade, att fyra drängar suttit sistl. Christi himmelsfärdsdag hos Jon
Olsson Nyland, och spelat kort. Jon Olsson blef tilfrågad, hwilka drängar hos honom spelat? Han
swarade, att sexman som aflagt eden, kunde sielf angifwa dem. Pastor utlät sig, att efter Jon Olsson
hållit korthus, kan han och tala om hwilka som spelat, men som han ej wille beqväma sig dertill sade
pastor, och att det kunde så gå, att han för tingsbordet kunde få lof att angifwa drängarna, hwar på Jon
Olsson swarade, att det kan så gå men kanskie inte och. Härpå uplästes åter af pastor lofl.
häradsrättens utdrag af domboken, hållen i Lits den 6 martii 1774.
7
Wällofl. landshöfdinge embetets utslag af den 22 oktober 1770, som pålägger nybyggarna
capellans tullens ärläggande, uplästes åter. Derpå lät pastor förstå att han ej wore sinnnad begära en
spann korn årl:n af nybyggarna, såsom af böndren, men frågade, om de wille gifwa 3 dal. kopp.m:t
hwarthera om året? Men som ingen swarade något särdelas derå, lämnades den saken tills widare.
8
And. Olsson angaf, att wissa drängar bruka den stygga oseden, att sitta i kyrkan och flina el. le
under gudstjänsten; wille dock för denna gång ej namngifwa dem. Pastor lät förstå att sådant skulle
närmare efterses, at rättas wid prediko-förhören, som nu böra börjas.
9
Uppå föreställning beslöts att Jöns Ericssons änka i Skärvången har af kyrkans medel att undfå
15 dal. 16 öre kopp.m:t såsom någon gammal fordran hennes afl. man warit berättigad till.
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10
Sockenstugumannen blef tilsagd, att med det första i kyrkan kratta ner alla lösa kalk-stycken på
wäggarna, hwilka eljest kunna falla på folk under gudstjänsten och göra skada.
11
Pastor gaf tilkänna, att Per Nilsson i Jonsg. gifwit friwilligt till kyrkan 6 dal kopp.m:t, efter hans
son emot hans wilja förl. sommar farit en söndags morgon ifrån bodarna, kommit hem wid det folket
gått ur kyrkan, och förorsakat förargelse. Som gossen är ung och omyndig, kunna det för denna gång
blifwa derwid.
12
Pål Andersson i Ottsiön beswärade sig deröfwer, att lapp-folk ibland, när communion sker,
tränga sig i sina smutsiga kläder fram till altaret jämte bondhustrurna, hwaraf ibland annat sker att
främmande folk, som kunna wara tillstädes göra löje däråt. Sedan pastor låtit förstå, att han märkt det
sådant skedt deraf, att hustrur i församlingen icke ordentligen gå fram till altaret, utan ofta vänta på
hwarandra, wiljandes ingen gå främst, hwaraf lappfolket under sådan drögsel tro, att communion med
svenska folket är slutad och att således ordningen, kommer på dem, lofwades att sådant skulle ändras.
Uppläst i sockenstugan den 2 junii 1776
Eric Ångman
Anders Olss. Nyland [bom.]
Kel Håkansson Laxviken

Olof Håkanss. på Backen [bom.]
Pär Hemmings. Tonäs [bom.]

3 juni 1787
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 38-40, ÖLA

Allmän sockenstämma efter förut skedd pålysning den 3 junii 1787
§ 1 I de genom döden afgångnas ställe utnämndes till socknens älsta Pär Larsson Nyland, Jonas
Jönsson Sandviken, Salmon Pärsson Laxsiön, Pål Kelsson Laxviken och Jon Olsson Skärvången; de
som lefwa, äro Olof Håkansson på Backen och Pär Hemmingsson Tonäs.
§ 2 Sexmannen Pål Andersson i Ottsiön berättade att Eric Bängtsson och dess hustru Lisbett
Jonsdotter blifwit af honom bragte till förening, så att de nu flyttat tillsammans och ärna lefwa med
hwarandra, som ägta folk. Hustrun war närwarande och fick den underrättelsen, att hon och hennes
man, ehuru frånwarande, nu fådt den sista warningen, hwarföre, och om de härefter icke komma
öfwerens, är ej annat än att undengå stockstraff att, Eric Bängtsson är blefwen tilsagd att infinna sig
wid sockenstämman; men som han nu likafult war borta, blef han fäld till två skillingars böter för
uteblivande, hwilka Pål Andersson bör uttaga.
§ 3 Några drängar i Ottsiön och Laxsiön hafwa i förflutna winter och äfwen nyligen roat sig med
oanständiga wisor. Drängen Jöns Olsson i Ottsiön har förliden winter blifwit angifwen och förekallad
för sådant kitsleri; drängarna Jonas Ersson och Jonas Pålsson i Laxsiön woro nu före för sådant. Efter
tjänlig föreställning lät pastor dessa och flera weta, att om en gång till blifwa anklagade och
öfwerbewista för oanständiga wisors digtande eller siungande, är stockstraf den säkraste lön för deras
arbete.
§ 4 Lofl. häradsrättens protokoll af den 6 martii 1774 till förekommande af oordningar med
ungdomen i församlingen uplästes ånyo.
§ 5 Twå tunnor tjära uptingades Jon Olsson i Nyland a 2 riksdaler tunnan, till kyrkotakets och
stapelns tjärande nästa wåhr. D. v. [?]
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§ 6 Spik som åtgådt till bogården består nu kyrkan uppå församlingens begäran: härwid
upmuntrades församlingen, att härefter något jämnare och allmänare gifwa efter råd till kyrkan, till
ärsättande af denna förlust.
Att detta protokoll är å nedanstående dag i sockenstugan upläst och widkändt, betygas
Föllinge den [lucka] junii 1787.
Olof [bom.] Håkanss. på Backen
Pål Andersson i Ottsiön

Eric Ångman
Jonas [bom.] Jönsson Sandviken
Jon [bom.] Olsson i Skärwången

14 oktober 1787
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 40-42, ÖLA

Allmänn sockenstämma d. 14 octob. 1787.
§ 1 Härberget i prästgården åtog sig församlingen att förwara till underlag och swillor. Eric
Hindricsson ifrån Lith väntas till Föllinge, och skall anmodas om detta arbete.
§ 2 Beslöts, att taket på byggningen skall täckas med bräder, och äfwen, att swillorna på östra och
norra sidorna skola förvaras.
§ 3 Pastor proponerade, att stallet som är både litet och, såsom nedsunket i myran, osunt för
hästkreaturen, bör ånyo upsättas; nybyggarna i synnerhet undanbådo sig nu detta arbete, och det för
det tilstötta hårda året.
§ 4 Jon Olsson Nyland åtog sig, att förfärdiga ny stega för kyrkans behof, äfwen och ny bro framför
kyrkodörren.
§5

Ringningar efter de döda böra skie kl. 10 före middagen.

§ 6 De i församlingen, som äro skyldiga till kyrkan, och icke betalt interesse, böra ofördröj-ligen
betalat; i annor händelse förfares med dem på annat och dem kännbarare sätt.
Detta protokoll upläst i sockenstugan och widkänt den 21 oktober 1787
Eric Ångman
Olof [bom.] Håkansson på Backen
Jonas [bom.] Jönsson Sandviken

Pär [bom.] Olsson på Backen

1790
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 42-45, ÖLA

Allmän sockenstämma efter skedd pålysning otta dagar förut, fastlagssöndagen 1790
§ 1 Skiörd, slotter- och skördeöl på söndagarna förbjudas vid tijo daler silfvermynts vite, och att i
stöd deraf, att slotter- och skördeöl äro vid samma vite förbudne, att hållas emot sön- och högtidsdagar. Vide p. 610 och 611 af gamla eclesiastiq wärket.
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[I marginalen:] Härwid anmärkes dock, att när frostnätter under skördetiden infalla, må skiörd
sent på söndags aftonar i all stillhet af dem som hafwa smått om folk anställas, men skörd-öl aldeles
icke.
Utdrag af häradsrätten i Lith hållna dombok den 6 martii 1774:
Emot lekstugor och annan föröfwad oordentlighet om söndagarna upläses åter. Hustru Karin
Pärsdotter i Nyland, befants hafwa flera resor, twärs emot föregifna förmaningar, tilltåtit lekstuwor i
sitt hus, hwarunder och skedt, att oloflig bränvins försälgning af lösa drängar hafts för händer hos
henne. Karin gaf till svar, att innan hon vetat något utaf, har ungdomen full-packat sig i hennes stufwa
i ärende att dansa. Hon feck det råd, att om det sker flera resor, bör hon till sig kalla ett par af sina
grannar, hwilka tilsäja ungdomen, att genast packa sig derifrån. Det gafs och tillkänna, att bränvins
säljande af obehöriga personer är af Kongl. Maijstät wid 16 r.d 32 sk. wite förblivit.
§2

§ 3 Ven. consistorii cirkulaire, rörande sammanskott till gymnasiehuset i Hernösand, öfver hela
stiftet, af ståndspersoner, prästerskap, städer och allmoge, upläsets, efter bevekligaste föreställningar,
beviljades sammanskottet af församlingen, som förbehölt sig, att det måtte skie allenast för detta år.
Härwid stadnade det för denna gång, för att få höra huru härmed går i andra församlingar i landet.
§ 4 De af församlingen, hvilka hafva fådt penninge-lån af kyrkan, påminnas, att innan första maii
betala interesset.
§5

Stig Ersson i Ottsiön begynner med barna-undervisning i socknen.

§ 6 Pär Olsson den yngre på Backen fordrar betalning för 6 lispund näfre. Hemming Hansson i
Tonäs för äfven så mycket, och Nils Ersson Lägden för 1½ lispund, hwilket åt gådt wid sätes
byggningens täckande i prästgården.
§ 7 Sexm. Pål Andersson Ottsiön angifwer afskedade dragon Johan Lundal i Hökvattnet för
försummad kyrkogång.
Upläst i sockenstugan och widkändt den 7 martii eller första stor-böndagen 1790,
betygar
Eric Ångman

8 oktober 1796
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 45-50, ÖLA.

Vid allmän sockenstämma den 8 october el. 4. storböndagen, då församlingen som efter laga
föregången pålysning war tillstädes blefvo följande dehlar beslutna.
§ 1 Uppå påminnelse om kyrkotakets bristfällighet och behof att nästa wåhr tid kjäras, beslöts att
nödig spån och bräder samt kjära skulle i rättan tid anskaffas.
§ 2 Som efter önskan och löfte icke målaren Wagenius ifrån Sundsvall kunnat komma att den nya
altare taflan förgylla och måla denna sommar, så otog sig pastor att genom bref sig förwissa om
berörde målarens ankomst nästa wåhr till werkställande af detta arbete.
§ 3 Äfwen blef beslutit, att de som inom denne socken skulle af kyrkomedlen behöva någodt låhn
göra, skola det undfå emot tre procent åhrlig ränta och säkra borgensmän, men andra utom pastoratet
boende ej under fyra procents årläggande.
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§ 4 Den skuldfordran som enl. reverse, kyrkan af Huss nu nybygg.[?] i Ramselle äger, åtog sig herr
adjuncten Jon Ångman att indrifwa, och hwarwid interesset å en så liten summa af församlingens
efftergåfwos, endast capitalet undfås kunde.
§ 5 Likaledes eftergafs interesset å afl:ne enkan Kjerstin Pehrsdotters skuld till kyrkan men dess
arfwingar torparen Ol. Swedberg och Nils Hansson i Nyland samt Pehr Håkansson i Ottsiön böra
återstoden å capitalet oförvägerligen betala.
§ 6 Efter församlingens utmärkta tillväxt fants de 16 sk. som warit anslagna till oblaters görande nu
mera otillräcklig, utan blef den samma påökt till 32 sk. som nu hädan effter af kyrkowärden till
enkefru pastorskan, som detta beswär sig åtagit till widare årligen aflämnas.
§ 7 Såsom både wanhedrande och skadeligit som och [o]answarigt och wådeligit ansågs hysande af
personer som ankomma och utan ordentliga bevis försedda wela qvarstadna och hälst å aflägsnare byar
till arbete nyttjas, hwarföre och hädan effter blef ett wite af 2 riksd. till kyrkan utsatt, hwartill den el.
de göra sig förfallna, hwilka sådana personer tillåta att hos sig längre el. kortare tid qvarstadna, dock
må okjänd farande utan answar öfwer [?] lämnas.
§ 8 Om föräldrars skyldighet att, såwida icke tillgång på ordentel. informatorer för deras barn
gåfwes, sjelfwe ombesörja, det de måtte winna god stafwelse, blef alfwarsam påminnelse gjord, ej
mindre än om deras tjenares och barns förelysande i Guds frugtan. Hwarjämte pastor åtog sig att låta
sjelfwa hufvudsochnens barn som kunde komma, hwarje onsdag få hos sig samlas och underwisas,
samt från de aflägsna ställen el:r nybyggen enär de kunna framkomma samma förmohn njuta.
§ 9 Till ordning och rättelse blef och faststält, att ringningen efter döda bör om så åstundas skje i
veckan före onsdagen kl. före 11 på dagen, men om dödsfall existerar[?] efter onsdagen bör ej före
söndagen ringas.
§ 10 Blef församlingen ompåmint om den bristfällighet som fants på fähuset och gjorde det både
wådeligt och mödsamt att öfwer winteren bärja sig, hwarwid församlingen genast beslöt att låta[?]
sponta fähuswäggen för bruknings rummet, samt i denna winter framskaffa wirke till innanrede, äfwen
som de nödiga till sjelfwa byggnaden, enär synerättens protocoll meddeltes.
§ 11 Församlingen tillspordes ock om de kunde uppgifwa någon ställe tjenligt till qwarnbyggnad för
prästbords innehafwarens räkning, och som ej annat än det af pastor föreslagna i Tornäs bäcken kunde
nämnas, så tillfrågades församlingen om någon therwid hade att påminna, och som, sedan det blifwit
utrönt att det å Tornäs äfwen till förenne anlagda men genom syn annihilerade qwarnstället, icke warit
ordsaken till förment frostnämndhet, utan det måst medgifwas, att det sedermera visat sig mera
benäget att frysa, så blef ock befallit, att pastor skulle få oqvald få, jämte Tornäs boerna om
åstundades, qwarninrättning giöra å nämnde ställe, och det för prästebordets räkning, dock bör dess
använda kostnad af efterträdarena återbetalas.
§ 12 Anmältes det skattebonden Anders Ersson i Skärvången stängt å sina ägor förswarlig och stadig
stengärdesgård 162 famnar enl:t nämndemannen Nils Erssons i Lägdom och sex-mannen Eric Olssons
i Thun intygan, lång och skulle detta, såsom äfwen Nils Hansson i Skär-vången och Gabriel Olsson i
Häggsiön styrkt, genom Anders Ersson therå bewis meddelas, enär han till winnande af hedersbelöning hos höga wederbörande ansökning giör.
Uppläst och i sochenstufwan widkjent, intyga Föllinge d.29 november 1796
Joh. Ax Huss
Nils Ersson i Lägden
Pål Olsson i Ottsiön [bom.]
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december 1796
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 50, ÖLA.

Extra sochenstämma d. [lucka] dec. 1796
Wid det församlingen ärhindrades om den öma händelsen med Pehr Jönson i Gysen, som genom bössa
afhänt sig sjelf lifwet, beslöts att i anseende till sorgbundna föräldrars brist på hjelp, samt i synnerhet
för det veka sinneslag hos fadren Jöns Pehrsson, som till förena warit rörd och nu befarades skulle lätt
nog sig sielf och ensam lämnad kunna swigta, beslöts att församlingen i tour skulle med ett dagswerke
i början understödja honom på det sätt att 2:ne skulle ombytas hwar söndag och de niuta af de som
dem betingar sin dagspen. hwarwid pastor
äfwen lofwade att betala 3:ne dagswerken.
[Underskrift saknas]

1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 51, ÖLA.

Extra sochenstämma, [lucka] 1797
§ 1 Till församlingens wetskap öfwerlämnades den öma belägnehet wari torparen och soldaten Påhl
Persson Söder på Backen genom ett åkommet swårt slag, befants i det han förlamad på ena hela sidan,
icke kunde lyftas och ansas af dess hustru ensam, hwilken icke med wakande ther jämte kunde uthärda
längre, hwarwid hon af anhöriga och närmaste grannar här intill blifwit understödd. Enhälligt blef här
jämte beslutit att hwar och en jordägare skulle med ett dagswerke till den sjukas skötsell bidraga samt
anskaffa ved efter som det fants nödigt.
Sedan nu bönderna och nybyggarne med prästen i församlingen härwid fullgiordt sine löften,
blefwo torpare och handtwerkare äfwen till frågade härom hwarwid de gemensamt åtogo sig att äfwen
i sin ordning med skötsell och hjälp biträda hos den sjuke.
§ 2 Församlingen fick höra sig föreläsas målare h. Wagenii bref som innehöll försäkran att
instundande wåhr komma att tillaga nya altaretaflan och förfrågan om någodt mera wore där utom
nämnda taflas förgyllande att göra. Hwarpå beslöts att swara det äfwen kyrktaket borde witlimas och
renoveras.
[Underskrift saknas]

4 mars 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 52-55, ÖLA.

Allmän sochenstämma efter föreången 14 dagars pålysning, hållen d. 4 martii el. 1:a storböndag
1797.
§ 1 Som flere af församlingen begärt att deras med bröder måtte höras om äfwen icke de wele ingå
uti en wiss 10:de sättning och gemensamt därom ansökning göra hos högl. landshöf. embetet, så
upplästes nu därom kort författad inlaga till berörde landshöf. embete, som want allmänt bifall och
blefwo ther en af hwar bör att å egna och deras grannars wägnar denna inlaga att underskrifwa
utsedde, och åtog sig pastor, som med kronolänsmannen Holmström, såsom äfwen närwarande, denna
församl:s enhälliga begäran bewittna att öfwersända detta document till Hernösand med förbehåll, att
han icke om någon funne sig sedermera missnöjd skulle oskyldigt blifwa derföre förebrådd samt om
detta wunnes, föredelningen inom sochenmännen, skulle ske utan all egennytta, men i dess ställe med
möjeligaste samwetsgrannhet och förtronde.
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§ 2 Bänkedehlning beslöts framdeles af pastor och sochnens äldsta skulle upprättas, så wida flera
wore med döden afgångn sedan sednaste bänkeläggnig skjedt, och skulle sochnens äldste thertill
blifwa särskilt kallade.
§ 3 Förteddes det cirkulaire som ankommit om prænummeration på 3:ne prisskrifter, som af h.
brukspatron N. Södergren skola på trycket utgifwas, hwaraf den stora prisskriften kostade 8 sk. och de
andra 2:ne smärre 4 sk. styck el. tillsammans 8 sk. Hwarwid i församlingen eftersom särkilt lista
utwisar, 20 exempl. af dem alla blefwo reqvirerade, och medlen till h. probsten jämte subscriptions
längden öfwer sändt.
§ 4 Församlingen gafs tillkänna att en mera noggrann syn på kyrkotaket borde ske, hwarföre och
waldes till dess granskning, jämte kyrkowärden Jöns Pehrsson i Backen, nämndem. Nils Ersson i
Lägden, bönderne Eric Olsson i Thun, Lars Pålsson i Tonäs samt Pehr Olsson den yngre i Backen, och
skulle denna syn hållas om måndagen i instundande wecka, el. d.6. dennes.
§ 5 Äfwen blef anmält att stallet wore aldeles till innanredet förfallet, och wäggar särdeles åt
spillningsämnet rutnade, äfwen att fähuset invändigt och särdelas skullen behöfde mycken reperation.
Hwarwid beslöts att nytt stall skulle uppsättas och de redan utsedde till syn på kyrkotaket skulle äfwen
med kronolänsmannen bese och gifwa upp hwad som till denna byggnad och reperation på fähuset på
hwar och en kunde belöpa, samt gifwa materials förslaget för-samlingen tillkjänna, nästa söndag i
sochenstufwan.
§ 6 Som flera af sochens äldsta dels wore döde, dels ock så gamle att de icke kunna wid
förefallande tillfällen biträda, altså blefwo till äldste i församlingen enhälligt walde: kyrko-wärden
Jöns Persson i Backen, Eric Olsson i Thun, Lars Pålsson i Tonäs, Påhl Kjelsson i Laxviken, Salmon
Pehrsson i Laxsjön och Påhl Andersson i Ottsjön.
§ 8 Efter förmaning om ett inbördes före lysande till Gudstjänsten och en stilla samt christelig
lefnad af alla, i synnerhet föräldrar och husbondefolk i anseende till ungdom och tjenare, önskades
församlingen Guds nåd och wälsignelse.
§ 7 Församlingens yttran äskandes om capellaget i Hotagen, som wid den hållna probste wisitationen önskat att få någon tillökning å Gudstjänst, el:r i stället för en enda dag om året få 2:ne gånger
predikan, hwarwid församlingen öfwerlämnade pastor att effter han fant nödigt therwid sig förehålla,
enär församlingen om ej ordentel. gudstjänst skje kunde i Föllinge, därom söndagen förut underrättades.
Uppläst och erkändt d. 12 marti 1797
John Ax. Huss
Påhl Andersson i Ottsjön [bom.] Nils Olsson i Laxsjön [bom.]
Carl Påhlsson i Tonäs [bom.]

2 april 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 56-57, ÖLA.

Extra sochenstämma d. 2 aprilis 1797.
§ 1 Sedan förgyllaren och målaren h. Jonas Wagenius, till nya altaretafwlans förgyllande och
målande ankommit, blef församlingen sammankallad att om dess kosthållning och husrum sig yttra,
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hwarwid församlingen ansåg för bäst, både för sig och herr Wagenius, om pastor sig dess kosthållning
och herbergerande wille åtaga, hwilket och blef samtykt emot det 8 sk. om dagen för målaren och 8 sk.
för dess åtföljande gesäll skulle betalas, och de bristande sowelwahror skulle emot särskilt betalning
undfås.
§ 2 Alla som låhn tagit af kyrkans medel tillsades att både capital och intresse till medio maji månad
inbetala.
§ 3 Församlingen tillfrågades äfwen om, efter Kongl. författningar kyrkans vinsäd skulle till den
mäst bjudande genom auction försäljas eller utom offentel. utrop bortsäljas till de mäst behöfwande,
och i hwilken händelse till hwad pris? Här uppå yttrade sig församlingen att enär denna säd på auction
blifwit försåld, har ofta hänt att mindre nödige och de som den mindre wäl anwänddt hafwa den
inropat, hwadan äskades att han till andra behöfwande blefwe försåld och blef priset utstakadt till 3
r.d. 16 sk. tunnan öfwer hufudet.
§ 4 Nyligen ankomme höglofl. landshödingeembetets resolution, bifallande den af församlingen
äskade tionde sättningen och det på 20 år, upplästes för församlingen och beslöts att till resolutions
lösen skulle af hwarje rök en sk. (1) lämnas, och åtog sig pastor att den öfwersända.
J. A. Huss
Nota.
I kyrkovärdens Jöns Pehrsson och sexmannen Eric Olssons i Thun öfwerwaro, afsändes
resolution lössen för tionde sättnings instrumentet, till Hernösand d. 3 aprilis 1797 två riksdaler (2 r.d.)

4 juni 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 58-59a, ÖLA.

Allmän sochenstämma efter 8:ta dagar föregången utlysning, hållen i Föllinge den 4:de junii, el.
Pingestdagen 1797.
§ 1 Sedan den nya altartaflan å denna [dag] blifwit genom lämpeligt tahl från predikostohlen inwigd
såsom i det mästa färdig målad och förgyld, blef församlingen tillfrågad om de mot arbetet någodt
hade att påminna? Hwarwid de förklarade sig fulleligen nöjda i alla dehlar, men hade önskat att något
mera än det i sjelfwa spegeln å taflan teknade Christi kors och törnekrona, skulle lämpeligen där hafwa
warit anteknadt och målat. Hwadan och beslöts att de af målaren och förgyllaren Wagenius för denna
altartaflas förfärdigande samt kyrkotakets renovation, skugge målning, numertaflands uppläggning,
bänkernas nummerering m.m. begärte ett hundra fyratio riksdal. (140 r.d.) riksmynt, skulle af
kyrkomedlen emot qwitto honom tillställas.
§ 2 Församlingen underrättades ock om det, att uppgångne tiden för målaren h. Wagenius med
arbetet å altartaflans förgyllande och målande utgiorde jämna 9 weckor och 2:ne dygn, hwaraf pastor
så i anseende till 3:ne dagar som bemälte målandes gesäll war borta och de små målningar som under
wäntan på torkning å kyrkoarbetet kunnat för dess räkning göras afdrag så att jämna 2 månader el. 56
dagar skulle af församlingen för kosthållningen åt berörde målare godtgöras, efter bewiljade 8 sk.
personen om dagen, som giör in summa 18 r.d. 32 sk. hwilka, enär blifwit wist stadgadt hwad röketahl
som theruti skulle dehltaga, skulle genom en wiss man inom hwar by upptagas och pastor på en gång,
äfwen som de förskutna 2:ne skil:r på röken för tionde sättnings resolutionen, godtgöra.
§ 3 För att snygga och rena kyrkan bewiljades enkan, hustru Maria Olsdot. i sochenstufwan, som på
tillfrågan detta arbete sig åtog, en riksdaler, hwilken kyrkowärden ägde att henne, effter wärkställigheten däraf tilldela.
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§ 4 Enär det af församlingen upptimrade nya stallet å prästgården wore till wäggarna färdigt, och de
därwid uppgångna och teknade dagswerken woro godkjände, så påmintes församligen om fullborden
therom, som de sjelfa wela som först wärkställa, hwarföre och de som återstodo med bräder tilsades att
framskaffa dem att ej är arbetet igenom brist theraf skulle afstadna, hwarjämte sochenmännen inbördes
skulle öfwerlägga om spik och gångled.
[Underskrift saknas]

17 juni 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 59a-60, ÖLA.

Allmän sochenstämma hållen i Föllinge d. 17 junii eller 3 storböndagen 1797.
§ 1 Kyrko- och fattig-räkningarne upplästes för församlingen och blefwo såsom befundna riktiga, af
sochnens utnämda underskrefne.
§ 2 Sedan nu församlingen fådt förnimma utaf räkenskaparna att kyrkan med utestånde fordringar
hade en behållning om några och 50 r.d, blef samtahlat om en ny klockas anskaff-ande, som skulle
wara med proportionerad storlek, större än den nuwarande stora klockan, då den mindre skulle få till
Hotagen försäljas, och stadnade församlingen uti det slut, att pastor skulle med klockjutaren Lindeberg
i Sundsvall om de delar, som till den nya klockans betingande och den gamla klockans anwändande
hörde, correspondera.
§ 3 De som för aflägsen wäg icke kunna framkomma med de barn som födas, utan måste ofta flera
weckor, ja månader med confirmationen å det gifna nöddopet uppskjuta, böra dock wid första tillfälle
låta sina barn till antekning i kyrkoboken angifwas.
§4

Wid effterfrågan om obehöriga personers hysande, blef ingen ther före angifwen.

§ 5 Då församlingen till spordes, om någon wisar sig försummelig i Gudstjänstens bewistande och å
denna böndag utan laga förfall uteblifwit, så angaws af Påhl Andersson i Ottsiön Michel Hindriksson
therföre, som nu sågs böra gifwa 8 sk. till kyrkan, därest han ej laga ordsak kunde förete.
§ 6 I anseende till flera olyckor af sjukdom medgafs att torpar. Håkan Olsson i Backen blifwer
förskont för intresse för de af fattig cassan låntagne 7 r.d.
§ 7 Uti utgifter för kosthållning af målarena beslöts att Hökvattnets och Storåbrännas åboer jämte
Grafwarewågen och Grafbrännan, skulle lindras, då wid uträkningen de förstnämnda blefwo taxerade
med 8 sk. hwar och de sednare med 13 sk. då det belopp på den öfriga sochen 16 sk. på röken och
effter torparnas begifwande 4 sk. på hwar af them.
§ 8 Hwar och en förwäntas att icke tillåta ungdom och tjenare mot midsommaredagen gå att wistas i
fäbodarna, och skulle den där med beträdd blifwa utsatta witet till kyrkan ärlägga.
Uppläst och ärkänt.
John Ax Huss
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24 september 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 61-64, ÖLA.

Sochenstämmo protokoll, hållit d. 24 sept. 1797 el. Dom. XV p. Trinitatis.
§ 1 Wid det församl. nu war enhälligt tillstädes, upplästes ett ifrån klockjutare Lindeberg i
Sundsvall ankommit bref, af innehåll att den nya klockan wore redan under arbetet att formas och
önskade han att undfå på detta arbete 50 r.d. till förskott, så wida han måtte för contant anskaffa
malmen, gjörandes ther jämte förfrågan om remmen skulle anskaffas i Sundsvall el. ej? Her uppå
beslöts att pengar skulle anskaffas och lämnade genast bonden Påhl Kjehlsson uti Laxviken 33 rd. 16
sk. på lån åt kyrkan utan någodt äskadt interesse. Likaledes ansågs säkrast att remen ther i Sundsvall
äfwen tillagades och hwarom pastor åtog sig ombesörja.
§ 2 För församlingen blef tionde sättning längden uppläsen och effter någon jänkning förklarade sig
alla nöjde den underskrifwa och blef ett sådant församl. hedrade förtroende och enighet, styrkt med
ens namn och bomärke från hwarje by och blef derföre en längd genast afsänd till kronolänsmannen
Holmström, som fördehlningen giordt för att aflämnas till h. kronobefallningsmannen Lidsten, och den
andra längden lika lydande kommer jämte sjelfwa resolution på ansökning om tionde sättning att i
kyrkan förwaras.
§ 3 Efter före skedd pålysning kom äfwen i fråga den här wid församl. ledig blefna klockaresysslan,
genom afl. klockarens och skattebonden Olof Pehrssons i Nyland förl. wåhr timade död. Sedan
församl. blifwit underrättad så väl att efter författningarna ägde enkan att njuta både tjänståret och att
nådår, som ock att församlingen ägde att anten med pastor genast öfwerens komma om en ny klockare
el. och genom wahl, då 3:ne skulle på förslag uppföras och en efter aflämnade prof af pastor och
församl. utnämnas. Och sedan ärhindran blifwit af flera giord det löhnen för klockaren borde någodt
nu minskas, sedan församl. wunit en märkelig tillväxt mot den tid, då sednaste öfwerens kommelse
med klockaren giordes; så blef lönen som till förene warit 3 kannor korn i så måtto jänkad, att
klockaren hädanefter njuter årligen af den egentel. så kallade Föllinge sochen (2:ne) twenne kannor
korn, och af nybyggarna (4) skil:r i pengar. På ytterl:re tillfrågan om församl. kunde då genast förena
sig om någon då pastor äfwen sade sig wela foga sig therefter, så föllo alla gemensamt med sitt
förtroende uppå kyrkowärden och skattebonden Jöns Pehrsson i Backen, som ej kunde annat än swara
emot församl:s förtroende och förklarade sig nöjd att klockare sysslan emottaga om han lefde den tid
då hon skulle tillträdas. Och som pastor icke hade någodt wid detta församl:s wahl att påminna, alltså
beslöts att extract af protokollet skulle honom Jöns Pehrsson i Backen på klockaresysslan wid denna
Föllinge församling, om så äskades, meddelas.
§ 4 Då påminnelse skedde om den nedfallne borggordens upprättelse af den som den tillhörde,
erhindrades att denna dehl warit uppbygd och skulle underhållas af dem som nu höra till Hotagens
capelle församl. hwarföre och sedan dessa Hotagens capelle boer de måst både egen kyrka och
borggård därstädes underhålla, så blefe nödwändigt att Föllinge församl. borde nu den nedfallna
borggårds dehl answara och således reparera, hwarom widare skulle öfwerenskommas.
Uppläst och widkändt den 14 oktober 1797
John A. Huss
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14 oktober 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 64-65, ÖLA.

Allmän sochenstämma d. 14 octobr. 1797 el. IV Storböndagen.
§ 1 Sedan församlingen ärkändt det för dem uppläste föregånde protokollet af d. 24 sept. angofwo
swar på tillfrågan hwad den gåfwe åt Vaxholms garnisions kyrka, hwartill effter Kongl. Maij:ts
tillstånd stambok och collect skulle samlas, och nu stamboks medlen effter pålysning borde aflämnas.
§ 2 Församlingen underrättades therom att de 50 r.d. som klockjutaren Lindeberg fordrat till
förskott å den nya klockan, wore med handelsm. Jernberg ifrån [lucka] uti bref nu skickade, äfwen
som att remmen till klockan wore betingad.
§ 3 På föreställning fant församlingen det nödigt wore att någon skulle räkenskapen öfwer det hwad
församlingen hade att inbördes deltaga uti, det ware rörande kyrko el. prästgårdsbyggnader, sig åtaga,
och kom församlingen, öfwerens att en sådan så kallad sochneskrifware, skulle årl. af hwarje rök
såsom lön hafwa att upp bära en skilling, dock enär hinder genom werkes emottagande tillskyndades,
så skulle denna sochenskrifware få 6 r:st. el. en half skill. tillökning, att hela lönen skulle räknas till
1½ sk. på hwar åbo.
§ 4 Wid effterfrågan om då någon inom församlingen woro tjänlig till detta giöromåhl? Så
förklarade allmogen sig allmänt wehla förtro detta åt drängen Eric Nilsson i Lägden, hwilken ock
tillstädes kom och lofwade så godt som kunde åt honoms skje, denna sochneskrifware syssla sockne
sig åtaga.
§ 5 Hwaraf församlingen angåfwo ock nu hwad blifwit utgiord så i arbete som materielier, så wid
kyrkoreparation som prästbyggnaden, på det att ordning inom församl. må winnas.
John Ax. Huss

3 december 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 66-68, ÖLA.

Allmän sochenstämmo protokoll hållit d. 3 decemb. el. 1 adv. söndag 1797.
§ 1 Den räkning på nya kyrkoklockan med därtill hörande smide, som klockjutaren Lindeberg i
Sundsvall tillsändt, och besteg in summa till 152 r.d. 20 sk. och 3 r.st; hwarpå endast woro 50 r.d.
betalte, uppläses för församlingen, som beslöt att återstoden 102 r.d.r 20 sk. 3 r.st. skulle wid klockans
afhämtning godtgöras.
§ 2 Af kyrkoräkningarna fants, det wäl 56 r.d. 68 sk. 6 r.st. woro utestånde fordringar, som först
borde thertill indrifwas, hwarom genast tillsägelse skedde, men som af desse fordringar flera torde
föga kunna i hast stå att vinnas åter, någon nog osäker, och således ändock mycken brist och skuld
wore synbar, altså lofwande flere af församlingen att till kyndelsmässo tiden wela förskjuta det som
bristade enär pastor lofwade att med detta wilkor nu i hast anskaffa hwad sedan indrifwna medel som
utestår tillkom, fehlande, på det att ej någodt hinder i klockans afhämtning skulle skje.
§ 3 Som det war ännu mindre säkert med isarne, så skulle effter nyårstiden afpasas tjenligit föhre till
den nya klockans hitforslande, som ansågs lämpeligast och säkrast skje genom en säker man ifrån
sochnen, hwilken skulle i skjuts för den samma ifrån Sundsvall undfå fyra riksdal. 4 r.d. r.m:t.
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§ 4 På tillfrågan om någon woro hugad sig denna nya kyrkoklockas forslande jämte kyrkans win,
emot utsatte lego och under answar åtaga, så yttrade sig bonden Jonas Olofsson i Laxsjön sig denna
skjuts åtaga, och som ingen för mindre skjuts fants hugad hertill, alltså beslöts att nämnde Jonas
Olofsson i Laxsjön såsom godkjänder man, skulle denna skjuts förrätta.
§ 5 Församlingen föreslogs ock om de icke skulle genom särskilt sammanskott, wela minska den
skuld, som nu synbart kyrkan häftade för, och den församl ändock i längden skulle betala? Så fants en
allmän böjelse thertill, hwadan ock föreslogs såsom lämpeligast att hwar och en inom sitt hus skulle
jämte sitt egit friwilliga sammanskott uppmuntra sitt öfriga husfolk thertill och therjämte deras
aflämnade uppbära, och som detta want församlingens enhälliga bifall så beslöts ock att en sådan
samling skulle af hwar och en skje så att den andra dag juhl skulle kunna få emottagas och teknas.
In fidem.
Joh. Ax Huss

28 januari 1798
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 68, ÖLA.

Extra sockne stämma dom. 3 p. Epiphania 1798
§
Sedan nu den nya klockan lyckligen war ankommen, så beslöts att både hon och den andra
klockan skulle inrättas med trödning, och thertill utsågs Eric Olsson i Thun, Jon Olofsson i Nyland,
Isac Ersson i Lägden och sockne smed Isac Eliæsson.
[Underskrift saknas]

4 februari 1798
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 69-71, ÖLA.

Allmän sockne stämma hållen 14 dags föregången pålysning, Kyndelsmässodag
el. d. 4 februari 1798.
§ 1 Sedan nu af predikostohlen den nya klockan genom lämpel:t tahl invigd blif:t och församl:s
frivilliga sammanskott, som stigit till 27 r.d. 14 sk. uppläst, förklarade församlingen sitt fulla nöje
öfwer den nya klockan, hälst en önskad öfwerensstämmelse denna och den andra klockan emellan
therjämte kunde anmärkas, dock som den lilla klockan förmärktes någodt lös på stocken, skulle derom
kyrkonämnden tillsägas, och för att liudet måtte så mycket mera spridas ansågs nödigt att luckan
skulle enär reparation på kyrktaket instund. wåhr giöres, upphuggas mitt för klockans läge.
§ 2 Till betalning å den skuld som nu kyrka el. församl. häftad för den nya kyrkan lämnade bonden
Anders Ersson i Skärvången ett lån af 33 r.d. 16 sk. utan interesse tills vidare.
§ 3 Till reparation å kyrkotaket, som skulle skje instundande wåhrtid föreslogs att å hwarje rök
skulle utgöras så mycket bräder att genom jämkning med det hwad hwar tillförena gjort, 1 tolft bräder
om 8 al. skulle på hwarje rök af de mantalsskrefne, och 1/2 tolft af nybyggare som äro oskattlagde
utgivas, då det som öfrigit wore kunde till prästebyggnings taket anwändas, och tillsades
sockneskrifwaren, att gifwa efter skedd jämkning hwar och nu wid handen huru många bräder som
skulle aflämmnas.
§ 4 Tillsades församl. att hwar skulle förmana sina barn och tjänstefolk, att med all försik-tighet
ringa kyrkoklockorna och at ungdom under 15 år icke fick sig thermed befatta.
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§ 5 Brudningsfelan[?] kommer enl. kyrkohandboken att skie för altaret, och brudvigslar före bönen,
så att brudeparet gå genast efter psalmen å predikostohlen för altaret.
§ 6 Äfwen kom församl. öfwerens att å deras bröllopp, begåfningen skulle skje straxt efter
middagsmåltiden sedan borden blifwit uttagne och wärdarne fådt spisa på det att hwar och en måtte
hafwa mera frihet att disponera sig och ej wara förbunden att å sedna qwällen afbida för att detta
iagttaga.
In fidem
J. Ax. Huss

28 maj 1798
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 71-76, ÖLA.

Protoc. vid allmän socknestämma d. 28 maji el. annan dag Pingest 1798.
§1

Kyrko och fattigräkningarne uplästes och såsom riktige ärkjändne underskrefvos.

§ 2 Den till förena beslutne reparation och tjärningen å kyrkotaket skulle börjas nästa wecka, då 8
dagswärken om dagen skulle i sin tour förrätta arbetet, hwarwid Jon Olofsson anmodad af
församlingen åtog sig uppsigten och answaret wid arbetets förrättande och drifwande, hwarföre honom
om dagen lofwades 12 s:r i ett för alt. Stapelns eftersende och förwaranade ålades äfwen honom
answara.
§ 3 På tillkännagifwande att prästegårds byggnaden, mer och mer blefwe ej allenast förfall-en, utan
äfwen genom det mosslupna och fuskiga taket, så wådelig att pastor afsade sig alt an-swar, om
therigenom, oachtad dess ombesörjade sotnig, eldswåda skulle existera och kyrkan thwerwid skulle
lida, ärhindrades församl. att anten skulle den wara omtänkt att ny byggnad anskaffa, eller och med tak
och brädslåning den gamla förbättra utwändigt och med nya gålf och fiskstockar förse.
Och som detta sistnämnda annsågs mera förmohnligit, så beslöts att 2:ne år i denna wåhr[?] till,
skulle med alfware dess omlagning utwändigt till tak och wäggar skje, hwartill å hwar rök skulle till
tak nästa wåhr såga låta 5 styck bräder 10¼ al. långa, 2 tum tjocka samt till brädslåning bräder af 6 al.
längd och en tums tjocklek, på röken 1/2 tolft, som hwar och en skulle hyflade till rättan tid
framskaffa. Och åtog sig församlingen att nästa wåhr nya golf i byggnaden inlägga och thertill
instundande winter wirke till åsar och anten sågbräder el:r plankor om 3 tums tiocklek anskaffa, om
hwars längd och belopp på röken framdeles sochneskrifwaren skulle tillsägas, som hade att gifwa
hwar och en i sochnestufwan tillkänna om dess skyldighet.
§ 4 Den som wid sina skyldigheters utgörande felar så att arbete anten å kyrkan eller präste-gården
icke kan wärkställas, ansåg församlingen göra så förfaller till 24 sk. wite, som kyrkan skulle tillfalla
§ 5 Som Lars Pålsson i Tonäs, hwilken bland sochnens äldsta antagen war, med döden afgådt, altså
blef i dess ställe Carl Pålsson i Tonäs antagen.
§ 6 Sedan sexmans sysslan uti 6 år blifwit af Eric Olofsson i Thun, Påhl Jönsson i Laxviken och
Jonas Jonsson i Skjärwången förrättad, så anhöllo de att därifrån nu mera blifwa befriade, och som
detta ej wägras kunde, blefwo följande utsedde i deras ställe, neml. Per Olofsson den yngre på Backen,
Jonas Pålsson i Laxsjön samt Göran Carlsson i Skjärwången, som uti hwar sine rotar efter den vanliga
sexmans edens ärläggande, böra the therwid hörande beswär iagttaga och med noggranhet all
oordentlighet uti sina rotar söka förekomma och i annor händelse hos pastor sådant angifwa.
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§ 7 Gofwo sexmännen omkring kyrkan wid handen, att ehuru det tillförena warit 24 sk. wite för den
fehlande slutet att alla i grannskapet skulle på en gång boflytta med sina kreatur till boderne likwäl
icke denne öfwerenskommelse kunde tillrätta skaffas, har det till allas förfång händt att effterlåtenhet
therutinnan wisats, så att kreatur kunnat finnas hemma på löten tärande till och med öfwer
midsommaren, hwar igenom ej allenast skada på slotten skjedt utan äfwen blifwit brist för de wid
tillfällen öfwer någon natt nödigt hemma hafwande hästar på bete, så att ägaren måste beswäras med
deras uppsökande längre tid. Hwadan anhölls om förnylese af en sådan till ordning inom byelaget
winnande författning, hwar före och det med allas sammtycke beslöts, att:
1 Skulle byalaget 8:ta dagar före flyttningen till fäbodarne om wiss dag thertill öfwerenskomma.
2 Skulle hwar som någon å sin jord har sittande wara förbunden att genast therefter honom om
flyttnings dagen tillsäga, och
3 Den som icke denna dag iacktager, och låter sina kreatur på samfält löt el. ägor hemma
qwarblifwa, skall till kyrkan gifwa 24 sk. för sin tresko, och thessutan för hwart kreatur som i annans
ägo finnas betala till den lidande 8 sk. samt med answar och förfall till dubbelt wite afflytta till
fäbodarne. Och skulle denna öfwerenskommelse uppsättas och af den ojäfaktige intygas wara med
gemensamt bifall skjedd, samt sedan uti kyrkokistan förwaras.
Slutel. påmintes föräldrar och husfäder att hwar för sig söka iaktaga sin skyldighet att hålla ordning
både i hus och grannskap samt förelysa den dem omgifwande ungdom och barn. Hwartill önskades
nåd och wälsingnelse.
In fidem
Joh. Ax. Huss

10 juni 1798
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 76-77, ÖLA.

Extra sochnestämma hållit d. 10 juni el. 1 sönd. eft. Trinit. 1798
§ 1 Församlingen ärhindrades att kyrkotaket wid förewarne reparation befunnits mera fehlagtigt än
man förmodade, hwadan och det denna vecka kommer att med arbete fortstättas genom 10 arbetare om
dagen, hwarwid the resterande först skulle sina dagswirken förätta, då ett nytt wärk skulle bygynnas.
§ 2 Vapenhusets takspån finnes äf. till det mästa genom försummad tjärning alldeles förmurknad,
hwadan det beslöts att i dess ställe skulle taket äfwen brädslås och färjas samt tjäras, äfwen som till
förekommande af dref bräd[?] skjöten emellan, beslöts att alt det skulle brädslås å mellan afsättningen,
som skulle fola sig på ett längs efter taket förr lagde bräder.
§ 3 Om kalkslåning å väggarna på prästegårdens byggningen befunnes wara säkert påsitt-ande,
wille församl. gärna den iakttaga, men i annor händelse förblefwo de wid den redan be-slutna
brädslåningen, och åtog sig pastor att närmare af nämndemännen Nils Olsson i Stafre och Offerdal om
detta rappningssättet kan påräknas såsom påliteligit, sig underrättad göra.
Slutel. önskade pastor att effter lyckl. fullbordade resor till Hotagen och Frostvik, understödd af
församlingens böner få med hälsa och wälmåga råka dem alla, som förmantes i hwar sine hus noga
warna ungdom för otidigt sammanskockande.
In fidem
J. A. Huss
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22 juli 1798
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 77-78, ÖLA.

Extra socknestämma hållen Dom. 7:mo p. Trinit; el. d. 22 julii 1798.
§ 1 Församlingen beslöt, på öm föreställning, att biträda med bärgningshjelp så Olof Olofsson i
Stångviken, i hwars hus wore genom en swår siukdom trenne perssoner liggande, så att dess jords
afbergning icke möjeligen kunde skje, utan skulle dessas hushållning blifwa alldels förlorad, att denna
wecka skulle Skärvångens boerne, såsom närmast, börja med hjelp genom 2:ne personer, neml. 1 kar
och 1 qwinnfolk om dagen, då församlingen skulle nästa söndag få höra tillståndet och om det ej
förbättrades söka få leja någon som mot betalning af de öfriga kunde de beträda vid bärgningen.
§ 2 På tillfrågan begärde församlingen att Jon Olofsson i Nyland som för 12 dagswerken å kyrkan
hade att fordra, skulle af kyrkomedlen undfå sin betalning som enl. bewillning 12 sk. om dagen, giör 3
riksd.
In fidem
J. A. Huss

29 juli 1798
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 78-79, ÖLA.

Extra sochnestämma d. 29 julii 1798 el. Dom. 8 p. Trinit.
§ 1 Sedan det blifwit anmält att lika sjukligt tillstånd wore uti Ol. Olssons i Stångvikens hus, med
anhållan om hjelp af sochnemännen till ytterligare bärgning, samt tillkänna gifvande, det de flästa af
Skärwångens byemän den förra weckan med bärgning biträdt, så betingades fjällmännen Jöns
Qvickberg och Jöns Nilsson att emot tillsammans 1 rd. 32 sk. uti weckan samt fri kost, den de skulle
hos någon närmast boende sig betinga och af församlingen betalas, hjelpa med bärgning 2:ne weckor.
In fidem
J. Ax. Huss

19 augusti 1798
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 79-81, ÖLA.

Sochnestämma hållen, efter 14 dagars föregången pålysning, dom. XI p. Trinit.
el. d. 19 augusti åhr 1798.
§ 1 Sedan Kongl. förordningarne om de skyldigheter som sexmans sysslan åtfölja blifwit uppläst
och tjänlige föreställningar om eedens wigt aflämnande blifwit, så aflade i sochnens öfwerwaro de
utsedde, neml. Pehr Olofsson yngre på Backen, Göran Carlsson i Skärvången och Jonas Påhlsson i
Laxsjön den af pastor förestafwade sexmans eeden med finger å bok. Hwarefter de i nu stor
öfwerenskommelse innom församlingen komma att sexsmans sysslan uti hwar sina district el. rotor uti
3:ne år att förwalta.
§ 2 Betalningen åt fjällmännen Jöns Qvickberg och Jöns Nilsson för giord hjelp med bärgningen i
Stångviken, den förra 1 r.d. 16 och den sednare 1: 32 sk., äfwen som Jon Olsson uti Skärwången för
kosthållning 40 sk. samt Jöns Persson i Lill Holmsjön för till lämnade mat persedlar 30 sk. 8, beslöts
att tagas af kyrko och fattig-medlen.
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§ 3 De dagswerken som flera giordt i Stångviken beslöts att hwar och en skulle till beräkning hos
sochenskrifwaren den angifwa, samt till godo niuta wid förefallande kyrko el:r präst-gårds arbeten.
§ 4 Sedan ett ifrån nämndemannen Nils Olsson i Stafre i Offerdal ankommet bref blifwit uppläst,
innehållande swar om rappningen å byggnaden, så beslöts att Nils Olofsson i Stafre skulle anmodas
therom och upgifwa dertill ärforderliga materialier.
§ 5 Det ansågs otjänligt, att för kyrkans rening betalning skulle af kyrkans medel ytterligare tagas,
utan blef det ansedd såsom en skyldighet för de som niuta fattigdehl, och sådant kunna möjeligen
åstadkomma, kyrkans renande ombesörja.
§ 6 Upplästes §12 i sochenstämmo protocollet af d. 8 octob. 1796, och blef hela dess innehåll
godkjändt.
§ 7 Tillsades församlingens ledamöter det wara en nödig ordning inbördes, att enär till dagswerken
de skulle blifwa utnämnda, borde therwid följas af sochenskrifwaren ordningen efter röklängden, då de
aflägsna ägde med den närmare warande sochnen att tillbyta sig lämplige dagar, och må den som icke
qwarstadnar till afhörande sin dag, skylla sig för ådragen olägenhet om genom dess uteblivande,
arbetet som förehafwes skulle hindras.
Dat. ut supra
In fidem
J. A. Huss

2 december 1798
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 81-83, ÖLA.

Allmän sochenstämma hållen, efter skedd laga utlysning d. 2 decembr. el.
advents sönd. 1798
§ 1 Uppå flera af sochenmännens ärhindran framstältes församl. om de i stället för att inreda efter
beslut det gamla fähuset, ansågo det förmohnl:re i längden att uppsätta ett ånyo, så wida det gamla war
så skrahlt att de som närmare granskat det inthet kunde se möjel. att det kunde äga bestånd öfwer 2 à 3
år. Hwaruppå swarades att de ansågo för bättre om sätta upp ett nytt, endast pastor wore belåten med
det som det nu wore, och beslöts thet att Eric Olsson i Thun, Göran Olsson i Slätt samt Carl Pålsson i
Tonäs skulle uppmäta längd och bredd samt gifwa sochenskrifwaren wid handen på desse dehlar, som
hwad wirke af alla till byggnaden hörande dehlar fordrades; då efter kundskap therom hwar och en
skulle få det på sig belöpande wirke framskaffa, att byggnaden skulle kunna skje ett år åt nästa wåhr
till, el:r 1800, då pastor åtog sig medlertid att söka omlaga få det gamla fähuset, att det skulle den tiden
wara behjelpeligt.
§ 2 Nämndemannen i Lägden gaf till kjänna att björn wore inwalfd på tracten omkring Thun-boerne
och att således wid färdandet den wägen icke någon hund skulle åtfölja, som skulle otidigt detta
skadedjurets uppgång kunna förordsaka. I samma afseende gaf äf:n Påhl Andersson i Ottsjön wid
handen att ock björn wore på dess skog inwalfd.
§ 3 Sochensmeden Isac Eliæsson gaf tillkjänna att han enl. dess contract skulle i stället för tionde
säden skulle gifwa 12 sk. åth bönderna, då för krono 10:den af dem skulle answaras, men nu har han
likwäl gifwit 2:ne år ut 4 kap:r i kyrkoherberget å hwarthera året, som han nu hädanefter wille
undslippa om de icke på annat sätt åsämdes. Här på blef efter någodt samtahl beslutit att Icac Eliæsson
skulle gifwa ut säden och i stället för de årliga 32 sk. som han borde utgifwa, skulle han endast hädan
efer så länge 10:de sättningen warande, betala 24 sk.
In fidem
J. Ax. Huss
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24 mars 1799
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 84-85, ÖLA.

Allmän socknestämma påskdagen el. d. 24 martii 1799.
§ 1 Församlingen gafs tillkänna, att till stora byggnadens rappning fordrades omkring 30 t:r kalk,
hwadan beslöts, att 3/4 t. skulle af hwar och en skattlagd och hälften theremot, el. 3/8-dels tun. af hwar
oskattlagd hemmans åbo utgiöras, och i rättan tid anskaffas.
§2

Påmintes sochnemännen att de beslutna golfwerket efter uträkning framskaffa.

§ 3 De som sig åtagit att uppmäta och föreslå hwad wirke till det beslutna nya fähuset skulle
fordras, ompåmintes att i tid sådant wärkställa och sina medbröder tillkänna gifwa.
§ 4 Som klockare-sysslan instundande maji skall af nu warande kyrkowärden Jöns Pehrsson å
Backen emottagas, så frågades församlingen om de åstundande att sig en ny kyrkowärd wälja eller att
klockare och kyrkowärds sysslan förena, och som Jöns Pehrsson på tillfrågan war nöjd båda dessa
sysslor bestrida åtminstone ett el. annat år, så lämnades thertill allmänt bifall.
§ 5 Församlingen ompåmintes att hwar för sig ibland föräldrar och husbönder förmana och tillsyn
hålla, att dess barn och tjenstefolk wid framkomsten till hälgerne icke skockar sig tillsammans och
tillskyndar flera andra oro och sig sjelf wanheder.
In fidem
J. Ax. Huss

13 maj 1799
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 85-87, ÖLA.

Allmän socknestämma d. 13 maji eller 2:dra Pingest 1799.
§ 1 För församlingen upplästes kyrko- och fattig räkningarna, som befunnos wara till alla dehlar
riktiga, förutan det att 4 sk. mindre fants wara påförd Pehr Nilsson i Laxviken än han wid dess hustrus
kyrkogång gifwit, hwilket wid närmare efterseende härrördt af miss-skrifning, men blef summan
således alldeles oförändrad, och blef:o räckningarne wederbörl. underskrefne.
§ 2 Beslöt församlingen att rappningen å prästgårds byggnaden skulle börja den 2:dra d. 3 jun. el:r
måndagen efter Dom. 2 p. Trinit., hwarom nämndemannen Nils Olofsson i Stafra som arbetet sig
åtagit skulle blifwa underrättad.
§ 3 Effter någon rådgiörning om nämnde Nils Olofssons husrum och kosthållning under arbetet,
åtog sig pastor, att utan betalning sådant afhjelpa.
§ 4 De handtlangare som därtill skulle anses nödiga, beslöts emot 16 sk. om dagen för både mat och
arbete, medan arbetet warade, skulle såsom öfwade förblifwa de samma.
§ 5 Den öfwerenskommelse, som inom byelaget omkring kyrkan om kreaturens afflyttning till
fäbodarna förl. år war giord, blef nu åter uppläst och underskrefwen, såsom allmänt bifallen af Anders
Ersson och Göran Carlsson i Skärvången, samt Jonas Danielsson i Sandviken, hwilka sades wara
ojäfagtiga.
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§ 6 Slutl. giordes förmaning till föräldrar och husbönder att med omsorg förwara hwar sina om ett
sedigt och christligt lefwerne.
In fidem
Joh. Ax. Huss

2 juni 1799
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 87, ÖLA.

Extra sochenstämma d. 2 junii 1799.
§ 1 Församlingen som efter öfwerenskommelse war till städes underrättades nu af nämndemannen
Nils Olofsson i Stafre, som rappningen å prästgårds stora byggning. efter kallelse nu war kommen att
förrätta, att han behöfde till detta arbete 4 personers biträde och hwilka han önskade icke skulle
ombyta, och åtogo sig, emot den lofwade dagspen. 16 sk. om dagen, sig detta arbete: Nils Olofsson i
Tuvattnet, Daniel Danielsson i Ottsjön, Eric Ersson på Backen samt Pehr Ersson i Lägden.
§ 2. Äfwen beslöts att af det golfwirket som fants tort, skulle golfwen i byggningen inlägs[?],
hwartill 8 dagswärken om dagen föreslogs.
In fidem
J. A. Huss

8 juni 1799
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 88, ÖLA.

Extra sochnestämma d. 8 junii el 3:dje Storböndagen 1799.
§ 1 Förklarade sig församlingen nöjd med rappningen som nämndem. Nils Olofsson i Stafre
förrättat och fants dess begärda arfwode el. betalning därföre tre riksdaler billigt.
§ 2 På pastors föreställning bifölls allmänt, att ett sammanskott af 12 sk. på röken af skatt-lagde och
hälften el. 6 sk. af än oskattlagde, skulle skje och af sexmännen war i sin rote upptagas, och utgöra en
cassa hwaraf så wäl betalning för både Nils Olsson i Stafre och dess handlangare som hwad mera till
rappningen och byggn. förbättring fordrades skulle tagas, och åtog sig pastor att särskild bok inrätta
för att anteckna, hwilka både in- och utgifter som församl. gemensamt tillhörande äro, kunna förefalla.
Och skulle denna räkenskapsbok uti förwar i kyrkokist. inläggas.
In fidem
J. Huss

8 september 1799
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 89, ÖLA.

Allmän soknestämma hållen i Föllinge d. 8 sept. som var XVI sönd. eft. Trinit.
§ 1 För församl. upplästes ett från riddaren och capitainen Marks von Vurtenberg ankommit bref af
d. 19 aug. hwaruti bemälte herr capitainen ärbiuder Föllinge församl. frälse rättighet till Holmsjö
frälsehemman, såsom en rättighet till kyrkogods för ewärdeliga tider, med de förmohner han dem
innehafer, och det så wida hemmanen ligga inom sochnen och han ej ärnar begära större summa än att
kyrkan skulle hafwa årligen för sitt utlagde capital som i 2:ne omgångar skulle betalas, årligen hafwa 7
procent.
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Effter någodt samtahl härom åtog sig pastor att söka församl. ödmiuka tacksägelse för h.
capiteinen för detta ynnestfulla anbud som församlingen icke kunde afslå, men förbehölt sig att
närmare yttra sig då summan blef bekant och herr capitainen answarade frälse rättighetens undfående
för ewärdeliga tider, samt consitorii bifall wunnes.
[Underskrift saknas]

5 januari 1800
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 90-91, ÖLA.

Protokoll hållit i allmän soknestämma i Föllinge d. 5 januar 1800.
§ 1 För församlingen upplästes Maxime Venerandi Consistorii i Hernösand swar af d. 11 december
nästl. år, uppå gjord förfrågan om det af capit. och riddaren, välborne herr G. W. Marks von
Vurtenbergs Föllinge kyrka giorde anbud af frälseräntan af Holmsjö och Stångvikens nybyggen, hwar
af församlingen med wörnad inhämtade V. consistorii tillstyrkan att ej ingå ther uti. Hwarföre pastor
åtog sig att bemälte h. capit. jämte meddelande af V. consistorii bref i afskrift, återställa de detta
ämnen rörande acter och handlingar.
§ 2 Redogörelse för sochens enskilda cassa upplästes hwarwid intet war att påminna, utan beslöts
ett nytt sammanskott af 12 sk. på skattelagde och 3 sk. på oskattlagde, som af sexmännen skulle
uppbäras.
§ 3 Beslöts att vinsäden skulle wid tiondesädens afförande genom auktion bortsäljas, äfwen som
gamla golfwirket och gamla fähuset, som wid rifwandet af dess inropare emottagas.
In fidem
Joh. Ax. Huss

8 mars 1800
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 91, ÖLA.

Extra socknestämma hållen den första storböndagen el. d. 8 marti 1800.
§ 1 Församlingen som blef underrättad om Olof Olssons i Grafbrännan ledne skada genom det dess
smidia med smedjerustning afbrunnit nyl. och han dessutom lidit så förra som detta år olycka på så
häst som kor, bewiljade herom af fattig cassan ett understöd af 4 riksdal. hwilka kyrkowärden skulle
honom tillställa.
§ 2 Likaledes bewiljade församl. Mårten Olsson i Åckersiön, som lidet wärkel. olycka på kreaturen,
af fattigkassan 1 rd. och af församl:s enskilta cassa 1 rd; tillhopa 2 rd.
In fidem
Joh. Ax. Huss

2 juni 1800
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 92-93, ÖLA.

Protokoll hållit vid allmän sochnestämma uti Föllinge d. 2 junii el.
2:dra dag Pingst 1800.
§ 1 Kyrko och fattigräkningarna upplästes och såsom riktiga till alla delar befundna, af församlingens deputerade underskrefwos.
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§ 2 Mårten Olssons i Åckersiö öma omständigheters föreställande för de som sistl. söndag inthet
woro tillstädes, wärkade allmänt bifall att de som ej redan sammanskutet till födoråd åt honom och
dess små barn, skulle i hwarje by ombesörja någodt sammanskott i korn, det de skulle framskaffa
somliga till Åhlviken och soml. fram till kyrkan, alt som för dem lämpligast wore.
§ 3 Ompåmintes församlingen, att anmärkt wore af pastor, det sistl. storbönedag en för owanlig
saknad af folk till gudstjenstens bewistande, funnes. Hwarwid hwar och en förmantes att ställa sig
Kongl. Maij:ts påbud till rättelse, så att ej anledning blefwe att närmare efterhörande af fortfarande
försummelse må kunna undwikas och den el. de som utan laga förfall finnes afhålla sig från
gudstjänsten må till den utsatta plikten, skyldig aktas.
§ 4 Församlingen beslöt att arbetet å prästegårdsbyggningen och fähuset skulle börjas, det förra
under Jon Olofssons i Nyland uppseende nästa måndag el. d. 9 då söndagen förut, hwar af de skatte
lagde skulle till sochneskrifar aflämna 30 st. spik à 4 tum och de oskattlagde 15 st. d:o; och det
sednare under drängen Jöns Danielssons i Ottsjön drifwande 4 dagen, el. d. 4 dennes då rifning skulle
skje med 7 à 8 karl. men sedermera med 6 karlar om dagen. Och skulle Jöns Danielsson, som skulle
answara arbetets riktighet och till slut därwid såsom legd timmerkarl wara, för sitt beswär wid arbetets
drifwande äga att undfå af församlingens enskilta cassa nöjaktig betalning, och beslöts att arbetet
skulle börjas, kl. fem om morgonen och slutas kl. 10 om aft.
§ 5 Frågades församlingen, om det wore någon som behöfde låna de pengar som nu woro i kyrko
cassan inne, hwar på ingen anmälte sig, utan pastor frågade om det wore församlingen emot, att i
händelse han åt hösten såge sig behöfwa låna them, dem emot det vanliga interesset finge taga, hwarpå
alla med förklarad förtroende swarade.
Ut supra
Joh. Ax. Huss

juni 1800
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 94-95, ÖLA.

Extra sochnestämma, i Föllinge, hållen trefalldighets söndagen el. d. [lucka] junii 1800.
§ 1 Wid föreställning att wid arbetet å prästegårds byggnaderna fordrades å fähuset minst 8 karl.
och å stor byggnads taket 6 karl. beslöts att utnämning therefter af sochneskrifwaren skje borde.
§ 2 Äfwen anmälte Jöns Danielsson som skulle drifwa arbetet å fähuset att af de förr nämn-de
saknades 1 dagen 2:ne och de andra dagarna 1 karl, hwarigenom arbetet längre än borde utdroges utan
hans förwållan, hwarföre och till förekommande af slik oordning beslöts at den som icke fullgiorde sin
skyldighet och å utsatt dag sig ej infunne, skulle plikta till sochnecassan 16 sk. och ändock sedremera
sitt dagswärke fullgöra.
§ 3 Till å byggnings takets påläggning uppseende hafwa skulle, föreslogs Jon Olofsson i Nyland,
som sade att derest han sig det åtaga skulle, så wele han rifwa af all näfwer och så med flött af näfwer
mellan brädren taket pålägga, och sade sig minst wela om dagen hafwa 16 sk. Till dess förstnämnde
förslag fants ej församlingen hugad att samtycka men hwad dess äskade betalning beträffande hade
ingen att någodt motsäga, utan skulle den af sochnens enskilda cassa utbetalas. Men som Jon Olofsson
sedermera begärde 4 sk. tillökning och giorde omöjeligt att efter sochnens tanka det wärkställa, altså
åtog sig nämndemannen Påhl Olsson i Ottsiön mot 16 sk. att derwid tillsyn hafwa, hwarom pastor
underrättad, det i protokollet intaga skulle.
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§ 4 Till inlösen af det g. Ven consistorium i Hernösand tillsände å Kongl. Maij:ts nådigste utslag å
Ottsiö, Laxsiö, Storåbrännan, Hökvattnet, Grafvarevågen och Grafbrännans underdånigst giorde
ansökning att få lyda under Föllinge församling, hwarföre eft. påskrift af consistorii notarien skulle
wara 30 sk. 2 r.st. beslöts att af kyrkomedlen skulle därtill tagas 1 r.d.
Uppläst d. 14 jun. 1800 el. 3 storböndagen och godkjändt, intyga:
Pål Andersson i Ottsjön
Salmon Pehrsson i Laxsjön [bom.]

Anders Ersson i Skärwången [bom.]

18 januari 1801
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 96-98, ÖLA.

Extra socknestämma hållen d. 18 januari 1801.
§ 1 Som ej anledning af någodt protokoll gifwes att afhjelpa den förmärkta ohreda som är emellan
kyrkowäktaren Håkan Pehrsson i Tornäs och sochenstufwu qvinnan hustru Maria Olsd:r så fordrades
församlingsupplysning och öfwerenskommelse, och blef efter giord tillfrågan beslutat, att kyrkoväktar
sysslan skulle skiljas wid sochnestufwans wårdande. Hwarefter blef stadgadt att lön för kyrkowäktaren
skulle af alla skattebönder och skattelagde nybyggare blifwa på hwarje rök en skilling och af de
oskattade 1 half sk., hwilka åhrligen skulle af den sochnestufwan wårdande utan sochnens widare
gravation till kyrkowäktaren betalas, än att den samma niuter i ett för alt af hwarje rök, för
kyrkowägens hållande och församl:s tjänande med wed och warma, en kappe korn af de skattlagde och
en half kappe af de oskattlagde.
§ 2 På tillfrågan om Håkan Persson i Tonäs med nämnde wilkor, näml. en skil på hwarje rök af de
skattlagde och 1/2 sk. på de andre, sig åtnöjde kyrkowäktare sysslan bestrida, så förklarade han sig
nöjd, fast han hade önskat sig denna lön af sochnemännen sjelfwe och ej af någon annan el. den
sochnestufwan wårdande fådt uppbära.
§ 3 Äfwen förklarade sig enkan hustru Maria Olsdot. nöjd att mot det af församl. giorde an-budet,
neml. en kappe korn af skattgiörande och en half kappe af än oskattlagde, hålla wed och warme i
sochnestufwan till församlingens tjenst samt answara wäghållningen till kyrkan och å kyrkogården.
§ 4 Upplästes för församlingen räkning öfwer deras så kallade egen cassa, som fants för nästledit år
sluta sig på att saldo cassan till last på -17 sk; och beslöts att på tillfrågan, att nytt förskott skulle af
sexmännen upptagas och till cassan inlämnas.
Uppläst och godtkändt af församl:en d.
[Datum och underskrift saknas]

24 maj 1801
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 98-100, ÖLA.

Allmän sochnestämma, hållen Pingestdagen el. d. 24 maji 1801
§ 1 Kyrko- och fattige-cassornes tillstånd blef genom de då upplästa räkningarna däröfwer, som till
alla delar ärkjändes, för församlingen kunnogt.
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§ 2 Som någon behållning igenom församlingens hedrande fria gofwor allaredo är wunnen, och på
föreställning församl. ansåg ärfoderligit att en liten liuskrona skulle som först anskaf-fas, altså åtog sig
pastor att med klockjutaren Lindberg i Sundsvall correnspondera, hwad en liuskrona om 8 à 9 stakar
och 2:ne omgångar skulle kosta då ytterligare skulle därom beslutas.
§ 3 Som de sednast valde sexmän efter öfwerenskommelse förestådt denna syssla uti 3:ne år och
och wille therifrån ändtledigas, altså blef Hemming Hansson i Tonäs och Jöns Jonasson i Ottsiön
närwarande utsedde i stället, och som Göran Carlsson i Skjärwången ehuru ej närwarande sades äfwen
wela blifwa från den nämnde sexmans sysslan befriad och Anders Andersson i Skärwången blef i dess
ställe föreslagen men ej nu tillstädes; ty beslöts att de nya utsedde sexmännen skulle nästa söndag sig
inställa för att den wanl. sexmanseden gånga.
§ 4 Om stora byggningstakets färgning och den bristfälliga rappningen omtaltes och före-slogs wäl
Per Ersson i Lägden såsom skickel. äfwen som pastors dräng Dan. Danielsson, men som den förre ej
war tillstädes och några förmodade att detta kunde skje genom gångled så blef theråt inthet giordt
utom öfwerlämnas församl. att särskilt sin mellan therom öfwerens-komma.
§ 5 Äfwen påmintes församlingen att sochnestufwan war, i synnerhet för den aldeles för-fallna
muren, nödig till någon snar anten reparation el. nybyggnad, hwilket äfwen öfwerdrogs församlingen
att inbördes rådgöra.
§ 6 Likaledes ärhindrades församl. att de som icke här intill haft wäg böra för framtida säkerhet att
ej blifwa kostade på aflägsne wägar, dehltaga i den långa och beswärliga Fölinge landswäg, å hwilken
dehling syntes wara nödig, hwilket och de flästa biföllo, fast en el:r annan wele behålla de före
innehafde skiften, som endast woro, utan någon ordentel. och skriftel. författad öfwerenskommelse,
rotetals tillkommne.
Uppläst och erkjändt d. 31 maji 1801.
Jöns Nilsson i Laxviken
Nils Ersson i Lägden

5 juni 1801
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 101, ÖLA.

Extra sochenstämmoprotokoll, hållit d. 5 julii el. dom. V p. Trinit. 1801 i Föllinge.
§ 1 För församlingen upplästes det af klockjutare Lindeberg i Sundsvall ankommne swaret å
förfrågningen om ljuskronan som önskades, och det af d. 15 junii detta år, hwaruti ej så aldeles
determinereradt pris kunde utsättas, men en af den större sorten uppgifwes kostnaden blifwa omkring
60 à 70 riksd. och den af den mindre sorten circa 50 à 60 r.d. Hwarefter beslöts, att så wida kyrkan
ägde så mycket pengar, att hon ej behöfde sätta sig derföre i skuld, så skulle en liuskrona af den större
sorten betingas på sätt som före beslutat war så att, om möjeligit war, den kunde till juhlhelgen få
nyttjas.
§ 2 I anseende till nyssnämnde beslut tillsades de som woro närwarande af skuldemännen till
kyrkan att hafwa till fästen pengarne i beredskap.
In fidem
J. A. Huss

42

30 augusti 1801
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 102-103, ÖLA.

Allmän socknestämma d. 30 aug. eller dom. XIII p. Trinit. 1801.
§ 1 Af församlingen, som tillfrågades om torparen Pehr Håkansson i Ottsiön, hwilkens tillstånd
stånd icke skulle wara i anseende till hälsan förbättrad, skulle på samma sätt som förl. winter och wåhr
skjedde få färdas, till underhålls ärnående, man från man, swarade wäl en dehl att ingen kunde hafwa
theremot påminna, men en och annan förmente att den som torpet efter hans och hustruns dagar
tillfölle borde och förnämligast underhålla honom, hwarefter beslöts att Pehr Håkansson wore obetaget
att som förr besöka sochnemännen och den som ej wele honom emottaga wore ifrån dess födande
frikänd, till widare.
§ 2 Uppå föreställning att kyrkoväktaren Håkan Persson i Tonäs som denna sommar mistadt genom
björn den bättre af sina kor, och syntes så som therjämte i knappa omständigheter behöwa någodt
understöd till anskaffande af någon ko i stället, beslöts att han Håkan Persson af fattig casse medlen
måtte undfå 4 riksdal.
§ 3 För församlingen upplästes bref från klockjutaren Lindeberg i Sundsvall, hwari han för-säkrade
om den nya betingade liuskronans förfärdigande till juhl, i anseende hwartill beslöts att de låntagne
pengarne thess förinnan skulle indrifwas och att liuskronans häftning skulle skje med jern länkar wid
hwars afsättningar swarfwade träkuhlor målade skulle anskaffas.
§ 4 Sedan nu Grafvarevågens och Grafbrännans byar äro komna under Föllinge församling, så
ansågs ordningsfrämjande att en sexman äfwen i desse byar skulle tillsättas, hwadan och Jöns Nilsson
i Grafarevågen thertill blef utsedd och såsom närwarande, den wanliga sexmans eeden aflade.
In fidem J. A. Huss
Pastor

november 1801
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 104, ÖLA.

Allmän socknestämma Allhelgona dag i Föllinge år 1801.
§ 1 I anseende till den betingade nya liuskronan blef beslutit att om wäglagettill stadde det skulle en
af församl:s ledarmöter mot 2 r.d. af kyrkan och lofwade 2 rd. för några saker pastor wille hafwa från
Sundsvall, i skjuts, resa till såwäl liuskrona som vinets afhämtning, och som Jon Isacsson i Norrgård
blef föreslagen och förklarade sig nöjd att resa, så blef han tillsagdt att passa tiden så att om möjl:t
wore, denna kyrkoprydnad skulle till juhldagen uppsättas.
§ 2 Likaledes beslöts att jern kjedjan skulle efter behof smidas och tillika med wanl. knap-par
målas, och som Anders Ersson i Skärvången ägde skicklighet till båda dehlarna, ty fant han sig på
föreställning wid att detta sig åtaga.
§ 3 Församl. som påmintes, att som den tillförena ansedt sochnestufwan bofällig och wåde-lig,
frågades hwad den ansoge bäst, anten re[pa]rera den gamla el. bygga ny socknestufwa? föll utom
någrå få uppå den tanken att nybyggnad skulle skje då på föreställning det fants nödigt att äfwen
tillbygga en liten kammare, då 2:ne alnars tillökn. i längden och 2 hwarf i högden skulle tilläggas.
Hwadan Pehr Olsson yngre på Backen och Jon Olsson i Nyland anmodes att efterse hwad wirke som
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fordrades då det uppgifwit för sochne skrif. skulle fördelas på sochnemännen dock så att de förr
bristade skulle först få sin fyllnad.
In fidem
Joh. Ax. Huss

26 december 1801
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 105, ÖLA.

Allmän socknestämma d. 26 dec. 1801.
§ 1 Församlingen blef af den nyl. upplästa kundgörelsen om uppskattninge som d. 11 uti nästa jan.
månad kommer i Klösta gästgifwaregård i Lith att hållas, föranlåten att besluta det en fullmäktig för
sochnen skulle därwid wara nödig, som skulle emottaga och betala hwad hwart debet war och giöra
redo therpå, och blef därtill utsedd såsom tjänligast h. landtmät. Dan. Ångman som genom församl:s
allmänt förklarade förtroende det samma och sig åtog då det beslöts att han till skjuts skulle hafwa det
i sochne cassan innewarande, som steg till 2 rd. 45 sk.
§ 2 Uppå tillfrågan om församl:n wele öfwergifwa el. underhålla sochne cassan, som nu war tom
och utan widare mynt, så beslöts att den skulle undershållas.
J.A. Huss

21 februari 1802
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 105-106, ÖLA.

Allmän sochnestämma d. 21 febr. 1802.
§ 1 Till den förestånde bevillings taxeringen, som enligt kundgörelse, skulle hållas i Trustad d. 9
nästl. martii månad, waldes bonden Carl Pålsson i Tonäs såsom socknefullmäktig sedan beslutits att af
sockne kassan skulle efter 16 sk. om dagen honom therföre betalas.
§ 2 Ytterligare beslöts af församl:en att sochnecassan skulle underhållas och att effter wanligheten
sexmännen hwar i sin rote skulle samla 12 sk. af hwarje skattlagd, men hälften af de ännu oskattlagde
hemmans åboer för att aflämmna till cassan.
[Underskrift saknas]

6 mars 1802
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 106, ÖLA.

Extra sochnestämma d. 6 martii el:r Storböndagen 1802.
§ 1 Ankommen afkortnings längd upplästes, granskades och verificerades genom utnämn-das namn
och bomärken.
§ 2 Uppå tillfrågan fants enkan Stina Kjämpe som nu i Hammerdahl wistas såsom blind och
behöfwer medkristnas understöd, endast warit några år uti Föllinge sochen, men i öfrigit född i
Hammerdahl, fast hon och en tid uppehållit sg i Medelpad, och bör således af Hammerdahls sochen
underhållas.
[Underskrift saknas]
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7 mars 1802
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 107, ÖLA.

Extra socknestämmo protokoll följande dagen el. d. 7 martii 1802.
§ 1 Uppå giwen anledning, hördes församl. ytterligare om sochnecassans upphörande el:r
fortfarande, och fants endast någodt misstag gordt någon halt i det för 14 dag. sedan fattade beslutet
som än ytterligare stadfästades, så att denna cassa, såsom i flera afseende så förmohnlig skulle genast
förnyas.
§ 2 Äfwen beslöts att 3:ne nya fönster med denna cassas medel skulle anskaffas såsom nödige på
den nya sochne stufwan, och anmälte Påhl Kjehlsson sig hafwa 2:ne par fönster som emot 1 rd. 12 sk.
paret stod att kjöpa, äfwen som ett par af Nils Olofsson i Laxsiön emot 1 rd. 8 sk. och som dessa 3:ne
par fenster fants tjänliga wara, så beslöts att af sochne casse medelen dem inlösa.
J. A. Huss

13 juni 1802
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 108, ÖLA.

Sochnestämmo protocoll hållit d. 13 junii el. Pingestdagen uti Föllinge år 1802.
§ 1 För församlingen upplästes kyrko och fattig räkningarne som ärkjändes och blefwo af utnämnde
underskrefne.
§ 2 Uppdrog församlingen pastor att efterhöra hwad en ny mäss[h]ake, skulle kunna komma att
kosta.
§ 3 Församl. beslöt att de som niuta fattigdehl och ej tjäna med kyrkans rening, utesluta sig ifrån
niutningen af samma förmohn ytterligare.
§ 4 Rörande sochnestuwufwan[!] förehades 1:o, om murningen, den efter församl:s begäran Jon
Nilsson Grafvarewågen åtog sig och det emot betalning af sochne cassan.
2:o Om snickningen omkring fönstren och dörrarna, den Jon Olofsson i Nyland åtog sig.
§5

Föräldrar och husbönder förmanades slutel. att låta sitt lius - för barn och tjenare.
In fidem
J. Ax. Huss

26 december 1802
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 109-110, ÖLA.

Extra sochnestämmo protokoll, hållit andra dag Jul el. d. 26 december 1802.
§ 1 I anledning af den af predikostohlen å denna dag, såsom nyl. ankommen uppläsna Kongl.
Maij:ts allernådigaste förordning angånde realisationen, föreställas församlingen hwad nåd som
therwid framlyser, lika så oförmodad som glädjande, hälst å en tid då så tryckande behof genom både
värkelig peninge- och sädesbrist, syntes sätta de flästa ibland oss uti nöd. Slutligen kjände vi wår hulda
och stora Konungs ömhet och omsorg för sitt folk, då den rike som ägt tillfälle att utlåna pengar utan
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skada kan förlora så obetydligt som 1/3 dehl och den fattige därwid lindras, så synes hwar rättsint
inwånare finna ettglädje ämne som bör beledsagas med tacksägelse inför dess Konung. Detta skall
redan flera stift iagtagit och detta stift, som kan räkna sig fådt eftergift härigenom på nära 5 tun. gäld,
bör wist icke wara det sidsta, och frågades då församlingen om de icke kjände sjelfwe en glädjefull
rörelse och drift inom sig att wela nedlägga jämte andra detta lands inbyggare deras underdåniga
tacksägelse inför Konungen för en sådan synbar och oförmodad nåd? Hwarwid alla med anleten som
utmärkte glädje, välsignade Konungen och otwunget yttrade det wara det det minsta de kunde göra, att
ärkjänna med underdånig tacksägelse, det så synbara och nådefulla goda.
Och wid tillkjännagifwande att i detta afseende en tacksägelseskrift komme cirulerande genom
klockare-påst snart hit, som borde å sochnens wägnar underskrifwas, så waldes till undertecknare för
denna sochen kyrkvärden och klockaren Jon Pehrsson på Backen och nämndemannen Nils Ersson i
Lägden.
§ 2 Wid ärhindran af pastor, att det wid flera tillfällen synes wara nödigt att sochnen, som blefwit
skild från Lith, och utgiorde särskilt pastorat, och hade ett eget sigill, det ännu saknades, lemmnades
pastor att betinga ett sochne sigill, som af sochne cassan skulle betalas.
Dat. ut supra
Joh. Ax. Huss

1803
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 111-112, ÖLA.

Protokoll hållit vid allmän socknestämma i Föllinge Kyndelsmässodagen 1803.
§ 1 Af sochnecassan beslöts att tagas till stamboksmedel för Christians stads förfallna kyrkas
reparation.
§ 2 Såsom fullmäktig wid uppskattnings liqviden i Klösta d. 15 februari waldes Påhl Ander-sson i
Ottsiön, som för hwarje dag under bortowarelsen skulle af sochne cassan undfå betal-ning efter
öfwerenskommelse 16 sk. för hwarje dag.
§ 3 Likaledes waldes Carl Pålsson i Tonäs till bewistande af bevillnings taxeringen uti Trusta d. 4
martii, emot undfånde af lika arfwode om dagen med den förra, neml. 16 sk.
§ 4 Pastor afsade sig answar om det nya fähuset genom den ymnoga wäggluckan som å det fants,
toge skada, hwarföre han ock därom tillsade att någon skulle efterse om någodt till förekommande
däraf borde iagttagas.
§ 5 Räkenskaparne öfwer sochnens enskilta cassa upplästes och godkjändes, hwar jämte beslöts, att
såwida cassan stod i skuld och nödiga utgifter förestode så skulle genom sex-männerne uppfordras, i
hwar deras rote, af hwarje rök på wanl. sätt 12 sk. att aflämnas in-stundande storböndag.
§ 6 Såwida flere hade att fordra för bräder och öfwerlopp i dagswärken och wirke, så till sades
sochneskrifwaren Eric Nilsson i Lägden, att till storböndagen hafwa utredt räkenska-perna att hwar
finge weta både sin fordran och skulld.
Föllinge ut supra
Joh. Ax. Huss
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12 maj 1803
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 113, ÖLA.

Extra sochnestämma d. 12 maji 1803.
§ 1 Som extra course från kronolänsmannen Holmström d. 10 dennes ankommit, att en
sochnefullmäktig för Föllinge sochen skulle utses att bewista tingslagets sochnestämma uti Lith nästa
söndag el. d. 15:de dennes, alltså blefwo de egentliga skattebönderna i gamla sochnen såsom de enda
att tillgå, sammankallade och närwa[ra]nde blefwo för dem krono-länsmannens bref uppläst, hwadan
beslöts att den, hwilken såsom fullmäktig kunde utses skulle af sochne cassan undfå för de i detta
ärende förspilde dagar 16 sk. om dagen.
§ 2 Derpå blef allmänt bonden och gästgifw:n Pehr Olofsson den yngre utsedd att såsom
fullmäkgtig bewista tingslags sochnestämma å förenämnde dag och ställe, warpå fullmagt för honom
uppsatttes och med fleres namn och bomärken tecknades.
Föll:e, dat. ut supra
Joh. Ax. Huss

29 maj 1803
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 114-115, ÖLA.

Allmän sockne stämmoprotocoll hållit d. 29 maji el. Pingestdagen 1803.
§ 1 Sedan bänkedehlningen blifwit i kyrkan uppläsen, blef sedan i sochnestuf. kyrko-räkenskaperne
upläsne, hwarwid fants hela kyrko cassans behållning 166 rd. 30: 3, och fattig cassans saldo 4 rd. 31
sk. 2 r.st. och blef räkningarna, såsom riktig befunna till alla delar af församl:s utnämnde
underskrefne.
§ 2 Sedan utrönt blifwit att en dehl af afl:a enkans hustru Kjerstin Ersdot:r å Jonsgården arf-wingar,
som ägde alla lika förbindelse att deltaga i den i kyrko räkn. befundna skuld 1 rd. 13: 4 r.st; woro i
yttersta fattigdom, och andra arfwingarne äfwen mindre förmögne, skulle där igenom blifwa lidande,
så beslöt församlingen att denna skuld med interesse skulle eftergiwas och således uti
kyrkoräkenskaperne förswinna.
§ 3 Till fullmäktig wid skilje liniens uppgånde emellan Hammerdahl och Föllinge, blef Pehr
Andersson mot wanl:a arwodet 16 sk. om dagen wald, hwadan han skulle efter utlysning sig d. 6 junii
å sammlings stället Raftsjöhögden inställa.
§ 4 Emot lika arfwode af sochne cassan blef ock enhälligt nämndemannen Påhl Olofsson i Ottsjön
wald att bewaka sochnens bästa wid landstinget, som uti Östersund d. 29 junii kom-mer att börjas.
§ 5 Räkningen öfwer sochne cassemedlen upplästes och till alla delar godkjändes, och som i den
samma icke fants mera än 28 sk. behållning beslöts att den på wanligt sätt skulle till nästa storböndag
renoveras.
§ 6 Som antahlet af sochnens äldste, genom Eric Olofssons i Thun frånfälle blifwit minskadt så
valdes i dess ställe Göran Olofsson i Slätt.
In fidem
Joh. Ax. Huss
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3 mars 1804
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 116, ÖLA.

Allmän sochnestämmo protokoll hållit d. 3 mart. el. 1 Storbönd. 1804.
§ 1 På föreställning fant församlingen enhälligt, det wara mäst passande att Pehr Påls. i Tornäs
dotter både mindre \stadig till - - - [?] / wäl uppfostrad och af ett ensidigt sinnelag som gjorde det
omöjel. att föräldrar sjelfwe i trångmål kunde få henne till arbete och lydnad, utan skulle hon
nödvändigt blifwa sochnen till last. Hon skulle medan hon än förmådde någodt, få gå på det sättet
warftals genom sochen årl. att hwar skulle wara förbunden att hafwa henne en half wecka, dock stode
det hwem som hälst fritt att längre tid hafwa henne i sitt hus om hon funne sig därwid.
In fidem
Joh. Ax. Huss

1804
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 116, ÖLA.

Allmän sochnestämma Trefalldighets söndag 1804.
§1

Kyrko och fattigräkningarna upplästes och godkjändes.

§ 2 Påminmelse skedde om inbördes skyldighet att gemensamt bevista Gudstjänstens slut, som flere
syntes fehla uti, och förmantes föräldrar och husbönder att tillsäga sina barn och tjenare om aflåtande
med en sådan osed.
In fidem.
Huss

3 juni 1804
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 117, ÖLA.

Allmän sochnestämma tredje Storböndagen el. d. 3 jun. 1804.
§ 1 Som förleden söndag mot förmodan genom wäglaget de fläste woro wid den till förleden
Trefald. söndagen utlyste sochnestämman frånwarande, så blef till denna dag sexmän i de förl:ne 3:ne
åren warandes ställe utsedde, neml:
1 Magnus Velamsson i Landsjö[!], för Ottsjön, Laxsjön Storåbränna och Hökvattnet.
2 Jon Johansson i Tuvattnet, för Laxviken, Tuvattnet, Åhlviken och Löfhöjden.
3 Anders Olsson i Holmsjön för Skärvången, Stångviken, Holmsjön.
4 Anders Pehrsson i Nyland för gamla Föllinge socken.
5 Jon Nilsson i Grafvarevågen, för Sandviken, Grafvarevågen och Grafbrännan.
Liksom af Jon Nilsson som förr giordt ed, och And. Olss, frånwarande, har utaf dessea blif. den
wanliga eeden aflagd, sedan dem föreläset blefwet denna syssla åtföljande skyldigheter.
§ 2 Som inthet war att widare erhindrade önskades jämte uppmuntran til föräldrar om öm
omwårdnad för sina barn, nåd och wälsig:e.
In fidem
Joh. Ax. Huss
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5 maj 1805
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 118-119, ÖLA.

Sochne stämmoprotocoll hållit 2 Storböndag el. d. 5 maji 1805.
§ 1 Efter laga skedd pålysning blef för den närwarande församl. kyrko och fattigräkningar-ne med
approbation upplästa och af församl:s deputerade underskrefna.
§ 2 I anseende till det wackra förrådet af medel uti kyrko cassan, blef enhälligt beslutat att ny
mäss[h]ake skulle anskaffas, så wida den nu warande är nog både gammal och förfallen, och åtog sig
pastor att därom ombesörja.
§ 3 Som mindre säkerhet för kyrkans pengar syntes wara, särdeles å sommartiden uti kyrko- kistan,
såsom oklädd med järnbleck så beslöts att de nu i cassan befintel. pengar uti riksg:s mynt, som finnes
wara 75 r.d. [lucka] skulle insättas i förwar hos pastor, som dock, i händelse af oförmodad elswåda
de skulle förloras, från alt answar frikjändes.
§ 4 I anseende till det aflägsna läget som de flesta som af fattigecasse medlen niuta under-stöd,
blefwo de befriade från den annars billiga niutarenas skyldighet att kyrkans rening an-swara, utan blef
det beslutet att af kyrko medlen därtill hädanefter skulle till dens el:r deras betalning som kyrkotwätten
förrättar tagas.
§ 5 Som flera af sochnens äldste woro dels gamla dels och hemmansbruket från sig gifwit och icke
hädanefter kunde wara wid ärforderliga tillfällen så säkert närwarande, altså blefwo till sochnens
äldste, följande utom de till förena än qwarstandande utwalde:
1 Uti Salmon Pehrssons i Laxsjön ställe, som undanbad sig såsom både skröplig och den der
lämnat hemmanet, blef Nils Olofsson i Laxsjön antagen.
2 Uti Jonas Olofssons i Skärvången rum waldes Anders Ericsson i Norra Skärvången.
3 Uti den med döden afgångne Eric Olssons i Thun ställe blef Göran Olofsson i Slätten insatt.
Slutel. åmindes om goda och wänliga efterdömen, ärhindran, och inbördes nåd till att låta wårt lius
lysa för barn och omgifwande, etc.
In fidem
J. A. Huss

18 augusti 1805
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 120-121, ÖLA.

Extra sochnestämmo protokoll hållit i Föllinge d. 18 aug. el. dom IX p. Tr. 1805.
§ 1 På undfången dehl af det öma tillstånd, torp. Nils Pehrsson i Laxsjön genom långwarig sjukdom
bliwit försatt uti, och hwarigenom hans hustru och många barn sågo sig råka i största usellhet genom
saknadt biträde till bärgning åt kreatur och folk, oachtad det grannar och anhöriga wisat ett hedrande
understöd och hjelp, beslöt på föreställning församlingen enhälligt, att af fattig cassan skulle till
någodt understöd och betalning för arbete som till bärgningen fordrades, undfås 4 r.d. riksg. mynt.
§ 2 Ankomne 3:ne exemplar af T. [lucka] författade upplysning om saltpetters tillwärkningen, blef
så i sochnen jämte uppmuntran till försöks widtagande utdehlte, att 1 exempl. skulle circulera inom
huf:d el, gamla sochn 1 ex:lar i de norra nybyggen och 1 exempl. i de wästerut belägne nybyggen.
[Underskrift saknas]
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26 maj 1806
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 122-123, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit uti Föllinge d. 26 maji el. andra Pingest 1806.
§ 1 Efter ordentel. pålysning samlades allmogen, för hwilken kyrko och fattig räkningarna
upplästes, de där såsom till alla dehlar godkjände blefwo underskrefne, de förra af sochnens då utsedde
och de sednare af sochnens äldste, som och wid fattigdelningen warit närwarande.
§ 2 Tillsades de som flere lån eller obetalt vinsäd hwafa, att till nästa storböndag med vederbörliga
cautionsmän försedde, sig infinna till att för hela deras skuld till kyrkan en ordentelig reverse afgifwa.
§ 3 Anmälte pastor det kyrko- med sacristie- och stapelstaken tarfwade tjäras och röd-färgas,
hwadan det beslöts att i tid skulle af kyrkowärden betingas 2:ne tunnor tjära äfwen som 1/2 t. rödfärga
åt winteren, så att nästa wåhr alt må kunna werkställas.
§ 4 Föräldrar och husbönder förmanates att ej blott lämmna barn och tjenare goda exempel utan och
med ett uppmärksamt öga se till att icke för mycken tygelfri lefnad beviljades dem, hwarigenom
hwarjehanda laster och syndiga tidsfördrif kunde wäljas, och hwarigenom ungdomen sjelf wanhedrade
sig och grundlade till sin olycka och föräldrar bereda sig jämte sorg ett swårt answar; Alt slutades
anönskan af [saknas]
[Underskrift saknas]

1807
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 123, ÖLA.

Allmän socknestämmo protokoll, hållit dom. 1 i Fastan 1807.
§ 1 Efter skedd pålysning 8:ta dagar förut el. fastelagssöndagen, blef församlingen frågad om, i
anseende till den utsatta bewillningstaxeringen, som kommer att hållas d. 26 febr. 1807, om
sochenmännen wille förena sig med Liths sochnefullmäktig eller en särskilt sända, då allmänheten
walde det sednare, hwadan och nämndemannen Påhl Olofsson i Ottsjön blef wald och fullmagt med
sochnens wanliga sigill honom meddelad.
Ut supra
John Ax. Huss

21 juni 1807
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 124-125, ÖLA.

Socknestämmo protokoll, hållit d. 21 junii 1807.
§1

Kyrko- och fattig räkningarna upplästes och såsom godkjände underskrefwes.

§ 2 Som inthet alla fullgiort sin skyldighet med interessens och winsädens betalande, så böra de,
söndagen den VI efter Trinit. det förra clarera och i brist på betal. för den sednare lagliga med caution
som wederbör försedd, reverser till kyrkans säkerhet lämna.
§ 3 Ehuru Jonas Erssons moder i Laxsjön, af honom som egewilligt affört henne till sina systrar i
Ås, hwilka äro sielfwe i släta omständigheter, borde ensamt underhållas, utan att få för henne någodt
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wanl:t stöd af fattig cassan, så har dock på föreställning församlingen bewiljat, det hon må af
fattigcassa medlen undfå 2 r.d. riksg. då ock Jon Ersson utfäste sig wela skicka henne några riksdal.
§ 4 Med församlingens bifall kommer nybygg. Eric Pehrsson i Hökvattnet att af sockne-cassan
undfå 2 r.d., hwarjämte hwar och en lofande wela med säd och annat efter råd och lägenhet honom,
såsom g. märkel:a olyckor på häst och kor, bispringa.
Ombyte med sexmän, blef på följande sätt bewiljadt, neml:
Uti Anders Perssons i Nyland ställe - Pehr Andersson i Nyl.
För Jon Johansson i Tuvattnet – Hemming Nilss. i Laxviken
För Marcus Velamss. i Laxsjön – Pehr Salmonsson i Laxsjön
För Jon Nilss. i Graf.vågen – Pehr Pehrsson i Grafbränna
För Anders Olofsson i Holmsjön – Simon Jonsson i Skjärvången
Och komma desse, dom. VI p. Trinit; att then wanliga sexmanna eden att gånga.
§5

§ 6 Klockstapelns reperation blef genom gångled besluten och kyrkans och stapelens tjärning blef
till nästa wåhrdag uppskuten, såwida denna wåhrtid blifwit medtagen till kreaturens bärgning å en
sällsynt swår foderbrist.
§ 7 Byuppsyningsmans sysslan blef besluten skulle efter wärf inom kyrkosocken 2:ne år å rad af
hwar och en bestridas, hwadan och Göran Olofsson i Slätt åtog sig äfwen denna uppsigt med kreatur
m.m. äf. detta år hafwa.
§8

Församlingen tillönskas all nåd.

Joh. Ax. Huss

29 november 1807
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 126-129, ÖLA.

Socknestämmomprotokoll, hållit d. 29 nov. 1807.
§ 1 Efter ordentligt utlyst sochnestämma, sammanträdde närwarande allmogen, då pastor förestälte
sochnemännen, hwad oordentelighet och deraf förordsakadt missnöje hos krono-uppbördsmännen
förefallit wid kyrkoherberges intäkten, i det säden icke blifwit uti säckar, i brist uppå både
forslebönder och nödiga säckar, utmätt hwadan pastor önskade att sochne-männen funno sig uti det
förr af honom föreslagna, bestående deruti att wiss toure i sochnen utan afseende på löhning eller
inslag bör hållas, och att wist stadgadt tunnetal på lasset äfwen som ett öfwerenskommit pris för
hwarje mil utsättes, då och ett propotionellt betal. på hwar kappe som inslås bör föreslås och efter
inslaget säck med bomärke el. namn uppå efter sädes inslaget jämte penningarna lämnas att af
sochneskrifwaren emottagas och till forste[?] fonderne jämte peng. eft. miltalet til det destinerade
stellet, genast afgifwa.
§ 2 Närwarande allmogen förklarade sig äfwen önska ordning och jämlikhet inom sochen, och
ansåg det föreslagna såsom som det lämpeligaste, hwadan allmänt stadgadt och beslutet blef:
1. Wid inslaget ärlägges för hwar hwar och en kappe som inslås 1 sk. riksg. jämte säck efter den
inlämnade kronosäden, så att för en tun. till och med 3 spänn inlämnas 2:ne säckar och så
proportionaliter.
2. På ett lass kronospannmåhl räknas 2 t. i fult måhl och om någon wele påtaga sig mera att
afforsla på lasset kommer han att niuta efter det stadgade priset på lasset, betalning.
3. Hwarje mil som skjutsas efter anordning betalas med 8 sk. riksg; de af sochneskrifwaren wid
lassets uttagande betalas.
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4. Likaledes blef beslutet, att en hwar som bör af skattebönder inslag göra uti krono-herberget,
skall utan afseende på om de lösa el. ej efter warf skjutsa, och skulle, sedan Skär-vångens boerne och
de som uti kyrkogränden återstå, för denna gång affört säden, ordentel:t warf efter den nya röklängden
komma att hållas, hwilket af sochneskrifwaren bör noga anteknas och i rätt tid förr än kyrkoherbergets
intäkten, tillsäga de i tour stående, att tillstädes wara för att säden till af förande genast emottaga.
§ 3 Som ock till räknings hållande wid dette och flere giöromåhl sochnemännen en under namn af
sochneskrifware wore nödig, och torpar. Eric Nilsson i Lägden som denna syssla härintill bestridt låtit
förnimma sig missnöjd att därmed längre fortfara, så wida det war för obetydlig löhn och mycken
ledsamhet, hwadan sochnemännen som funno sjelfa 1 sk. på röken för litet mot beswäret wara,
utfästade sig wela gifwa sochneskrifwaren anten en kanna korn eller 4 sk. i pengar om året; och som
det underrättadt blef, att sochneskrifwaren, såsom sochnens man, ägde att den som ej giorde sin
skyldighet, enär derom han blifwit underättad, hos kronolänsmannen till främjande eft. laga answara
stånda, fant Eric Nilsson sig nöjd att försöka äfwen detta år med denna syssla fortfara.
§ 4 Och som nu för mehnföret de flästa af nybyggare icke woro till städes, blefwo de som wore
närmast boende underrätta de andre hemawarande därom, så att de måste wid förestånde
kronospannemålens intäkt inthet oberedde komma och någodt hinder skje.
In fidem
Joh. Ax. Huss

6 februari 1808
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 130-134, ÖLA.

Protokoll hållit wid extra sockne rätt d. 6 febr. 1808 i undanskref:s närwaro.
§ 1 Efter laga kallelse infunno sig frälsebönderna uti Lillholmsjö Gabriel Olofsson och Arvid
Andersson såsom kärande och Johan Larsson såsom swarande, warwid Gabriel Olsson anmälte:
1 Det han ansedt stötande det Joh. Larsson innan han undfådt någon säkerhet på jorden stämt
honom uppå födorådet. Hwarpå Joh. Larsson swarade det protokollet wäl ej nu war för handen, men
att öfwerenskommelse så mycket lättare därom skulle ske, som det är endast odling på andra ställen
utom lotten som är i fråga.
2 Gabriel Olsson angaf det en ko som Joh. Larsson, såsom födoråds ko förleden år födde, genom
sylt[?] omkommit och fordrade således min[st] half ärsättning. Johan Larsson swarade, att så wida
Gabriel Olsson återtagit denna ko och 8:ta dagar skött henne före än hon, genom en synbar
olyckshändelse, omkommit, så kunde han ej det minsta swara uti denna förlust. Som ock genom
frälsebonden Anders Olofsson som sedt denna ko, enär huden af henne skulle tagas, ingenting kunde
upplysande i måhlet finnas, utan endast att hon syntes någodt skarp, som ej i en så allmän swår årgång
på foder war att undra, altså och så wida koen redan hämtat så mycken styrka att hon kunde wända sig
och så tränga uppå bäset, att hon efter all anledning strypt sig, så kunde uti detta måhl inthet tillstyrkas
någon ärsättning utan ägde, om han såge sig därtill befogad, tillfälle att detta måhl för lof. häradsrätten
andraga.
3 Gabriel Olofsson angaf det Joh. Larsson beskylt hans hustru för det hon borttagit starr foder utur
dess bod och därpå haft syn af dragonerna Engvall och Söder, hwar uppå Joh. Larsson, som sade sig
sådant på sina barns ord giort, återkallade sina ord och ansåg missräkning möjelig, hwarwid ock
Gabriel Olsson låt sig åtnöja.
4 Utaf Gabriel Olofsson begärades någon ersättning för liden skada på ett lass starrfoder som
igenom wårdslös gätning af Joh. Larssons hustru, han räkna kunde. I detta måhl blef öfwerenskommit
så att Joh. Larsson skulle nästa sommare lämna Gabriel Olsson 1/3 lass eller 6 fång starr uti skade
ärsättning.
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5 Påstod Gabriel Olsson, det han utan twångh och missnöje skulle få wed och kjörsell efter det
förbehåll han wid hemmanets lämnade giort. Härwid yttrade sig Joh. Larsson, att om det skulle wara
någodt häruthi fehladt, så skal han hädanefter söka förekomma alt missnöje i denna del.
§ 2 Arvid Andersson yrkade ärsättning för den sidstl. höst af hästarna lidne skadan på minst 1½
lass, och såwida Joh. Larsson hade 2 hästar och en fohle och Anders Olofsson och han hade hwar sin
häst, påstod han halfwa ärsättningen af Johan Larsson, hwarwid sluteligen öfwerenskommelse skedde
att Joh. Larsson skulle gifwa 40 sk. äfwen som Johan Larsson skulle ersätta hwad enl. härads
skrifwarens uträknings innehåll, kronolutlagor ännu war obetald neml. 1 r.d. 16 sk. och således in
summa 2 r.d. 8 sk. riksg; förklarande både Joh, Larsson och Arvid Andersson sig båda wara
fullkomligen nöjde med den slott och åkerdehlning som de sin emellan giordt och särskilt skulle
författas.
§ 3 Slutligen giordes alfwarsam förmaning för att aflåta alt hwad oenighet och missförstånd dem
såsom grannar emellan kunde förordsaka utan att beflita sig, att såsom christna hålla andans enhet
genom fridens band, hwartill nåd af högden tillönskas.
Sedan och nu alt sålunda uti godt förtroende war slutadt, begärades wite på den orolighet innom
eget hus eller grannskap bewisligen åstadkomme; hwadan efter alla Lillholmsjöboernes åtnöje där med
blef ett wite blef för den som giorde sig i denna dehl brottslig utaf 2 r.d. riksg; hwilka skulle denna
sochens kyrka tillfalla.
Ut supra Joh. Ax. Huss
Tillkallade åldermen
Göran Olsson, Slätt

Carl Pålsson i Tornäs

20 februari 1808
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 135, ÖLA.

Extra socknestämma d. 20 febr. 1808.
§ 1 Kyrkans winsäd för 1807 5 t:r 5 1/8 k. och 1 3/4 t:a som sedan förra åren warit öfrig bort såldes
till den mästbiudande och besteg sig för denna säd, som tillsamman räknad i struket[?] måhl är 6 t:r
6:fj. 5 1/8 kappe, till en summa af 4 riksdal. 20 sk. riksg. hwilka böra till maji betalas.
§ 2 För sochnemännen upplästes en stambok nådigst bewilljad de ig. en ryslig eldswåda olycklige
Udevalla stads inwånare, och efter tillkjänna gifwande det h. ombudsmannen och kronolänsmannen
Huss gifwit wid handen, det denna sochen ägde att undfå återstånde medel för rik[s]li[n]iens
uppgående 6 r.d. 16 sk., beslöts att desse medel skulle utgiöra stamboksmedel för Udevalla stad.
In fidem Joh. Ax. Huss

8 maj 1808
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 136-138, ÖLA.

Protokoll hållit wid allmän soknestämma i Föllinge d. 8 maji 1808
§ 1 Uti hela församlingens öfwerwaro upplästes, och till alla delar godkjändes, samt af utsedde
sochenens ombud underskrefwos, kyrko- och fattigräkningarne.
§ 2 Förestäles församlingen otjänligheten af att wid deras skriftegång wara omtänkt att wäxla och
lämna wid framgången till altaret, i den så kallade chorlådan lägga en penning, utan föreslogs i dess
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ställe, att om någon hjelp för kyrkan i denna afligt skulle skje, det genom en collect i hofven, som
fastelags söndagen årligen under namn af communion collect samla-des, hwilket want allmänt bifall.
§ 3 Den sedan sistl. wåhr uppskutna kyrkotakets tjärande, beslöts att denna wåhr wärkställas, och
blef kyrkowärden Jöns Pehrsson i Backen att i samråd med Jon Olofsson i Nyland utse den tjänligaste
tiden till detta arbetets förrättade därom tillsäga sochneskrifwaren, hwilken resterande med
dagswärken först borde utnämna och sedan i sin tour, om så behöfdes andra, till arbetets förrättande.
§ 4 Pastor gaf och tillkjänna det skada syntes blifwa oundwiklig för sochnen, därest ej deras 10:delada, som nedsatt sig så att wattn rann öfwer både loge och gålf, hwilket ock af sochnens äldsta Påhl
Kielsson i Laxviken, Nils Ericsson i Lägden och Nils Olofsson i Laxsjön äfwen gårdagen sedt[?] den
uppwägdes och underlades, hwarwid beslöts, det wid samma tillfälle som kyrkotakets tjärande skedde,
äfwen det skulle wärkställas.
§ 5 Likaledes blef tillkjänna gifwit för sochnemännen, det någon rappning å byggningen i
prästgården wore nödwändig så wida den i synnerhet på 2:e sidor mycket affallit, såsom för-model. så
wida genast ifr. början syntes rappningens lossning från wägg. wore flytande från saknade watte under
bruket, och som församlingen wille underhålla rappningen så blef be-slutet, det kalk skulle anskaffas
och i det affallandes ställe ny rappning förrättas.
§ 6 Både alfwarsam och öm föreställning giordes, det inskränkning uti inbördes wälfägnader så wid
kyrkan, som wid enskilta påhälsningar om helgdagsaftorna borde skje, samt ungdomens anständiga
iakttagande af sedighet och ordentel:het wid deras sammankomster så att ej oljud och öfwerdåd må
förspörjas, hwar jämte sexmännen alfwarligen tillsades att alt syndigt och lastbart uppförande anmärka
och angifwa. Hwarefter alt beslöts med trofast önskan att föräldrar måtte jämte barn och tjenare hwar i
sin mohn täfla uti en sann Gudaktighet, och winna för egen och wårt rikes wäl, Guds nåd och
wälsignelse.
Ut supra,
In fidem
Joh. A. Huss

1808
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 139-140, ÖLA.

Sockne stämmoprotokoll, hållit Pingest dagen 1808 uti Föllinge.
§ 1 Som wid flera tillfällen saknas önskadt och nödigt biträde af ledamöter uti kyrkoråd ell.
öfwerläggningar rörande församlingen, altså blef såsom sochnens äldste utsedde följande, neml:
1) Nämndem. Nils Ersson i Lägden, 2) Påhl Kjelsson i Laxviken, 3) Nils Olofsson i Laxsjön, 4)
Jöns Jonasson i Ottsjön, 5) Anders Ersson å Skärwången, 6) Pehr Olofsson yngre å Backen, 7) Carl
Pålsson i Tornäs, 8) Jonas Danielsson i Raftälven.
Härwid förentes alfwarsam tillsägelse, att enär de blifwa påkallade till biträde, de ej utan laga
hinder måge uteblifwa.
§ 2 Som församlingen märkel. förökadt sig sedan dess nu warande kyrka blef uppbyggd,
hwarigenom en synbar och betydelig trängsel i kyrkan wid de tillfällen då församl. med en-hällighet är
samlad, ej blott wisar sig, utan och giör det både wapenhuset fylles af folk och flera måst stå utanför
kyrkan; altså fant församl:en nödigt någon tillökning å kyrkan skulle skje, och som någon lectare icke
synes i en så liten kyrka kunna lämpelig wara, och stenkyrka för en så liten sochen ej kunde påtänkas.
Altså beslöt församlingen att om dem tillåteligt blefwe, kyrkan skulle åt wästra sidan förökas så långt
som vapenhuset nu går och wid samma tillfälle uppföra däröf:r en liten lectare; hwilket alt de
hoppades genom torparen Anders Olofsson i Häggsjön och Hotagens församling, som wisat sin
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säkerhet wid så klocktornets uppförande som kyrkolagets[?] ändring i Hotagen. Detta skulle hos Ven.
consist. anmälas och sökas tillstånd till.
§ 3 Uti afl. Göran Olssons i Slätt ställe waldes till by uppsyningsman nämndemannen Nils Ersson i
Lägden.
Dat. ut supra
Joh. Ax. Huss

2 october 1808
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 141, ÖLA.

Protokoll hållit d. 2 oct. 1808 vid extra socknestämma.
§ 1 Uppå närmare öfwerwägande och sedan torp. Anders Olofsson i Häggsjön gifwit[?] försäkran
om det begerta dess biträde wid kyrkans ändring, den han ansedt möjelig att wärk-ställa, fant
församlingen nyttigt och bäst att nästa wåhr hugga wärke som fordrades, och hwil-ket genom dess
torkning öfwer sommaren blefwe så mycket lättsammare att handtera; och skulle ytterligare Anders
Olsson derom tillsägas att, om Gud will, ett år nästa wåhr skulle byggnaden företagas och han i denna
höst noga öfwerlägga om han fordrades därwid och med materialeförslaget i tid inkomma.
Dat ut supra
J. Ax. Huss

30 april 1809
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 141-143, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit d. 30:de aprilis 1809.
§ 1 Efter den 14 dagar här förut utlyste sochne stämman woro nu församlingens ledamöter enhälligt
samlade, då aldra först upplästes sochnestämmans beslut om kyrkans reparation pingestdagen förra
året, hwar uti förbehållit war att Max. Ven. Consistorii tillstånd därtill skulle sökas.
§ 2 Det af M. V. Consistorii ärhållna swar å detta föredragna församlingen beslut utaf d. [lucka]
upplästes, af innehåll det domcapit. fant wälgrundadt hwad i detta mål war andragit och tillstyrkte ett
skyndsamt wärkställande, dock endast omnämnande af lectare. Häraf syntes som M.V.C. ej tillstyrkt
kyrkans utwidgande men efter ett långt samtal både mot och med, fölle församlingen enhälligt på den
tankan att den först beslutna utbyggnaden skulle wärkställas, så wida M.V.Consistorium ej uttryckel.
den förbudit, och den fants till ändamåhlet med minsta kostnaden säkrast bidraga.
§ 3 Däruppå upplystes det materials förslag som den antagna byggmäst. torp. Anders Olofs-son i
Häggsjö inlämnadt, hwilket renskrifwit skulle till sockneskrifvaren Eric Nilsson lämnas, på det att
uträkning å hwad hwar och en efter sin skatt borde att swara, af så timmer som bräd-er och spån m.m.
och att timret i denna wåhr kunde huggas, så att byggnaden åt nästa wåhr, om ej krigs oroligheter och
dess fölgder sådant nekade, kunde företagas.
§ 4 I anseende thertill att Anders Olofsson Häggsjön, på församlingens anmodan gjort 2:ne
omgångar resa i detta ärende så fant församl. billigt att han med 2:ne riksd. riksg. af sockne cassan
skulle godtgöras.
§5

Om dess begärda arfwode, skulle märmare rådgöras.
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§ 6 På tillfrågan fant sochnemännen godt att giöra å nya sammanskott med 12 sk. å röken uti sochne
cassan, hwilken fants wara skyldig omkring 3 r.d. och 21 sk. hwilket sammanskott sexmännen uti
hwar sina rotar skulle upptaga.
§ 7 Som sexmannen Hemming Nilsson i Laxviken med döden afgådt, så åtog sig dess broder
bonden Jöns Nilsson uti Laxviken att detta med hwad mehr sexmans sysslan tillkomme wärkställa.
§8

Slutel. önskades församl. etc.
In fidem

Joh. Ax. Huss

4 juni 1809
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 144-145, ÖLA.

Sockne stämmoprotokoll hållit i Föllinge kyrka d. 4 juni 1809.
§ 1 Kyrko och fattige räkningarna upplästes och af församlingen godkjändes, samt af utsedde
underskrefwos.
§ 2 För församlingen föredrogs ock den af sochnens äldsta gjorda och wälgrundade påmin-elsen om
någodt till understöd för Pehr Gudmunsson uti Thun, för att kunna på ett mera nog-grant sätt än nu för
honom i dess dryga hushåll och med dess lilla hemmansdehl kan möjeligit wara, wårda dess mindre
wetande och wådeliga dotter. Församlingen ansåg detta wara högst billigt och åtog att i stället för med
detta barns wårdande sig kunna befatta, årligen medan hon är sjuk[?] gifwa å hwarje rök till Pehr
Gudmunsson en kappe korn, dock blefwo för det när- warade undantagna Ottsjö, Laxsjö, Storåbränna,
Hökvattnet och Tuvattnet, såsom de där med ett dagswärke å hwarje rök, skulle wid slotten hielpa
Hans Stigsson, som genom en lång och tung skjötsel å sin skröpl. moder wore mycket lidande, hälst
han ock mistat sin piga.
§ 3 Som den å fastlagssöndagen samlade communions collecten fants icke swarande emot hwad
wanligt warit, altså beslöts att äfwen en collect under samma namn påskedagen skulle årligen
insamlas.
§ 4 Som det förmärkes att flere, som sutit uti wapenhuset, efter någon stund godt bort och uti
sochnestufwan förnödt den öfriga tiden, altså warnades för sådan oordentlighet som witt-nade om
kallsinnighet uti Guds sak.
§ 5 För färder mot hälgedagen eller ock å hälgedagar till fäbodar, blefwo såsom oanständige hwar
och en warnad.
§ 6 Hwar och en förmantes att tilse det icke kortspehl eller lidige sammankomster inom dess hus
eller byelag skulle öfwas, då i annor händelse utom böter efter lag, den el:r de som med sådant
beträdes skulle med stockstraff beläggas.
§ 7 Slutel. uppmuntrade föräldrar och husbonde folk att låta sitt hus lysa för dem omgifw- ande,
etc., och önskades alla nåd och wälsignelse.
In fidem
Joh. Ax. Huss
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22 oktober 1809
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 146-147, ÖLA.

Extra sochnestämmo protokoll, hållit d. 22:a octobr. 1809.
§ 1 Efter uppläsandet af Kongl. Maij:ts nådiga skrifelse af d. 27 september, rörande kreaturs
aflåtande mot betalning Westerbottns läns inewånare till hielp wid deras, genom fienden lidne förlust
af kreatur, giordes församlingen föreställning att desse, ej mera förtjente till det rysliga öde måst
undergå, än vi att få wörda Gud och öfwerheten för det vi från slikt fredade blifwit, wänta med fog den
ömhet af oss, att de kreatur vi kunna aflåta till deras behof lämnas, hälst genom Konungen den faderl.
försorg är för dem dragen, att kreaturen skola betalas, hwarwid man hoppas, det ingen lärer wela
begagna sig af sina medmännskiors iråkade nöd, utan sam-wetet enl:t, lämpar betalningen att den ej
må öfwerskrida billigheten å det gångbara priset å denna ort. Församlingen rörd härwid och bekymrad
huru den skulle kunna swara emot Kongl. Maij:ts landsfaderliga försorg, de å kreatur blottstälde deras
medbrödrars i Västerbottn nöd och egen böjelse, yttrade slutel. det de beklagade hjertel. att de redan
bortsålt kreatur, som de haft att aflämna, att de utan förlust i deras hushålls ställning icke nu mera hade
någodt at aflåta.
§ 2 Uppå äskadt utlåtande af församl:n ifrån hwilket bruk jern och spik, som borde reqvi-reras för
tilltänkta kyrko reparation lämpeligast skulle stå att skaffa, yttrades allmänt att det lindrigast skjedde
från Graninge bruk, wadan och pastor åtog sig derom underrätta skriftel. bruksinspectorn å
församlings wägnar, samt nota meddela uppå hwad äskades.
§ 3 Kyrkowärden tillsades ock att om skjuts besörja för det å bruket reqvirerade, samt ompåminna det tjära icke måtte saknas.
[Underskrift saknas]

26 december 1809
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 148-149, ÖLA.

Socknestämmo protocoll, hållit, d. 26 /12 el. andra dag Juhl i Föllinge åhr 1809.
§ 1 För församlingen tillkännagafs det utsedde byggmästaren å kyrkoreperationen torp. Anders
Olsson i Häggsjön, nu mera giort swårighet wid den beslutna kyrkans påskjötning, utan will heldre
dess nybyggnad, hwarpå allment swarades att om Anders Olofsson ej wele på beslutna sättet bygga,
ägde han tillfälle att genast sig densamma afsäga, då församlingen finge söka en annan som sig denna
reparation åtoge, och skulle Anders Olofsson därom underrättas.
§ 2 Som ock ej slutligt swar, om de äskade arfwodet för kyrkobyggnaden 50 r.d. riksg. el. 33 r.d. 16
sk. banco, war lämnadt, så äskades det nu och blev således att församlingen för ingen dehl skulle
wägra desse begärde 50 r.d. samt kost, om Anders Olofsson med tillbörlige caution för arbetets el.
byggnadens säkerhet det samma sig det åtoge.
§ 3 Som anständige kjitt-fönster å kyrkan fordrades, så beslöts, att torparen Eric Pehrsson i Rise,
skulle höras om han detta arbetet sig åtoge, hwarom Simon Jonsson i Skärvången lofwa-de honom
widtala.
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§ 4 Uppå tillfrågan, om församlingen wele, för att undwika den olägenhet som bewistande af
mantalsskrifning och uppbördsstämma uti Lith medförde, ärsätta ämbetsmännen skjuts ifrån Lith och
åter från till Föllinge, swarades det de det gärna bestode af sochnecassan.
§ 5 För att winna likhet uti kyrkospåns görande beslöts det Jonas Olofsson i Nyland skulle gifwa till
hwarje byelag en särskild spån till mall, och hwarföre af sochne cassan han betal-ning ägde att undfå.
Slutel. önskas nåd och wälsignelse.
In fidem
Joh. Ax. Huss

6 januari 1810
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 150-151, ÖLA.

Extra socknestämmo Trettondedagen 1810.
§ 1 Uppå det uti sidsta soknestämma beslutna och torparen Anders Olofsson såsom byggmästare
meddelta församl:s yttrade om den föreslagna nybyggnaden, war nu bemälte Anders Olofsson
närwarande och sade det han åtoge sig på det första antagna förslaget om kyrkans tillbyggnad, wela
answara för arbetet och trodde sig ej behöfwa någon caution, widare än den sochnen sjelf giwit då den
antog honom, församl:en war ock thermed nöjd.
§ 2 Sedermera blef ock närmare förestält hwad tid byggnaden skulle skje. Byggmästaren önskade
det ju förr thess häldre och således åt nästa wåhr, men då flere af församlingen gåfwo wid handen, det
igenom brist på sågvatten förlidna sommar, många icke hade ärforderligt antahl bräder, samt många ej
kunde medhinna ärforderl. spån så blef med både sochnemännens och byggmästarens bifall beslutat att
med byggnaden skulle till nästa år 1811 om wåhren thermed uppskjutas, dock skulle kyrkospån i
denna wåhr fram hafwas och granskas, samt rena och fullbreda bräder till byggnaden anskaffas.
In fidem
Joh. Ax. Huss

11 juni 1810
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 151-152, ÖLA.

Sochnestämmo protokoll, hållit d. 11 jun. 1810
§ 1 Uti hela församlingens öfwerwaro upplästes i kyrkan efter slutad gudstjänst kyrko- och
fattigräkningarna, som till alla delar godkjändes och af utsedde deputerade underskrefwos.
§ 2 Ompåmintes församlingen om mansgårdsbyggningens bristfällighet i anseende till rappningen
och beslöts att sochneskrifwaren Eric Nilsson i Lägden skulle därom föranstalta att dess lagning
blefwe som först wärkstäld, hwartil han ägde att kalk och handtlangning anskaffa och betal. af sochen
cassan undfå.
§ 3 Efter besigtning af sochne åldermän uppå fönstren uti mansgårdsbyggningen, uppgafs fönstren
som aldeles, så till bly som ringwed wara så förlorade att nödigt wore nya kittfönster anskaffa hwars
betalning af sochne cassan skulle tagas, och efter desse fönsters ankomst, hwarom pastor lofwade foga
anstalt, skulle Anders Ersson i Skärvången med snickning therwid tjäna.
§ 4 Församlingen före stältes, att i anseende till de betänkligheter som wid tillärnade kyrko
reparationen woro, hade pastor samrådt med pastor och comminister h. mag. Ångman i Ström,
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hwilken ärfarenhet uti byggnadswirket äger, om icke det wore mera för framtiden både hedrande och
nyttigt att en kyrka å nyo uppsättes i stället för den till ärnade reparation, som - - - -.[?] kunde
misslyckas? Då pastor Ångman som född i församlingen och af hjertat älskade den samma, sade att
nybyggnad wore så mycket mera förmohnlig, som den wida öfwerträffade tilltänkta påskjötning både i
waraktighet och anseende.
Härtill lade nu pastor att den nu warande kyrkan skulle stå orubbad, intill dess den nya som
borde sättas längre norr för att winna mera säkerhet för eldswåda och lämna rum till kyrkogårdens
utwidgande, såsom högst nödigt, blefwe så färdig att det begagneliga af prydnader och innanrede
kunde uti den nya kyrkan flyttas. Och uppwistes en projecterad ritning af pastor Ångman å en ny
kyrka 36 al. lång och 18 bred. Församlingen wisade härwid en hedrande enighet och fant sig hugad för
den nya kyrkobyggnad.
[Underskrift saknas]

3 november 1810
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 3-5, ÖLA.

Protokoll, hållit wid extra sochnerätt den 3:die november 1810.
§ 1 Efter skriftlig kallelse infunno sig förra frälsebonden Gabriel Olofsson i Holmsjön, samt
frälsebönderna Arvid Andersson och Johan Larsson med den sistnämndas hustru Lisa [Ers-] dotter,
samt utom kallelse, förra frälsebonden Jöns Pehrsson i Lill Holmsjön.
§ 2 Förra frälsebonden Gabriel Olsson, på hvars begäran Arvid Andersson, Johan Larsson med dess
hustru woro kallade, frågades hvad det egentligen wore, som han hade, att klagomål andraga? Hvarpå
han beklagade sig, att han utaf Johan Larsson ej fådt riktigt målad mäling i åkeren, den ock intet på
flere år blifvit gödd, att Joh. Larsson slagit inpå honom å dess förmenta slotter, samt att han ej fick den
wed, som han borde undfå efter sitt födoråds förbehåll m. m. Att det förstnämnda om mälingen war
grundadt äfven som till någon dehl slagningen öfver wisad märke, intygade nämndemannen Eric
Jönsson å Backen som warit kallad syneman å de samma, dock med tillägg att hvad slotten beträffade,
så war skadan obetydlig och föga mera än som ett fång att anse.
Härpå swarade Johan Larsson, det emot dess wilja wid dess sons åkerkjörning möjlig rubbning
skjedt och om han ej fådt mindre säd än Gabriel Olofsson som flera år haft den andre hel-mälingen uti
åkeren, wille han det gärna godtgöra om det därpå skulle ankomma, men att han slagit in på Gabriel
Olsson, påstod Johan Larsson wara så mycket mindre att påräkna, som Gabriel Olssons föregifna
märken ej wore riktiga, och att han till åboernas förfång slagit utom sine å papperet teknade födoråds
slotter, hela 7 lassen, så att sjelfva åboerna, som skulle swara till all lass å hemmanet, de för ingen del
kunde finna slott till sin utkomst.
§ 3 Efter ett tvistande, hwarvid flere förebråelser å ömse sidor hördes, hwarwid äfven förre
frälsebonden Jöns Pehrsson tillstädes styrkte Joh. Larssons hustrus yttranden att Gabriel Olofsson
inthet wid alla tillfällen skickade sig så anständigt och värdigt samt att han ifrån hotelser borde afstå.
Blef på alfwarsamma föreställningar öfverens kommit och slutit, som följer.
1:o Skall mälingen mätas af 2:ne giltiga och owäldige män, med den måhlstång som af ålder brukad
warit och brukas i gården, och det enär åkeren är runnen; detta bör Johan Larsson ombesörja samt
därom Gabriel Olofsson underrätta, som äger att närwara.
2:o Skall Gabriel Olofsson alt det foder, som på den slott bärgad blifvit sistl. sommar, hwilken ej på
dess papper står teknadt få behålla, men sedermera må den slotten delas emellan båda hemmans
åboerne, neml. Arvid Andersson och Johan Larsson.
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3:o Skall alt missförstånd och oenighet upphöra och förglömmas, samt ingen på minsta sätt annan
ofreda; kommande den, som emot denna öfverenskommelse bewisligen bryter, efter inbördes och
gemensamt bifall, ärlägga till denna sochne kyrka tijo riksd:r riksg. eller sex riksd:r 32 sk. banco.
Dat. ut supra
Jöns Pehrsson å Backen
Joh. Ax Huss
klockare och ålderman
Pastor
Eric (bom) Jönsson å Backen
Nämndeman

2 december 1810
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 153-156, ÖLA.

Protokoll hållit vid laglig utlyst socknestämma den 2:dra december 1810.
§ 1 Då församlingen var almänt samlad blef ompåmint dess skyldighet att välja fullmäktig till
väljande af ledamot vid den till d. 10 december utsatte markegångs taxeringen i Östersund, hvadan
fullmägtigens arfvode blef öfwerenskommit blifva 16 sk. banco om dagen. Därefter föreslogs och
allment utsedd nämdemannen Eric Jönsson på Backen, hwarwid bonden Eric Påhlsson i Öster-Ottsjön
anmälte sig ock wore i anseende till egne omständigheter, nöjd att i stället för Eric Jönsson, i ärendet
resa, och som hwarken någon af sochnen el:r Eric Jönsson någodt däremot hade att påminna, altså blef
ock fullmagt med sochnens sigill uti sochne-stugan utfärdad för honom Eric Påhlsson.
§ 2 I anseende till den beslutna nya kyrkobyggnaden påmintes nödwändigheten af en materials
skrifware, hwars skyldighet wore att noga tillse, att, efter materials förslaget wärke och sten riktig och
duglig blefwe lämnad samt sådant, äfwen som dagswärken wid sjelfwa byggnaden antäkna. Till lön
för en sådan blef öfwerenskommit 12 sk. riksg. å hwarje rök och Lars Gudmundsson, som blef allmänt
thertill förslagen, fant sig nöjd detta beswär åtaga, och för att intet öka obilligt dess beswär skulle han
af hela byelag tillsägas då de gemensamt med materelier woro framme till beseende och antekn.
§ 3 Nödigt ansågs att ett proportioneradt wärde skulle på materialierne utom spån och bräder sättas,
så att om någodt wirke skulle anten aldeles för någon brista eller odugligt anses, sådant må icke hindra
arbetet, utan genom andra hjelpas, hwadan ock tid till Midfastan utsågs att gifwa sådant till känna.
Och blef wärdet på materelierne som följer.
1 Långstockar
19 à 20 al. lång
16 sk. banco
2 Stockar 12 d:o
8 d:o
3 Bjälkar
20 al. 8 tum i fyrkant
20 d:o
4 d:o
13 al. 6 d:o 12 d:o
5 d:o
12 1/3
12 d:o
6 Granspiror 24 al.
6 d:o
7 Golfsyllar
10 d:o minst 1/2 al. breda 8 d:o
8 Sten lasset 1 aln i qvadrat
5 d:o 4 r:st.
9 Dagswerket för en karl på egen kost
16 sk. banco
§ 4 På anledningar gafs wid handen att tomtsyllor wore på beråd anskaffade dock ägde sochnen att
anten dem antaga eller icke, då allmänt blef bifallit att, ehuru någon ibland de ännu oförde skulle
möjel. därtill kunna passa, de redan framförde syllorna wore säkrast behålla, då efter yttran af de dem
framfört blef slutat, det hwarthera 6 st. till antalet skulle betalas med 32 sk. banco el:r [6] riksd.
riksg:d, då sochneskrifwaren skulle efter skattetahlet desse 6 r.d r.g. uträkna och betalningen utfordra,
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som tillkomme tomtsyllarnas anskaffare, neml. Pehr Olofsson å Backen och Jon Isacsson i Norrgård
för 2 st. 2 r.d.
Kjehl Nilsson i Lägden och Ol. Göran Häll
1 st. 1 r.d.
Pehr Olofsson och Påhl Larsson i Tornäs
1 st. 1.rd.
Olof Jonsson i Nyland och Stålt
2 st. 2 r.d.
6 r.d.
§ 5 Wid erhindran att till förestånde byggnad
fordrades grofwa och dugel. nafvare blef beslutet att 4 st. nafvor, skulle af den i Ovikens sochen
boende och allmänt godkjände nafvare smeden betingas, hwarom anstalt göras skulle.
§ 6 Som det ansågs blifwa för kostsamt anskaffa nya linor, som fordrades, beslöts att söka i
nästgränsande sochnar, hwarest kyrkobyggnad förewarit få låna mot betalning sådane, till hjelp åt den
lina som wid kyrkan wore att tillgå.
§ 7 Wid påminnelse om fönsteren till nya kyrkan blef allmänt bifallit, det mot pengar i ett för alt,
fönster skulle betingas, och det om möjeligt wore af de i Lith för fönster arbete godkjände, som i
synnerhet wore Jonas Jonsson i Klösta och en i Böhle, hwar om ock pastor lofwade som först låta bref
afgå, med begäran om swar therå.
Dat. ut supra
In fidem
Joh. Ax. Huss

25 mars 1811
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 157-158, ÖLA.

Protokoll, hållit wid allmän socknestämma uti Föllinge d. 25 mars 1811.
§ 1 Efter anmälan att icke alla utlånte pengar af kyrkans cassa, oagtat tidigt kraf genom pålysning
influtit beslöts att, intill thess lånte kyrkomedlen inflöte, skulle lån skje till be-stridande af kyrkans
reqwierade smiden på Solefteå bruk, betalande wid afhämtningen som borde som först skje, utfästande
följande sig till kyrkans behof förskjuta wela, neml:en
1 Anders Ersson i Skärvången
100 R.d. banco
2 Pehr Pehrsson Grafbränna
20 d:o d:o
3 Klock. Jöns Person å Backen
20 d:o d:o
4 Hans Stigsson i Ottsjön
20 d:o d:o
5 Olof Påhlsson i Ottsjön
30 d:o d:o
6 Nils Olsson i Laxsjön
20 d:o d:o
Förmodande ock att Påhl Kjelsson i Laxviken äga tillfälle att ock någodt kunna aflämna
hwarom man wid dess återkomst från Offerdahl närmare kunde få höra.
§ 2 Sochnemännen till frågades om skjutsen från Solefteå bruk anten skulle bestridas med kyrkans
medel eller genom sochnen? Då sochnemännen funno sig uti att betala efter skatt skjutsen för kyrkans
smide, hwarefter det beslöts att 3:ne hästar skulle till denna skjuts anwändas och som inga andra än
som Påhl Jonsson i Laxviken, Hans Stigsson i Ottsjön och drängen Anders Salmonsson från Laxsjön
nu i Norrgård, wele smidets afhämtning sig åtaga, så blef dessas begäran att få 16 sk. riksg. för hwarje
lispund efter betsmans wigt, bewiljad och sochne skrifwaren anmodad att therefter betalning efter
skatten uträkna och hwar och en hwad wederbör betala. Hwarjämte blef stadgad af bemälte
forslebönder att fredagen i denna wecka sig på wägen begifwa.
§ 3 För sochemännen anmältes det herr capit. Marks icke såg någon möjelighet att kunna anskaffa
det för dess dehl ärforderliga kyrkowirke, utan önskade få betala den eller de som sådant sig åtoge.
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Kyrkobyns hemmansägare som wore de enda hwilka möjeligen skulle kunna det sig, hwad timret
beträffar, åtaga, sade det därå inthet kunde swaras förän den djupa snö som nu är i skogen blefwe
ihopslagen, då wäl möjeligen timret kunde anskaffas om de wore säker om betalning därföre, hwarom
ock h. capit, genom Arvid Andersson för säkradt
[Underskrift saknas]

14 april 1811
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 159, ÖLA.

Protokoll hållit vid extra sochnestämma d. 14/4 1811.
§ 1 Till bewistande af den till d. 19 april i Östersund utsatta gästgifweri regleringen m.m. blef
sochneskrifwaren utsedd till fullmägtig och blef försedd med fullmagt under hwilken, uti sochnestuf.
sochnens sigill blef satt, och fullmägtigens arferade stadgad til 16 sk. b:o om dagen.
§ 2 Församlingens sochnemän underrättades om kyrkosmidets ankomst, och som den af församl. sig
antagna skjutsens betalande med 16 sk. riksg. för lisspundet, bestiger enl. bruks räkningen för 5 ½
skjeppund el. 110 pund bessmans vigt till 36 r.d. 32 sk. rg. föreslogs och bifölls att dessa pengar skulle
af kyrkan förskiutas, intill thess medlen af sexmännen uppburna aflämnades.
§ 3 Sochneräkn. blef uppläsen och fants cassan wara skyldig någodt öf:r 11 r.d; hwadan beslöts nytt
sammanskott, som sexmännen hwar i sin rote komme, jämte de förr nämnde skjutspengarna att
upptaga.
[Underskrift saknas]

28 april 1811
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 160-161, ÖLA.

Protocoll vid extra socknestämma d. 28/4 1811.
§ 1 Som anledningen till denna sochnestämma war enl:t dess utlysande söndagen förut församl.
bekant, neml. att wälja ledamöter till berednings comitteen som böra efter höga wedererbörandes
befallning samlas för att afgifwa sina förslag wid bewillnings taxeringen uti Lith och Korsta den 11
maji, blef sochnemännen tillfrågad hwad arfwode fullmägtige skulle hafwa, då det blef allmänt beslutit
att lika arfwode som tillförena neml. 16 sk. b:o om dagen skulle hwar ledamot bestås.
§ 2 Blef sochnemännen tillfrågad om de woro nöjde med de förr utsedde ledamöter hwilka redan
kjände mera än andra grundenna som wid beredningen skola följas? Då allmänt swarades att inthet
wore therwid påminna, då likwäl erhindrades att Pehr Olofsson å Backen som numera mera lämnat
hemmanet borde enl. författningarna, en annan ledamot wäljäs, då nämnde mannen Eric Jonsson å
Backen blef föreslagen och wald. Wid detta tillfälle tillsade wäl Simon Jonsson i Skjärvången sig ej
hafwa läglighet wara committe ledamot längre, men fant på föreställning sig dock therwid fortfara.
§ 3 Sochnemännen ompåmintes att till den förestånde kyrkobyggnadens främjande wore
nödwändigt en slipsten, hwilken beslöts af kyrkans medel skulle betalas, då Nils Olofsson i Laxsjön
lofwande att framskaffa en god sten som han endast 2:ne år brukat och kostade, enär afräkning giordes
på dess nyttning, nu mist 6 r.d. r.g., hwilket af församlingen antogs.
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§ 4 Likaledes giordes påminnelse om tjenlig ställnings stör, då 4 lass förelogos wara nödig och då
50 stör räknades på lasset beslöts att af sochnecassan skulle hwart lass betalas med 16 sk. r.g. och
således 32 sk. för 100:de. På flera gånger giord tillfrågan war det ej någon mer än Påhl Larsson i
Tornäs, som åtog sig framskaffa ett lass el:r 50 stör. Då ej widare kunde däråt göras än att de skulle
sielfwa ombesörja det det öfrige, hwilka hade närmast och lägligast thertill.
§ 5 Om näfer som wore utsatt till ett pund på tunnelandet, tillsades äfwen att det ej må glömmas och
att det borde wara mjukt och smidit, om det skall begagnas.
[Underskrift saknas]

3 juni 1811
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 162-165, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit annan dag Pingest el. d. 3 junii 1811 uti Föllinge.
§ 1 Då rådplägning om nya kyrkobyggnaden nu skulle hållas, giordes ett till ärendet lämpeligt tahl,
hwarwid ibland annat uppmuntran skjedde till den oegennytta och enighet, som wittna kunde att det
war ett folk af lika nit för Guds ära och inbördes nöje och wäl.
§ 2 Wid det nu aldraförst reglering skulle skje hwilka som skulle göra dagswärken och hwad hwar
ock en borde giöra, blef Olof Göransson och Jon Göransson i Slätt, samt Påhl Larsson och Carl
Larsson[?] i Tornäs tillfrågade, om de som hade fasta på hwar sina hemmansdelar, och snart komma
att dem tillträda och således blefwe särskilda rökar och hushåll, ej wille, fast de för det närwarande ej
wore därtill förbundne, åtaga sig några dagswärken utom hwad de nu såsom hwad på de skrefne
rökarne böra giöra? Hwarwid desse hemmansägare såsom närwarande swarade att de wist wille häldre
göra någodt öfwer än under.
§ 3 Förestältes om frälsebönderne Johan Larsson och Arvid Andersson i Holmsjön, som wäl wore
2:ne särskilte rökar, de i anseende till deras osäkra och kjända swaga hemman icke i så måtto kunde
lindras att de tillsamman utgorde en rök och i arbetet därefter swarade. Sochnemännen fant detta så
billigt att allmänt bifölls, det dessa frälsebönder skulle för en rök gemen-samt arbeta.
§ 4 Widare äskades sochnemännens utlåtelse om de mäst aflägsne byar, Åhlviken och
Storåbrännan, kunde för den längre tid till framkomsten för att arbeta, de framför andra måste
anwända, undfå eftergift på någodt dagswerke? Sochnemännen som kjände detta wara billigt beslöto,
att 2:ne dagswerken skulle på hela arbetet hwarje rök af dem eftergifwas.
§ 5 Som torpare af olika lägenheter gåfwos, synnerligen torpare med odelstorp och torpare med
dagswerke och endast på bestämd tid, så föreslogs att de förra neml. odelstorpare skulle göra hälften
emot en rök eller bonde, och det sednare en 3:dje dehl emot en bonde. Detta blef, med såwäl
sochnemännens som torparenas förklarade åtnöje, bifallit.
§ 6 Ehuru inhyses äfwen wille hafwa rum i kyrkan, så föreslogs dock inthet, utan öfwerläm-nades
till deras wälbehag, då de närwarande ock försäkrade sig wela efter råd och lägenhet någodt göra.
§ 7 Gifta drängarna Pehr Ersson i Lägden och Lars Ersson i Laxviken åtogo friwilligt sig några
dagswerkens utgörande, det sochnemännen ansåg med wälbehag och dem hedrande.
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§ 8 Ottsjöboerne, som blifwit lindrade med halft wärke efter sitt skattetal blefwo nu frågade om de
icke ansågo det billigt att till fullo efter hwar sin rök answara dagwirken? Alle[?] när-warande utom
Eric Pålsson i V. Ottsjön sade det de wäl skulle däruti ingå om de inthet woro förbundne att i
Hammerdahl wid kyrkoarbete enär så påfordrades swara, eller om så skulle hända att Föllinge boerne
wele hjelpa dem, enär så fordrades i Hammerdahl. Föllinge sochne- män swarade enhälligt att de
däruti intet inginge eller åtnöjde ett halft arbete af Ottsjöboerne, utan påstodo att de anten skulle giöra
efter full rök hwar eller ock inthet, ty de trodde sig ändå bygga kyrkan. Ottsjöboerna ehuru räknande
sin förmohn att hafwa sine rum i kyrkan, woro dock härutinnan länge betänksamma, likwäl funno de
närwarande sig wid, att ingå uti det att giöra efter rök fulla dagswärken dock med förbehåll, gjordt af
And. Pålsson att om samma tid arbete fordrades af dem i Hammerdahl, de då wore härifr. befriade
hwilket fants billigt.
§ 9 Som det ansågs olämpeligt att byggmästaren skulle kost hållas hwarftals i sochen, så blef
beslutit att mot betalning för honom på ett lämpeligt ställe få mat, och att denna betalning skulle af
kyrkans medel förskjutas; och som församl:n önskade att pastor skulle, såsom närmast för
byggmästaren kosthållningen sig åtaga och derföre wele bestå 16 sk. b:o om dagen så åtog sig pastor
byggmästaren med mat och husrum förse, men wille för ingen dehl hafwa mera än 16 sk. riksg. om
dagen hwarwid det således förblef.
§ 10 Till rättelse, så wäl för byggmästaren, som materiels-skrifwaren och arbetare blef stadgadt att
klockan 6 om morgonen, skulle tecken med klämtning i kyrkklockan skje, hwarefter bön och upprop
af materiels skrifwaren skjer och arbetet slutas om aftonen kl 8:ta sedan bön blifwit hållen.
§ 11 Som möjeligen försummelse och olydnad kunde gifwas uti ett ordentel. och efter näm-ning
skjedt dagswerkes utgörande, hwarigenom dröjsmål och hinder uti sjelfwa arbetet blefwe, så stadgades
att den som ej efter utnämning sig till utsatt tid infunne, skulle till kyrkan gifwa 16 sk. b:o el. 24 sk.
riksg. ock ändock answara dagswerket.
§ 12 Som flere af sochnens äldste hade gifwit till kjäna sig wela från detta beswär, såsom gamle
äntledigade blifwa och ibland dem synnerligen förra nämndeman Nils Ericsson i Läg-den och Carl
Påhlsson i Tornäs, blef ock uti den förras ställe bonden Anders Pehrsson i Ny-land och i den sednares
rum bonden Hemming Pehrsson i Tornäs walde.
Ut supra In fidem
Joh. Ax. Huss

8 september 1811
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 166-167, ÖLA.

Protokoll hållit d. 8/9 vid allmän socknestämma i Föllinge 1811.
§ 1 Wid sochnemännens allmänna samwarande efter lagligen utlyst sochnestämma blef ompåmint,
det fullmägtig anten från sochnen el. från Lith borde wäljas till att bewista den till d. 20 i denna månad
på lands contoriet utsatta landsliqviden m.m; då det beslöts att Liths full-mägtig skulle anmodas och
fullmagt med sochnens sigill för honom utfärdas.
§ 2 Efter någon rådgöring beslöts att om Gud bewiljade hälsan och någolunda år skulle så arbetas å
nya kyrkan att hon innan 2:ne år blefwe så färdig att Gudstjänst finge hållas uti den, hwadan och
allmänt blef beslutit att tisdagen efter Mich:s dag, skulle arbete företagas af de som i brista i
dagswerken, då förnämligast sacristian skulle täckas och golfåsarna inläggas, och som ingen sten åt
golfåsarna war wid kyrkan att tillgå, så åtoge sig kyrkogränden[?] att så wida de kunde hafwa tillgång
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på hästar, af hielpa denna brist, äfwen som att lämna bräder och näfer som kunde fela, wid sacristie
takets tillagning.
§ 3 Såwida den emot landswägen liggande sacristie wäggen synes otjänlig wara utan fönst-er, så
beslöts att äfwen där skulle ett fönster upphuggas och af den som de andra fönstren giör, betingas.
§ 4 Jämte det globen och korset på nya tornet skulle blifwa branngul ock linolja samt färga der till
skulle anskaffas, blef ock omtalt det Tornäs sågen war oundgängelig till kyrkans för-seende så för
egen som andras del med långbräder, och war ingen som wid så fatta omständ-ighet hade någodt emot
denna sågs reparation.
In fidem
Huss

6 oktober 1811
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 167-168, ÖLA.

Extra sochnestäm. d. 6 oktobr. 1811 i Föl:e
§ 1 Församlingen underrättades om den synbara säkerhet för framtiden till nya kyrkans och tornets
bestånd, som war nu iagttagen och wärkstäld, samt att golfåsar woro så i ordning stälte att golfning åt
wåhren i god tid kunde få göras.
§ 2 Ompåminte h. pastor Ångman såsom närwarande, det wara högst nödigt, att så mycket bräder af
10 aln längd skulle till wåhren anskaffas att tornet kunde brädslås, till förekomman-de af röta i det
ihophuggna.
§ 3 På föreställning fant församl. det skulle wara besparing på jern och öka utseendet att i stället för
lukor på tornet, ett brutet tak innrättas, hwarom pastor Ångman lofwade underwisa enär så fordrades,
äf. som om den erforderliga höfwelbänken, till brädernas spruntning wid förestående brädslåning.
§ 4 Pastor Ångman hade ock nu närmare eftersedt och uträknadt, att till kyrkans brädslag-ning
innan till wore lämpligast 9 alnars bräder, hwadan ock efter uträkning å hwarje tunne-land skulle
anskaffas 6 st. bräder af nämnde längd, 1½ qwarters bredd uti lilla änden och 1½ tums tjocklek, äfwen
så skulle en spira 22 al. lång på hwar 2:ne tunnel. till skaffas.
§ 5 Allmänt samtyktes det mur skulle i sacristian uppsättas och det mitt på östra wäggen och röstet
hwarigenom upphugna fönstret på östra gafweln bortginge och borde igenhuggas och ett annat fönster
på den södra wäggen i dess ställe upphuggas.
[Underskrift saknas]

1 december 1811
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 169-171, ÖLA.

Allmän soknestämmas protokoll, hållit i Föllinge d. 1 decembr. el.
Advents söndagen 1811.
§ 1 Som det af pastor påmintes att till lättning wid nya kyrkans brädslagning borde wara enahanda
sprunthyflar, så beslöts att 3:ne par skulle anskaffas, och som på tillfrågan Jon Olofsson i Nyland och
Olof Olofsson i Grafbrännan åtogo sig den förra förfärdiga träden och den sednare järntänderne därtill,
så godkjändes de af församlingen.
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§ 2 Efter förnyad ompåminnelse om den wälgörande lättning och hielp för människjoslägtet, som
igenom vaccinationen kan påräknas, önskade flere af församlingen som ännu ej haft tillfälle att få sina
barn vaccinerade, att de måtte winna denna sin önskade förmohn hwadan ock det beslöts att h. doctor
Risler, skulle i detta ärende anmodas och om möjeligit wore hitresa fastelagstiden såsom den mäst
beqwämliga för de aflägsna att kunna på anbefald dag och ställe framkomma med sina barn.
§ 3 På annandag juhl beslöts det hwar och en efter sin råd och lägenhet, skulle aflämna någodt till
den anbefalta stamboken till hielp för kyrkoinrättningar å aflägsne ställen.
§ 4 Sochne cassæ räkningen som för sochnemännen upplästes och af dem godkjändes utwisade det
cassan stod uti mycken balence och skuld, hwardan ock beslöts, det å hwarje rök skulle till cassan
förskjutas en riksd. riksg; dock blefwo i avseende till kjände mindre förmohnlige omständigheter
följande lindrade med hälften el. 24 sk., neml:n Pehr Gudmunsson i Thun, Eric Persson i Hökvattnet,
Nils och Olof Jonssöner i Storåbrännan, Olof Ersson i Stångviken, Arvid Andersson och Johan
Larsson i Lillholmsjön. Och härwid fingo sexmännen tillsägelse att hwar i sin rote dessa meddel som
först upptaga och aflämna.
§ 5 Som genom h. assessor Granbom blifwit fullkomligen upptäkt, att missummering uti
fördelingen enl. tionde längden är på 3:ne kappor, hwilka ock 2:ne år måst uppbördsmannen
godtgöras, altså beslöts ock att ej blotta redan betalta skulle af sochne cassan betalas utan ock, till
förekommende af all ändring uti 10:de sättnings längden, årligen desse 3 kapp. af berörde cassa
godtgöras.
In fidem
Joh. Ax. Huss

8 mars 1812
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 171-172, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit d, 8/3 el. Midfastosöndagen 1812.
§ 1 På ordentel. utlyst sochnestämma woro de flästa af sochnemännen tillstädes, då elector wid
utsatta riksdagsmanna vahlet d. 14 dennes blef allmänt wald nämndem. Eric Jönsson på Backen,
hwilken, i händelse han någon dag sig efter tingets slut, till detta wahls bewistande nödgas uppehålla,
skall han af sochne cassan för hwar dag undfå 16 sk. b:o el. 24 riksgäld.
§ 2 Det hitsända materials förslaget till scholæhusens byggnad å Frösön, rörande endast Liths
tingslag uplästes och fant sochnen bäst att så wida alla woro för aflägsne att kunna göra några kjörslor
som fordrades, så woro de alla nöjda att med pengar betala hwad efter belopp-et å dem af Liths
pastorat äskades.
§ 3 Då anledning gafs att föreställa de obehageliga följderna af kortspehl, beslöts allmänt att den
som uti sitt hus weterl. tillstadde kortspehl och det idkade, det ware sig med in- eller ut-sochens bo,
skulle wara förfallen till 5 r.d. b:o pligt till sochnens kyrka utom de böter, som han och kortidkarena
uti dess hus wore underkastade.
§ 4 Påminnelse om det till kyrkobyggnaden reqvirerade gordes, och hwar och en skulle hwad de
möjeligen kunde anskaffa, framföra, och det till komma instundande wåhr söka tillreda för att nästa
winter aflämna.
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§ 5 Den ankomne restlängden å saltpetteravgift, brandstodsmedel etc. gafs sochnemännen
tillkjänna, med påminnelse om desse medels afbördande till nästa söndag, så wida de böra wid
marknaden aflämnas.
Slutel. önskades församl. nåd och wälsignelse.
In fidem
Joh. Ax. Huss
Upläst å ordentlig utlyst sochne stämma den 26 april 1812 och till alla delar erkjent och riktigt
befunnit intyga.
Jonas [bom.] Danielsson i Sandviken
Olof [bom.] Olofsson i Backen,
Pål [bom.] Larsson, i Tornäs
Pehr [bom.] Salmonsson i Laxsiön

26 april 1812
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 172-174, ÖLA.

Protokoll hållit vid lagligen utlyst soknestämma uti Föllinge d. 26 april 1812.
§ 1 I anseende till den bewillnings taxering för innewarande år, som enl. i dag afkunnad
landshöfdinge ämbetets kundgörelse därom kommer att uti Lorås gästgivaregård d. 14 uti nästa månad
att förrättas, och hwarest den förut valde berednings committeén bör sig innfin-na, så blef
sochnemännen frågade hwad de som blefwo walde till ledamöter skulle för hwarje dag de i detta
ärendet worde hindrade, såsom betalning undfå? Då allmänt ansågs för litet hwad till förena blifwit
gifwit, neml. 16 sk. b:o om dagen för hwar ledamot, beslöts nu enhäl-ligt att detta borde ökas med 8
sk. om dagen, så att hwar och en dag skulle betalas till en ledamot 24 sk. banko el:r eller 36 sk.
riksgälds, hwilket af sochne cassan skulle tagas.
§ 2 Widare frågades sochnen om de wille genom ordentel:t wahl utse sig committe ledamöter eller
på annat sätt därom öfwerenskomma då utan någon omgång allmänt waldes de som förr hafwa warit
ledamöter, neml. nämnde mannen Eric Jönsson å Backen och bönderna Hans Stigsson i Ottsjön samt
Simon Jonsson uti Skärvången, hwarigenom antalet af ledamöter blef fult enär en ledamot efter till
kjänna gifwande från Hotagens capelle församling såsom dess ombud, sig med Föllinge sochns
deputerade förenade.
Ut supra, in fidem
J. Ax. Huss

14 juni 1812
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 174-176, ÖLA.

Protokoll hållit vid lagl. utlyst sockne stämma uti Föllinge d. 14 jun.
el. 3 sönd. p.Tr. 1812.
§ 1 Uti öppen församl. upplästes kyrko- och fattig räkningarne och ingen hade att därwid påminna,
utom det att Hans Danielsson i Ottsjön saknade det han gif:t till kyrkan och fattiga wid dess hustrus
kyrkogång, hwilket i nästa års räkning skulle iakttagas.
§2

Blefwo flere delar rörande nya kyrkobyggnaden omtalte och beslutne.

§ 3 Som igenom kyrkovärden Jöns Pehrssons i Backen död, kyrkovärdssysslan blifwit ledig, så
ompåmintes församl. det den 1/2 tun. honom i lön som härintill hwarit kyrkowärden tillslagen, wore, i
anseende till församl:s tillwäxt och de therigenom tillökta beswär för liten ersättning för en så
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beswärlig och answarig syssla, så fant församl. för godt att hädan efter af kyrkans vinsäd 1/2 t. skulle
tagas, så att hela lönen blefwe en tunna korn.
§ 4 Sedan nu lönen för kyrkovärden stadgad blifit förestältes nödwändigheten att genast en, i den
afledna kyrkovärdens ställe, borde af församlingen wäljas, hwarpå enhälligt den afl:ne kyrkovärdens
son nämndemannen Eric Jönsson å Backen blef därtill utsedd, hwilken lät slutligen öfwertala sig att
kyrkovärds sysslan emottaga.
§ 5 Jämte erhindran att äfwen igenom klockarens och kyrkovärdens död, klockare sysslan wore
ledig gafs tillkänna det den afl. klockarens enka hade utom detta äfwen ett nådår att njuta emot
göromålens ombesörgning, och att i anseende till de widsträkta göromåhl som denna syssla till hörer,
syntes de till förena af nybyggarna bewiljade 4 sk. på röken wara för otillräckliga för en så trägen
församl:s betjäning, hwadan efter någon rådplägning, blef beslutet, att allmänt skulle så wäl af
nybyggare som af skattehemmans åboer, i klockare lön årligen af hwarje rök utgifwa 2:ne kappor
korn.
§ 6 I hänseende till den lediga klockare sysslan gafs ock tillkjänna det skickliga sökande till den
samma, skulle efter 5 månader sig därtill anmäla, hwarjämte erhindrades att enl. höga wederbörandes
förordningar, får ingen till klockare antagas, som ej kan skrifwa, räkna, wäl läsa eller informera barn,
och hafva provinc. medici betyg att förstå vaccination. Och som församl. hade hopp att ämnen till
klockare funnes inom sochnen så ansåg församl. onödigt att i anseende till så obetydl. lön som wid den
samma wore uti avisorne låta denna ledighet annonceras.
§ 7 Som Pehr Gudmunsson bliwit bewiljat 1 kappe korn af hwarje rök för att sjelf ombesör-ja sin
vanvettiga dotters wård, men sochnens äldste befarade att icke så allmänt som sig borde detta blef efter
kommet, så beslöts att i dess ställe skulle å hwarje rök gifwas 12 sk. riksg. hwilka af sexmännen uti
hwar sina rotar skulle uppbäras och Pehr Gudmunsson till ställas.
§ 8 Till Ottsjöboernas säkerhet om lofwad hjelp wid affordrade[?] kyrkoarbetet uti Hammerdahl
blef skriftelig försäkran, underskrefwen af sochnens deputerade lämnad, af innehåll, det denna sochen
skulle i slik händelse answara så mycket i pengar som emot hälften i det arbete som Ottsjöboerne gjort
wid denna nya kyrka swarade.
In fidem Joh. Ax. Huss
Pastor

6 september 1812
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 177-178, ÖLA.

Protokoll hållit wid allmän och laglig utlyst socknestämma i Föllinge d. 6 sept. 1812.
§ 1 I anseende till den osed att finna, wid sochenstämmor från början närwarande, icke af-bida deras
slut, hwarigenom okunnoghet om hwad blifwit beslutat ofta före bäres och ehuru icke gällande till
ursägt medförer ledsamma fölgder, lämnades warning ifrån sådant oskick och förmaning att afbida
sochnestämmors slut.
§ 2 Allmänt beslöts att de som möjel. kunna hafwa de erforderl. bräder till kyrkohwalfwet för
handen, skulle söka framskaffa den till någon torkning, så att om de möjel. ansåges af past. Ångman,
som skulle anmodas att hit komma strax efter XIX söndagen, el:r då Michaeli dag firas, dugelige så att
arbete då kunde börjas.
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§ 3 Till så wäl mur i sakristian som till kjällaren beslöts att 2 lass på tunnelandet slagen sten, lasset
en aln i qvadrat, skulle till wåhrtiden anskaffas.
§ 4 Såwäl tornet som kyrkan ansågs icke fullkoml. dels för den otjenl. wäderleken dels och för
mindre ärfarne, tjärade och det wore i synerhet för att undwika en kostsam ställning å tornet, således
nödigt medan ställningen ännu står att söka åt wåhren å nyo tjära det och kyrkotaket; hwadan ock Olof
Jonsson på anmodan, åtog sig att hafwa tjära som erfordras thertill i beredskap, hwilket föreslogs till 2
½ el:r 3 t.
§ 5 Ärforderlig kalk åtog sig på anmodan Kjehl Nilsson i Lägden och Olof Jönsson uti Ny-land
såsom wahne därwid att tillreda.
§ 6 Om Åkersjö och Walrue boerne funne sig wid att 2 personer af hwarje rök nästa wåhr hålla en
wecka på kyrkoarbete så skall de ifrån all annan tyngsell derfrå blifwa frikjände.
§ 7 Såsom understöd för den i flera afseenden lidande genom olyckor Dan. Danielsson i Raftälven,
beslöts att sexmännen hwar uti sin rote skulle uppbära hwad hwar och en hade tillfälle och läglighet att
bispringa honom med.
[Underskrift saknas]

6 december 1812
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 179-180, ÖLA.

Protokoll hållit d. 6 dec. el:r 2 sönd. i Adv. 1812, wid ordentligen utlyst
sochnestämma i Föllinge.
§ 1 Efter församlingens samling i sochnestuf. föredrogs hwad afsigten med denna sochne-stämma
efter tillkjännagifwande wid pålysning wore, neml. att dels underrätta sochnemännen det oagtad
skjedd underrättelse om klockare sysslans ledighet wid den församling uti allmän-na inrikes
tidningarne, ingen inom laga tid sig anmält mera än materialsskrif. och v. klocka-ren Lars
Gudmunsson, dels ock att få höra församl:s yttran om de äskade 3:ne [?] skulle uppföras på förslag de
där prof aflägga borde eller de förenade sig om någon skickel. utan widare omgång. Hwarwid
erhindrades att inthet någon annan kunde antagas än en sådan som wore tjenlig informera barn, kunde
skrifwa och wore kjänd för ordentelig i lefwernet m.m.
Och som församlingen omförwissades att pastor, hwars tanka äskades, wele lämpa sig efter
sochnen så wida deras wahl fölle på en tjänlig och godkjänd, så blef v. klock. Lars Gudmunsson så af
sochnen som pastor ansedd, utan någodt widare förslags uppsättande, ansedd den enda innom
församlingen som wore i anseende till både nykterhet och redig läsning och grund i christendoms
kundskapen samt någodt öfwad i skrifwande och räknande, mäst skickelig och behöfwande denna lilla
syssla. Hwadan ock med betygande af pastors nöje öfwer sochnemännens enighet härwid,
församlingen önskades lycka till den wahlde klockaren, som underrättelse därom skulle meddelas och
fullmagt undfå.
§ 2 I anseende till laggranhet och aflägesenhet wid mantalsskrifningen och uppbörden som skulle
skje d. 10 i Lith, och mantalsskrifningen äfwen där d. 13 i denna månad blef minist. adjuncten Huss
anmodad att såsom sochnens ombud desse tillfällen bewista och som bemälte h. adjunct åtog sig
therwid tjäna församl:en, ty beslöts att skjuts och omkostningar therwid skulle af sochnens cassa tagas.
[Underskrift saknas]
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28 mars 1813
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 181-183, ÖLA.

Allmän socknestämmo protokoll hållit i Föll. d. 28 martii 1813.
§ 1 Församlingens ledamöter som om förehafwande ärender i god tid blifwit wid utlysandet af
sochnestämman underrättade woro nu gemensamt samlade, då först föredrogs att fullmäg-tig borde
utses till utlysta berednings committeen d. 5 och 6:te instundande april, som uti Lith wore till städes
och meddelade de upplysningar som äskades och woro nödige, då till arfwode för den som sig detta
fullmägtigskap påtoge af sochne cassan 24 sk. banko om dagen beslöts att tagas.
§ 2 Enär fullmägtig wid berednings committeen skulle wäljas fölle alla på then tankan, att
nämndemannen Isac Eriksson ifrån Häggsjön, som ägde nog kännedom om de delar hwilka därwid
fordrades, så i anseende till Föllinge som Hotagen wore därtill tjenlig. På tillfrågan sökte wäl bemälte
nämndeman undandraga sig detta förtroende, men på föreställning fant han sig dock therwid; hwadan
ock sochnemännen tillsades att meddela honom nödiga upp-lysningar om såwäl hemmans wårde som
det öfriga som borde angifas.
§ 3 Kongl Maij:ts nådigste bref till Max. V. Consistorium om barnamorskors anskaffande i alla
sochnar upplästes och med tjänliga och öma föreställningar anmantes församlingens ledamöter att så
mycket willigare gå denna Kongl. Maij:ts wälgörande ombesörgning till mötes, som deras och
efterkommandes wäl så nära därwid war förenadt. Sochnemannen som wälsignade Konungen för dess
faderliga omsorg önskade att deras läge wore sådant att de möjel. kunde deraf sig begagna, men så wäl
de flestas bekymmersamma omständigheter och knappa wilkor som deras spridde läge göra, det de
önska få tillstånd ingå med Liths pastorats inwånare och njuta med dem enahanda barnmorska, enär
sådana tillfällen skulle yppa sig, att de dess biträde skulle nödgas söka.
§ 4 Sochnemännen förestältes om nödwändigheten att någodt wist besluta i anseende till nya
kyrkobyggnaden, hwarpå blef, efter någodt samtal afgjort, att alt wirke skulle, äfwen som sten wara i
beredskap så att arbetet, hwilket icke i anseende till detta swåra år kan denna wåhr fullbordas, måtte
med alfware straxt efter skjördetiden om Gud förskonar för hårdår kunna an-gripas och wärkställas,
hwarom pastor Ångman i Ström ock skulle underrättas.
In fidem

Joh. Ax. Huss

9 maj 1813
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 183-184, ÖLA.

Protokoll hållit vid laga utlyst socknestämma i Föllinge d. 9 maij el.
2:dra Storböndag 1813.
§ 1 Kyrko- och fattig-räkningarna upplästes och blefwo, såsom rigtige befundne af utsedde
deputerade af församlingen genast underskrefne.
§ 2 Som nyb. Jöns Ericssion i Tuvattnet efter församlingens förklarade förtroende åtog hwitlimma
tornet denna sommare så blef öfwerenskommit att han skulle i anseende till den owanl. dyrhet att
kosthåll sig hafwa för war dag han därtill anwänder äfwen som för en resedag 40 sk. riksg. af
kyrkomedlen erhålla.
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§ 3 Den tjenstlöse drängen Olof Jonsson uti Storåbrännan anmältes göra i flere fiskevatten, så för
Tuvattnets och Hökvattnets åboer som flere, skada och intrång, hwadan beslöts att på försök honom af
fjärdingsmannen och nämndemannen därom skulle tillsägas, och om rättelse ej blefwe, han lagligen
borde tilltalas.
§ 4 I anledning af den i dag uplästa Konungens höga befallningshaf:des kungörelse, att de af
sochnen, som äro uti werkel. behof å frökorn äga att, efter anmälan därom hos kronolänsmannen det
samma uti Sundsvall afhämta, blef tillsagt att innan tisdag middagen sådant angifwa.
In fidem
Joh. Ax. Huss

7 juni 1813
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 184-185, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit d. 7:de junii 1813 i Föllinge.
§ 1 Efter sochnemännens samling till laglig utlyst sochnestämma, beslöts att den som blef utsedd
till fullmägtig wid den utsatta sammankomsten d. 11 innewarande uti Östersund rörande saltpetter
tillvärkningen, skulle för hwarje därtill uppgående dag undfå af sochnecassan 24 sk. b:o el:r 36 sk r.g.
om dagen och blef till fullmägtig thertill wald Simon Jonsson uti Skärvången, som ock slutl. åtog sig
detta ärende och blef genast med fullmagt med sochnens wanl:a sigill försedd.
§ 2 Som möjeligen den betingade murmästaren omkring midsommaren kommer för att uppsätta
muren i sakristian, så blef öfwerens kommit att för kosthållet åt honom bestodes 32 sk. riksg. om
dagen, och åtog sig pastor att derom försorg draga, kommande betalningen att af sochnecassan tagas.
§ 3 Uppå gifwen anledning blef warning lämnad till Laxvike och norr Skärvånge boerna, att icke
låta någon course el:r angelägne ordres dröja och hindras, utan efter föreskrift genom natt och dag af
färdas, därest de som äro befriade ifrån all utgift till någodt gästgifweri och således till hielp åt
gästgifwaren här i sochnen wid ämbetsmäns resor m. m. skulle undwika answar.
§ 4 Wid sochnemännens samling blef ock upptäkt den oordning inom Föllinge gamla sochn el:r
grannskap, att flere kreatur funnes gående hemma och icke flyttade med andras kreatur i bodarne, utan
giorde skada på slotter m. m. och alt emot det till förena öfwerens komna wite el:r pligt för hwart
kreatur, hwilket oskick syntes härflyta ifrån det att någon tid icke någon ordentel. uppsyningsman
warit tillsatt, den ock till någon uppmuntran att all möjelig tillsyn hafwas blef bewiljad 1/3 del af den i
öfwerenskommelse ut satta pligten, och blef nu till upp-syningsman med grannskapets bifall wald
skattebonden Nils Pehrsson i Norrgård, som ock detta ärende sig åtog och skulle det innehafwa intill
thes han wid en sochnestämma sig det afsade.
In fidem
J. Ax. Huss

20 juni 1813
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 186, ÖLA.

Extra kyrkoråds protokoll kl. 8 om morgonen d. 20 jun. 1813.
§ 1 För sochnens äldsta som blefwo kallade, och woro Pehr Olsson å Backen, Nils Ersson i Lägden
och Hemming Persson i Tornäs, samt kyrkovärden Eric Jönsson å Backen och fjerd-ingsman Påhl
Larsson i Tornäs, upptäcktes det lappgossen Anders Andersson i Backe torpet begådt någodt snatteri
och wisat olydnad emot sin moder; hwarwid beslöts att försöka denna i öfrigt med lyckeliga naturs
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gofwor och eldighet[?] försedda gosse om 13 år med en aga, som möjel. kunde förbättra honom, och
icke igenom laglig medfart[?] skada dess framtid, hälst dess tjufnad och wingel[?] war af mindre
betydenhet, än att den borde med hårdhet beifras.
§ 2 Efter någon rådgöring bifölls pastors förslag att bemälte gosse Anders Andersson, skulle å
denne dag, som war Storböndag, då äfwen mycken ungdom wore tillstädes, sitta uti stocken och af
pastor ett lämpligt tahl i gången både till föräldrar och barn el:r ungdom giöras, det ock alt blef å
nämnde dag wärkstäldt. Vid detta alt blef dock förbehållit och gossen tillsagt att om ej ändring af
honom wisades, så skulle äfwen detta hans brott, stå honom öppet.
In fidem
J. Ax. Huss
Pastor

20 juni 1813
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 187, ÖLA.

Extra soknestämmo protokoll hållit storböndag d. 20/6 1813.
§ 1 Wid en talrik allmogens samling rådgordes huru de 12 tun. korn hwilka woro Föllinge pastorat
tilldelte af den säd, som Malmöhus läns invånare skjänkt Jemtlands läns mäst nöd-stälta medchristne
och inbyggare, skulle från Hernösand kunna transporteras, hwilka om ej på annat dock genom
sochnens gemensamma kostnad borde afhämtas.
§ 2 Wid uppstäkt att inthet wore uti fattig cassan sedan den för de fattigas räkning å kronomagasinet
af den samma betaltes, äfwen som att sochne cassan redan wore på balance, bifölls allmänt att efter af
pastor gifwit förslag till skjuts skulle offras 4 tun. däraf och således 8:ta tunnor blifwa till delning, och
att således för hwart lass med 3 tun. å lasset en tunna skulle med fås i skjuts, och som på tillfrågan
hwilka wore hugade denna skjuts sig åtaga, Jonas Isacsson i Norrgård åtog sig 2:ne lass och Jöns
Ericsson i Tuvattnet, samt torp. Olof Jonsson sig därtill anmälte, så kommo de at nästa wecka i denna
skjuts att förrätta, hwilket de för hög wälb. herr landshöfdingen bör tillkänna gifwas för att undfå
anordning till sädens utbekommande i Hernösand.
In fidem
J. Ax. Huss Pastor

29 augusti 1813
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 188-189, ÖLA.

Protokoll hållit i Föllinge soknestufwa d. 29 aug. 1813
§ 1 Uppå föreställning det församl. borde utse någon som med vaccinerade dem kunde be-tjäna,
föreslogs g. organisten Malmström i Offerdahl, som både tillförena wisat sin skicklighet therutinnan
och förklarat sig willig thermed ytterligare beswär hafwa, hwadan han ock enhäll-igt fick
församlingens förtroende, däremot de förwissade sig han swarade och sådane tider till vaccinationen
utsedde som efter ortens beskaffenhet och läge wore lämpelig.
§ 2 Sedan Kongl. Maij:t allernådigast täckts bewilja det vaccinations collecterne hädanefter icke
med andra ecclesiastique medel kommer att afsändas, utan stadna inom sochnarne, upp-muntrades
församl. till att rundeligare sammanskott wid denna collect än till förena skedt.
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§ 3 Som fullmägtigen wid saltpettertillwärknings commiteén gifwit till kjänna det han för-behållit
sig få gifwa, efter sochnemännens hörande till kjänna om panna till saltpeters kokn. genom kronans
eller sochnens egen anstalt skulle anskaffas, blef allmänt beslutit att pannan genom kronans
ombesörgning \och - - [?] - - betalnings - -/ skulle till 60 kannors rymd anskaffas, hwilket
kronolänsmannen Holmberg skulle anmodas hos Konungens höga befallningshafwande anmäla.
§ 4 Ehuru sochnemännen ansågo för sig lämpeligt att fortsättning med kyrkoarbetet göra måndagen
efter 14:de söndagen, skulle dock afbidas herr pastor Ångmans yttrande therom, som Jonas Olsson i
Storåbrännan åtog sig anskaffa uppå det bref som pastor i detta ärende skulle skrifwa.
§ 5 Som nybygg. Olof Olofsson i Åhlviken nu 3:dje året lidit total misswäxt så ansåg
sochnestämman på därom gjord tjänlig föreställning, billigt att han skulle sjelf el:r genom ombud få
besöka sina medbröder i sochnen för att få något understöd, efter som hwars och ens omständigheter
kunde tillåta.
§ 6 Efter någon rådplägning beslöts, att den beträdde med barna information skulle jämte kost njuta
för hwart barn i weckan en kanna korn, och ägde den så kallade Föllinge-gränden att, enär ej som nu
skjer pastor låter deras barn njuta underwisning, anten klockaren el:r annan tjänl., den de hade
förtroende till skulle antagas på nämnde grund, men nybyggarna wore ense att till informatus för deras
barn antaga catecheten Jonas Nordfjäll.
In fidem
Huss

28 november 1813
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 190-191, ÖLA.

Sochenstämmo protokoll hållit d. 28 november 1813.
§ 1 Efter laga utlysning till allmän sochne stämma woro sochnemännen samlade, då det föreställtes,
att till den nya kyrkans inredande fordrades någon tillökning af snickare bräder och golfwärke uti
sacristian m. m. Hwadan och, sedan materials skrifwaren gifwit wid handen, hwilka woro resterande,
och de tillsagde att fullgöra sina skyldigheter, blef beslutit att på hwarje rök skulle 2 st. goda och torra
snickare bräder utgöras.
§ 2 Wid yppadt tahl om snickningen uti kyrkan blef allmänt beslutit det torparen Anders Jonsson i
Kosta och dess bror socknesnickaren Nils Jonsson skulle därom anlitas, hwilket ock pastor åtog sig
ombesörja.
§ 3 Allmänt bifölls det en ny predikostohl wore högst nödig, och då det föreslogs att bildhug garen
Edler wore den säkraste därtill, föll församlingen på den tanken att pastor Ångman som wärkställt
själfwa kyrkobyggnaden, med allas nöje och wore kjänd hafwa till förena giordt predikostohl, skulle
först därom anlitas, och i händelse ej församlingens önskan därwid stod att winnas, hwilket pastor
skulle utröna, så skulle bildhuggaren Edler anmodas.
J. A. Huss
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30 januari 1814
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 191-192, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit d. 30 januari 1814.
§ 1 Wid ett allmänt sochnemännens sammanträde efter laga pålysning skjedt, underrättades de att
snickarena som de äskat hafwa lofwat komma i god tid på wåren och wille endast haf-wa någon
betjäning genom gångled, lika som det ock blef tillkänna gifwit det past. Ångman lofwadt omändra
gamla predikostohlen, att den så länge kunde begagnas, intill församl. en ny mägtade anskaffa, hwilket
alt åtnöjdes.
§ 2 I anledning af det att de till ställningsbräder uti kyrkan nyttjande bräder icke woro nog säkre att
lita uppå, beslöts att i stället för 2:ne skulle 3 bräder å röken, torkade och fullgoda anskaffas och de
närmast boende kring kyrkan skulle hafwa i beredskap, hwad de ägde af samma bräder, att ej arbetet
skulle hindras, äfwen som att de resterande med golfwerke och bräder blefwo tillsagde att med answar
fullgöra sina skylldigheter.
§ 3 Till snickarnas kosthållning beslöts att för hwarthera skulle af sochne cassan gifwas 16 sk. b:o
om dagen till den som deras kosthållning sig åtaga, och som ingen sade sig hafwa till-fälle därtill
innom sochnen, så öfwertaltes pastor därtill.
[Underskrift saknas]

29 maj 1814
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 193-194, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit i Föllinge d. 29 maji 1814.
§1

Kyrko- och fattig-räkningarne upplästes och underskrefwos.

§ 2 Till fullmägtig wid taxerings committeen i Norderåsen d. 13 jun. valdes nämndemannen Isac
Ersson i Häggsjön, mot vanl:t arfwode 24 sk. b:o el:r 36 sk. riksg. om dagen.
§ 3 Församl. förestältes den tänkwärdiga belägenhetet, som klockaren Lars Gudmunsson nödgas
befinna sig uti, ej blott igenom en långwarig och än fortfarande dess hustrus sjuklighet, såsom hinderl.
äfwen för honom att frånwara, utan äfwen igenom det olycksödet, att mista sin enda ko, hwarigenom
äfwen det nödiga stöd till uppehälle för sina 4 små barn saknas. För församlingen som ömade sig
öfwer dess tillstånd föreslogs att en ko genom dessas ombesörjning torde bäst passa; hwadan ock efter
någon rådgöring blef beslutet, att af sochne cassan skulle tagas högst 23 r.d. riksg. till en ko, den Lars
Gudmunsson sjelf skulle anskaffa och wälja, hwarwid dock det sammanskott torpare och ungdom gör
och af sexmän el:r en uti hwar by upptages, innefattas, så att hwad som i detta sammanskjutna brister,
skall af cassan tagas, dock att alt icke öfwerstiger 23 r.d. och kan ko fås för någodt lindrigare pris, så
lägges det öfriga till cassan.
§ 4 Såsom nödigt att hwalfwets hwitlimning äfven som wäggarnes inuti kyrkan skulle skje som
först, så åtog på anmodan bonden Jöns Ersson i Tuvattnet sig den samma emot 40 sk. om dagen då han
sjelf sig kosthåller, men njuter till handtlangare någon af gångleds folket, och skulle detta arbete börjas
14 dag. härefter.
§5

Gångleds folket blef af materials skrifwaren utnämnt.
In fidem
J. A. Huss
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14 augusti 1814
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 195-196, ÖLA.

Protokoll hållit vid allmän socknestämma i Föllinge d. 14 aug. el:r dom X p. Tr. 1814.
§ 1 Då församlingen med fägnad såg huru den nya kyrkan med drift af snickaren inreddes, ägde den
ock hopp att i denna höst efter önskan få i den samma hålla gudstjänst, hwadan ock efter rådgöring
beslöts, att måndagen efter 14 sönd. eft:r Trinit göra början med den gamla kyrkans nedrifwande, då
hwarje dehl af materialet, i järn, glas och träd skulle sorteras och dagen efter 14 storböndagen genom
offentel. uppbud för auctioneras.
§ 2 Wid det tillfället att gamla kyrkan skulle nedrifwas ansågs nödigt att h. pastor och com-minister
Jon Ångman skulle få dehl af den öfwerens kommne tiden, så wida han lofwat biträ-da wid
altaretaflans nedtagan och uppsättande samt predikostolens ändring och uppställning; hwilket pastor
åtog sig ombesörja. Äfwen så fans ock nödigt att snickarens bror Anders Jons-son i Korsta skulle
äfwen genom bref anmodas att till sin broders hjelp sednast till nämnde tid hitkomma, hwilket han ock
tillförena lofwat.
§ 3 För det att altaretaflan skulle i nya kyrkan få ett bättre anseende, föreslogs det skuggmålning
borde som först äfwen förrättas, och ehuru och detta want allmänt bifall, war dock mycken
skiljagtighet i walet på målare, då en del ansåg Anders Ersson i [lucka] skickelig, andra åter mäst. Pehr
Sundin i Sunne säkrast och pålitligast. Slutligen förenade sig sochnemännen om Sundin, hwilken
skulle tillskrifwas therom.
§ 4 Till såwäl nytt smide på bänkdörrarna som det gamla smidets ändring, skulle sochensmeden
Samuel anmodas, hwartill af kyrkans järn behof skulle tagas.
§ 5 Då fråga wäcktes om kyrkoinvigningen, uppdrogs det pastor, att, så wida den inthet möjel.
kunde skje i denna höst utse lämpeligast tid därtill nästa wåhrtid.
Församlingen skildes med tillönskad nåd, etc.
In fidem
Joh. Ax. Huss
Pastor

2 oktober 1814
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 197, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit i Föllinge d. 2 octobr. 1814.
§ 1 Wid den allmäna socknestämman woro de flästa församl:s ledamöter tillstädes, då allmogen på
tillfrågan ej allenast yttrade det att den ansåg tjenligare att omkring en trädkyrka borgegården af träd
än af sten skulle byggas, hälst som wirket af gamla kyrkan därtill kunde anwändas. Hwadan ock
beslöts att genast borgegårds arbetet skulle angripas och 16 karlar om dagen det samma förrätta, då en
skulle blifwa huf:dman och åtlydd.
§ 2 Sochnemännen förstältes, huru otjänlig och ofta förargelig folkets rörelse uti kyrkan wore wid
offringar, då brudvigsell m. m. skjedde, utan det att ingen andagt wid de därunder sjungna psalmer
möjel. kunde påräknas, hwadan föreslogs det detta bruk, som härledde sig från danska, ja till ock med
påfwiska tiden, måtte uti numera upplyst tidewarf afläggas? Församlingen som fant sanningen theraf
samtyckte till all offrings afskaffande och beslöt, på det att prästerskapet skulle ej dess rättigheter lida,
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att brudeparet skulle ensam gifwa trettiotvå (32) skil. riksg. i offringens ställe och för barnsdop och
kyrkogång i ett för alt åtta skil:r b:o el. 12 sk. riksg.
§ 3 Församl. enskilta räkning godkjändes och såvida sochnens skuld war öfwer 100 r.d, så beslöts
att 2 riksd. b:o skulle af sexmännen upptagas på röken.
[Underskrift saknas]

6 november 1814
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 198-200, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit wid allmän socknens kallelse d. stjette november 1814.
§ 1 Som den nya kyrkans innanrede wore nu färdigt och det till allas nöje, så borde man ock i tid
wara omtänkt dess målning, hwadan sochnemännen på tillfrågan fant nödigt att i synner-het till
skuggmålningen omkring altaretaflan och predikostohlens förbättring målaren Sundin i Sunne skulle i
tid anlitas såsom den mäst kjända påliteliga å denna ort, hwarefter man kunde af så wäl Anders Ersson
och andra inom sochnen till bänkarnas målning betjäna.
§ 2 Uppå tillfrågan om bänkdehlning fant församlingen jämte pastor det den tjänligast kunde skje
sedan kyrkan blifwit målad och bänkarna numererade.
§ 3 Församlingen tillsades att den här sig i sochnen wistande Wedin, som ärbjuder sig hålla
barnscholor, såsom mindre stadgad och ordentlig i lefwernet, icke skulle få i sochnen qwar-stadna,
utan om någon hade nödigt få sina barn underwiste så ägde de tillfälle att anlita catecheten Nordfjäll,
som är wald till scholemästare.
§ 4 Uppå nybyggarens Olof Pehrssons hustru i Grafbrännan förda beklagan, att dess man fortfar
med samma tänkwärdiga och bekymmersamma leftnads satt som tillförena hwarigenom både hon och
barn sågo sig jämte lidande brist på föda, ofta wara i lifsfara; förestältes församlingen detta husets
swåra tillstånd, hwarwid både pastor som giort alt sitt till att ställa alt med detta folket till rätta men ej
finner sig med en så sällsynt och underlig man som Olof Pehrsson wisar sig, någodt kunna uträtta, som
ock församlingen blefwo omtänkta och bekym-rade hwad råd tjenligast wore till förekommande af all
olyckshändelse och hjelp bidragande kunde wara.
Då länge både mot och med förslagswis blef taladt, beslöts sluteligen det målet skulle till
häradsrätten, som nu snart skulle sättas, öfwerlämnas, med anmodan det förmyndare måtte i huset
tillsättas som kunde om en lämplig hushållning äga att ombesörja samt så föranstalta, att icke
hemmanet måtte barnen frångå.
§ 5 Då det förljudes att den veneriska sjukdomen på flera ställen wore beklagel. uti Liths sochen
utan andre sochnar i Jemteland inkommen, så warnades alla att med den warsamhet och försigtighet så
wäl wid sina resor åt andra sochnar, som och resande personers herrbergande sig förehålla, att icke
denna smittosamma sjukdom måtte i sochnen inkomma.
§ 6 Föräldrar förmantes att hafwa ett uppmärksamt öga på ungdom och barn att icke kortspel måtte
inrota sig, och otjänl. sammankomster blifwa gängse, utan att de måtte sjelfa förelysa dem i
Gudsfrugtan och hålla dem därtill, hwarefter i deras öfwerwaro en oskyldig ro icke borde dem någon
gång om sänder missunnas.
Slutel. önskades församlingen Guds nåd och wälsignelse.
In fidem
Joh. Ax. Huss
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6 februari 1815
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 201-202, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit i Föllinge d. 6/2 1815.
§ 1 Uppå höglof. landshöfdinge embetes tillkännagifwande att riksdagsman borde af almo-gen, till
den allernådigst påbudna riksdagen i Stockholm d. 27 februarii, wäljas och dag därtill är utsatt af
domaren i orten att hållas d. 9 dennes, har ordentlig och laglig sochnestämma blif-wit till denna dag
utlyst, då det fördrogs om församlingen wille förena sig med en Liths sochen och begagna samma
fullmägtig el:r wälja någon inom sochnen, då det blef beslutat att en af sochen skulle utses och
hwarwid efter ett stadgadt beslut 16 sk. b:o och dagen för den som reste. Pehr Olofsson åtog sig resa
och blef med fullmagt försedd samt undfick anwisning att af sochnens privata cassa erhålla betalning
för resan.
§ 2 Sedan i kyrkan bliwit uppläst de wackra betyg af både präst och läkare som en till nedre delen
swiken yngling ifr. Kongsbacke församling, med sig haft, och hwaruti dess beslut tillkänna gifwes att
inkjöpa sig uti fri bröd uti Danviken i Stokholm för sin öfriga bot[?], hwartill fordrades å 1000 r.d. r.g.,
uti hwilken summa de flästa så ståndspersoner enl. antekning, som och församlingar bidragit blef
äfwen beslutat att af denna sochens enskilda cassa skulle denna olycklige yngling om 21 år, wid namn
Magnus Lundahl tilldelas fyra riksdaler b:o el:r 6 r.d. r.g.
§ 3 Som till fullbordan af så wäl sakristian som brädslagning i tor[n]foten m.m. syntes fordra ännu
mycket bräder, altså blef beslutat att fyra (4) bräder om 7 al. el:r däröfwer skulle på hwarje rök,
torkade på winterföret framskaffas.
§ 4 Både föräldrar och husbönder så wäl som ungdom, och tjenare, blefwe warnade att icke
wanhedra sig genom uraktlåtenhet af landshöfdinge embetets kungörelse om ordentel. lefnad så att
icke sammanskockning skjedde af ungdom el:r någon efter kl. 9 om aftonen ströka ikring i gårdarna
m.m.
In fidem
Joh. Ax. Huss

12 mars 1815
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 203-204, ÖLA.

Protokoll å laga utlyst socknestämma hållen d. 12 martii 1815 uti Föllinge socknestuga.
§ 1 Till beredningscommite ledamot waldes nämndemannen Isac Ersson i Häggsjön som därwid af
socknecassa wanl. arfwode 24 sk. riksg. om dagen.
§ 2 Beslöts att för den samma som fullmägtig wid landsjämnads liqwiden d.17 mart. uti Östersund,
blifwit utaf Lith wald, skulle ock blifwa denna sochens fullmägtig, hwadan full-magt för honom skulle
gifwas.
§ 3 Uppå tjenliga föreställningar om det öma tillstånd som torparen Jöns Olofsson i Stång-viken,
genom sin hustrus långwariga sjukdom och förlust af sitt enda hästkreatur, blifwit försatt uti, lofwade
församl. att hwar ock en efter råd och lägenhet skulle söka understödja honom.
§ 4 Allmänt samtycktes att målaren skulle öfwertalas att resa hit för att se och föreslå hwad till
målning i kyrkan skulle behöfwas, samt sig altartaflans skuggwärk m. m. sig åtaga.
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§ 5 Till den prydnad som omkring torn dörren skulle göras, trodde sig ingen inom sochen att sig
åtaga, utan beslöts att snickaren Nils Jonsson skulle därom anlitas, och som war närwarande biföll han
det som först wela försöka att wärkställa.
§ 6 Ytterligare påminnelse gjordes om hwars och ens skyldighet att framskaffa i tid de på röken
föreslagne 4 st. bräder, som böra wara torra så att icke hinder wid fullbordan af det än wid
kyrkoarbetet felande, måtte skje.
In fidem
J. A. Huss

23 april 1815
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 205-206, ÖLA.

Extra soknestämmo protokoll hållit i Föl. socknestuga d. 23 april 1815.
§ 1 Sedan församlingens ledamöter förestältes om hwars och ens af dem owilkorl. pligt och
skyldighet att aflefwe[re]ra in natura saltpetter och att jämte denna förbindelse det wore en säker
förmohn och winni[n]g, att en hwar kunde genom egen tillwärkning af saltpetter detta göra,
förklarades ej blott med undersåtlig wörnad och glädje Konngl. Majest. härwid wisade nåd och
mildhet att gå med sin faderl. omsorg synnerl. denna orts undersåtare till mötes, hwar till detta läns ej
nog wördade och älskade höfdinge mycket genom sitt gällande förord bidra-git, utan ock allmänt
beslutit, att enär wederbörande till anläggning af saltpetter lador sig till denna sochen infunno, skulle
med gemensam hand därwid göras å skedt biträde till anten en eller 2:ne ladors tillredning alt som
nödigt pröfwades ock det på de ställen som ansåges tjenli-gast, dock utbåde denna sochen jämte
nämndemannen Isac Ersson i Häggsjön å Hotagens capelle lags wägnar att få begagna det aller nådigst
erbudna förskott. utaf bränneri redskap, med den pannerymd som proportionaliter efter denna sochens
storlek anses wara af nöden.
Föllinge ut supra
J. A. Huss
På Föllinge sockens vägnar
Simon [bom.] Jonsson i Skärvången
Jonas [bom.] Danielsson i Raftälfven

Eric [bom.] Påhlsson i Ottsjön
Nils Olofsson [bom.] i Laxsjön

På Hotagens cappelles vägnar

Isac [bom.] Ericsson i Häggsjön

§ 2 Enhälligt fant församlingens ledamöter att det wore förmohnligast att snickaren Nils Jonsson,
som nu warit här för att snickra omkring thorndörren under dess härwaro åtoge sig hafwa
öfwerinseendet med inre takets inläggande uti sacristian; ock som bemälte Nils Jonsson såsom
närwarande åtog sig att söka fullgöra soch:s begäran i denna dehl, med förbehåll att få 6 st. karlar till
hjelp, så blef materialsskrifwaren, tillsagd att därom besörja.
§ 3 Som målaren Sundin icke gifwit återbud från sig, så skulle åtminstone till pingest wän-tas,
innan bud och expresse till honom sändes.
In fidem
Huss
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21 maj 1815
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 207, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän socknestämma d. 21 majii el:r Trefalldighets söndagen i
Föllinge 1815.
§ 1 Kyrko- och fattig räkningarne underskrefwos af utsedde ledamöter af församlingen, sedan de
wid uppläsandet blifwit befundne till alla delar riktige.
§ 2 Till fullmägtig wid den anbefalte taxerings committeen uti Österåsen d. 6 junii blef
nämndemannen Isac Ersson i Häggsjön wald, som kommer att af sochnens enskilta cassa njuta
betalning för hwarje dag 16 sk. b:o el:r 36 sk. riksg.
§ 3 Till fortsättning af borggårds arbetet och brädslåning i tornet med mera, blef tid utsedd till
nästinstundande wecka, då beslöts att 30 man om dagen skulle efter utnämning sig därtill infinna.
§ 4 Å alla högtidsdagar bön i håfwen samlas för kyrkans räkning och särskilt förtekning å
insamlingen hållas, då annan collect ej är utlyst.
§ 5 Förmaning gjordes föräldrar att tillhålla sina barn och tjenare att innan de begådt den hel.
nattvarden, gå i choret och sitta, så i den tillredde bänken som omkring altaret.
§ 6 Likaledes förestältes att det wore emot all ordning att ungdomen samlas och öfwa några nöjen
mot helgedagen enär 2:ne helgedagar efter hwar andra infalla, och borde föräldrar och husbönder
tillsäga därom.
In fidem Joh. Ax. Huss

18 juni 1815
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 208, ÖLA.

Protokoll, hållit vid lagligen utlyst socknestämma i Föllinge d. 18 junii 1815.
§ 1 Sochnemännen tillsades om fullbordan af kyrkoarbetet, samt tillbörlig rensning på och omkring
kyrkogården, så att gamla borgegårds timret bortfördes och det andra dels ihoplades dels och
afskaffades.
§ 2 Efter med delad underrättelse att målaren Sundin lofwat komma instundande sommare,
påmintes församl. ledamöter de[t] de i förhanden borde wara omtänkte om dess kosthållning, hwilken
föreslogs af sochnen borde betalas med 24 sk. b:o för person om dagen men hwaruti ingen wele ingå,
utan alla begärde det målaren skulle få spis rum hos pastor, hwilket ock bewiljades med
tillkjännagifwande att pastor icke toge mera än 16 sk. b:o för hwarje dag och person hwarpå
församlingen förklarade sitt nöje.
In fidem
[Underskrift saknas]
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15 oktober 1815
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 209-210, ÖLA.

Socknestämmoprotokoll, hållit d. 15 october 1815 i Föllinge.
§ 1 I anseende till den upplästta publicationen om brandskadan som uti Häggenås timat, blef såsom
fullmägtig för sochen allmänt utsedd nämnde- och fjärdingsmannen Eric Jönsson å Backen, som
therjämte tinget skulle bewista, men i ofwan nämnde mål, skulle med fullmagt förses.
§ 2 De som ännu restera med så wäl materialer som dagwirken i afseende till nya kyrkobyg-gnaden,
skola enl:t förr gjordt sochnestämmobeslut sine skulder betala, och beslöts, att af de medel som
därigenom inflöto, skulle de som giort så med materialier som dagswirken öfwer sine skyldigheter,
först däraf blifwa godtgjorde och sedan om någodt öfwerblefwe, skulle det tillfalla kyrkan.
§ 3 På det wirket som af gamla borgorden war aftaget och oförsåldt, ansåg sochnemännen för
obetydligt att låta genom ofentl. auction det försäljas, utan antogs det af nämndem. Eric Jönsson
erbudna 4 r.d. r.g. der före.
§ 4 Wid ordandet om en i flera afseende för denna ort förmohnlig boskapsmarknad, anmod-des
pastor att söka winna å högwederbörl. ort tillstånd, att få den hålla de 2:ne första dagarna efter 4:de
storböndagarna å hwarje år, hwartill ock fullmagt skulle för pastor gifwas.
§ 5 Till förefallande utgifters bestridande för sochnens gemensamma räkning, beslöts att i sockne
cassan, som nu war i skuld förskjutas skulle 2 r.d. riksg. å hwarje rök, hwilka af sexmänerne i hwar sin
rote uppbäras.
In fidem J. A. Huss

3 december 1815
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 210-211, ÖLA.

Socknestämmo protokoll d. 3/12 el. adventssöndagen 1815.
§ 1 Församlingen förklarade sitt nöje öfwer så den af Anders Ersson wärkställda målningen i
kyrkan, som den betalning han därföre undfådt.
§ 2 Likaledes önskade sochnemännen det predikostohlen kunde någodt förbättras, så wida en ny
intet på längre tid kunde anskaffas, så wida kyrkan redan stode uti skuld, denna ändring på
predikostohlen anmodades pastor söka få werkstäld genom den godkjända Anders Jonsson uti Kåsta,
hwadan honom där om skulle som först tillskrifwas och i händelse att han jämte dess broder Nils
Jonsson sig det åtaga, de måtte uppgifwa hwad wirke som därtill fordrades.
[Underskrift saknas]

3 mars 1816
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 212-213, ÖLA.

Protokoll hållit å laga utlyst socknestämma 1:ste Storböndagen el. d. 3 mar. 1816.
§1

De nyligen ankomne mantals längderne upplästes och till alla dehlar godkjändes.
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§ 2 Wid närmare rådgöring om predikostohlen beslöts att den efter liten ändring skulle endast målas
och ej widare påkostas intill thess en ny efter tidens bruk kunde anskaffas.
§ 3 I afseende på den oordning som nyl:n yppat sig wid kronotiondespannemålens forslande,
igenom ett sjelfwilligt afwikande ifrån den å allmän sochnestämma d. 29 nov. år 1807 gjorda
öfwerenskommelse därom, blef nu å nyo sistnämnde protokoll uppläsit och blef än ytterel. bifallen till
full werkställighet i alla delar, med ändring af 3:dje momentet angående säckarne, de nu ansågs
säkrare af de skjutsande kunna answaras, enär de sjelfwa sig dem anskaffade.
§ 4 Till all möjlig enskyllans undanrödjande för skjutsande, blef sochneskrifwaren tillsagd att så
snart kyrkoherbergs intäkt blefe pålyst, skulle ock pålysas hwilka som stode i tour att skjutsa, hwar
jemte af sochneskrifwaren fordrades årlig räkning och redogörelse för så wäl detta som andra sochnen
rörande räkenskaper.
§ 5 Till ledamot wid den till d. 25 i denna månad af höga wederbörande utsatte berednings
commiteen uti Klösta blef enhälligt nämndemannen Isac Ersson i Häggsjön wald och ägde han af
sochnens cassa erhålla wanligt arfvode.
§ 6 Som till förene intet någodt wärde blifwit satt, warken på kyrkospån el:r bräder, efter hwilket de
härmed bristande borde debetieras. Alt så beslöts, och stadgades följande, neml:n
1:o För 100:de spån
2 r.d. r.g.
2:o för bräder en tolft à 7 al.
32 sk.
en d:o à 8 d:o
8 sk.
en d:o à 9 d:o
1 r.d.
In fidem

J. A. Huss

9 juni 1816
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 214-216, ÖLA.

Soknestämmo protokoll hållit d. 9 jun. 1816.
§ 1 Kyrko- och fattigräkningarna blefwo såsom ärkjände för riktige af utsedde bland allmogen
underskrefne.
§ 2 I anseende till borgårdens färgning blef, sedan Olof Jonsson i Nyland försäkrat sig haf-wa tjäran
till midsommaren till hands, beslutet att kyrkovärden skulle i stället för kimrök söka winna anten
smeden Samuel Andersson el:r någon annan att kohla björkkohl, så att arbetet under tillsyn af Anders
Ersson i Skärvången börjas weckan efter midsommaren hvartill sex-männen uti hvar sin rote skulle
antyda de som brista i dagswirken wara därmed biträdande.
§ 3 Wid föreställning af Kongl. Maij:ts och frimuare barnhusdirectionens wälgörande och nåd att
emot utfäst betalning och wilkor ärbjuda hugade, få barn emottaga, så anmälte sig, till erhållande däraf
följande neml.
1
Sven Pehrsson i Skärvången
1 flicka
2
Simon Jonsson ibid
1 d:o
3
Jöns Jonasson i Wäst. Ottsjön
1 d:o
4
Pehr Olsson i Tornäs
1 d:o
5
Hans Hemmingsson ibid
1 d:o
6
Jon Göransson i Slätten
1 gosse
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§ 4 Uppå gifwen anledning blef torparena inom sochen tillfrågade om de icke sjelfwa an-sogo det
billigt att i någon måtto gifwa klockaren lön, så wida de behöfde och rönte hans tjenst wid flera
tillfällen så wäl som andra? Häruppå swarade alla närwarande att de wist funno det wara billigit och
utfäste sig wela minst gifwa om året kockaren en kanna korn hwarthera.
§ 5 Sedan nu nya kyrkan är både färdig och inwigd synes bänkläggning wara nödig, till hwilken den
grund allmänt beslöts, att den efter ålder skulle skje ibland så bönder som torp-are. Så till upplysnings
meddelande som ock biträde derwid beslöts att lördagen efter mid-sommare dagen skulle sexmännen
wara närwarande och i samråd med pastor bänkedelningen företaga.
§ 6 Församlingen ompåmintes att prästgårdsbyggningen syntes behöfa någon omlagning i det att på
flera ställen rappningen affallit som gjorde byggningen obehaglig, och att han på någodt sätt borde
hjelpas, anten med brädslåning el:r genom någodt annat. Sochnemännen fant ej blott den sanningen att
byggningen wore wanhederlig som den nu wore, utan ock att han wore så i sig sjelf bofällig, att han
förtjänte ej någon påkostnad, utan de föllo alla på den tankan att sätta upp en ny byggnad, hwartill
beslöts början med timmerhygget skulle denna höst skje om Gud gofwe godt år, och wille therföre att
någodt materials förslag skulle till nästa sochnestämma uppsättas, hwilken beslöts skulle blifwa till
söndagen efter midsommar dagen el:r 3 veckor i dag tillhållen.
§ 7 Såsom emot både Guds och werdslig lag samt christelig anständighet och ordning bland ett
upplyst folk, syntes det wara att wid det 2:ne helgdagar äro efter warandra, ungdom med dans och
nöjen förnöta natten mot den andra helgedagen; hwilket ock sochnemännen sjelfwe kjände wara sant
och hafwa händt, hwadan ock både alfarsamma och öma föreställningar skedde att föräldrar och
husbonde folk borde söka förekomma sådant, som bidrogo till många wanhederliga och skadeliga
följder.
Församlingen önskades Guds nåd och wälsignelse.
Dat. ut supra. In fidem
Joh. Ax. Huss

29 augusti 1816
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 217, ÖLA.

Soknestämmo protokoll, hållit efter laga utlysning i Föllinge d. 29 aug. 1816.
§ 1 Utaf Kongl. Maij:ts reglemente om vaccinationen, upplästes § 8, hwaraf sochnemännen ej
allenast ompåmintes deras skyldighet att föreståndare wälja utan och hwad af desse sistnämnde
fordrades. Sochnemännen föllo enhälligt uppå andre landtmätaren herr Dan. Ångman hwilken de
hoppades detta beswär skulle sig, ehuru nu frånwarande, åtaga, hälst bonden Pehr Olofsson i Tornäs
äfwen till biträde waldes.
§ 2 Drängen Anders Salmonsson, hwilken bewistat för sochnens räkning saltpetter tillwärk-ningen,
gaf tillkjänna det han icke kunde se sig skadelös med de före slagna 40 sk. r.g. om dagen, utan
fordrade dem in b:o. Efter litent samtal bewiljades honom jämte 40 sk. riksg. om dagen, skjuts fram
och åter efter 24 sk. riksg. beräknad, hwilket af sochnecassan skulle honom godtgöras.
In fidem
Joh. Ax. Huss
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20 oktober 1816 (utdrag)
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 7, ÖLA.

Utdrag af socknstämmo protokollet af den 20 oct. 1816.
§ 4 S.D. Som hittills ingen ordenance gång inom tingslaget blifwit vidtagen, utan all brefföring så
väl till och ifrån Östersund, som socknarne emellan under förflutna året blifwit bekostade af
kronolänsmannen Colldén. Så förelades nu församlingens hemmans åboer, att antingen själfwa efter
tur densamma bestrida, eller ock medelst wiss afgift på hwarje rök, en sådan deras, förbindelse
fullgöra. Wid öfwerwägande häraf blef det beslut taget, att kronolänsmannen Colldén skulle ega att af
hwarje hemmans rök åtnjuta 16 sk. b:co mot förbindelse att postgången för tingslaget i allo bestrida,
och hvarmed bemälde kronolänsman sig nögd förklarade. Börandes således rörande ordenance afgift,
jämte öfriga sockn-jämnadsmedel vid det påfölljande årets början liqvideras.
In fidem
Pehr Gerdlund

26 december 1816
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 218-219, ÖLA.

Soknestämmo protokoll hållit i Föllinge socknestufva annan dag juhl 1816.
§ 1 I anledning af Kongl. Maij:ts nådige förordning af den 20:de december 1815 art. 11 och § 4,
varnades församlingen att vid kyrkan hålla tractering för brudfolk, lik, barndop, o.s.v.
§ 2 Uplästes ett utdrag af socknestämmoprotokoll hållit i Hammerdal 22 octob. 1816, hvari
Hammerdals församling äskar, i anledning af Kongl. Maij:ts nådiga resolution af den 15 jan. 1806,
deltagning af Ottsjö byemän i dess nya tornbyggnad, på det sätt att Ottsjö byemän så som ägande
kyrkorätt i Föllinge skole i ett för alt å hvart tunnelands skatt betala 13 r.d. 16 sk. b:co, hvilket förslag
Ottsjö byemän ansågo ej annat kunna än antaga, och förklarade försam-lingen sig ej undandraga den
hjelp de enl. sockne stämmobeslutet den 24 jun. 1812 lofvat.
Vid samma tillfälle inlämnade klockaren Lars Gudmunsson förteckning å de dagsverken som af
Ottsjö bönder blifvit gorda på nya kyrkan härstädes, hvilka beräknade enl. anförde
socknestämmobeslut gör i pengar 66 r.d. 36 sk. r.g., hvilken summa då beslöts skulle af socknecassan
Ottsjö byemän godtgöra, dock med det förbehåll, att Ottsjö byemän skulle vid nästa inlämnadet i
sockne cassan få afdraga och sig tillgodo räkna så mycket som af den nämnda summan kunde å deras
rökar sig belöpa.
§ 3 Såvida klockaren ej kan för sina göromål i och för tjensten bestrida sammanringingen föreslogs
att några skulle antagas och som så för dem som för ringningarne vid lik skulle antagas och för fann
församlingen lämpeligt att 2:ne af drängarna i prestegården skulle sig det åtaga, då såsom liten
vedergällning de ägde att undfå af hvart brudepar 8 sk., vid äldre folks begrafning 6 sk. och vid barns
4 sk; alt riksgäldsmynt.
Dat. ut supra. In fidem
Joh. Ax. Huss

6 januari 1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 220-221, ÖLA.

Protokoll hållit i Föllinge soknestufva den 6:te januarii 1817.
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§1

Det föregående socknestämmo protokollet blef upläst och till alla delar riktigt befunnit.

§ 2 Uplästes ett socknestämmoprotokoll hållit i Lith den 20:de october 1816, hvari krono-länsmannen
A. Colldén åtagit sig att villa ansvara postgången, och Liths församling lofvat att derföre å hvarje
hemmans rök betala 16 sk. b:co och det jämte öfriga sockn jämnads medel vid hvarje års början. Och
som nämnde kronolänsman lofvat genom privat skrifvelse att äfven ombesörja ordinarie gången till
Föllinge emot enahanda förbindelse så ofta neml. publicationer eller församlingen rörande bref förefalla,
så beslöt äfven sokn att på enahanda sätt årligen utbetala af hvarje hemmans rök 16 sk. b:co.
§ 3 Den nuvarande tings profossen önskade att med sockn öfverens komma någodt vist i af-seende
på dess lön, emedan han ej för sockens spridda läge kunde sjelf utaga sin bestämda lön 4 sk. r.g. å
röken, hvilken önskan sockn och gärna ansåg sig böra bevilja, och blef således öfverenskommit, och
med den närvarande tingsprofossens bejakande beslutit att af sockne cassan skulle årligen utbetalas
såsom profoss lön 4 r.d. r.g. men för det nu löpande året och de 3:ne näst föregånde, som ej någon
profosslön utgått för, genast 10 r.d. r.g. skulle betalas.
Datum ut supra. In fidem
Joh. Ax. Huss

16 februari 1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 221-222, ÖLA.

Socknestämmo protokoll hållit den 16:de febr. 1817.
§ 1 Som pigan Gertrud Jonsdotter igenom sjukdom blifvit försatt i det beklagansvärda till-stånd att
hon ej sjelf kan förvärfva sig nödigt uppehälle, ej heller dess moder såsom sjelf behöfvande andras
hjelp mäktar henne försörja, beviljade församlingen sedan tienliga före-ställningar blivit gjorda, det
nämnde piga Gertrud skulle af socknen försörjas på det sätt att hon finge vistas 1 vecka hos hvar
hemmans åbo.
§ 2 I anseende till de fortfarande missväxt år som bonden Arvid Andersson i Holmsjön haft
beviljade församlingen honom såsom känd för arbetsamhet och anständigt uppförande till-stånd detta
år få besöka hvar inom församlingen för att erhålla något understöd i sina betrykta omständigheter
efter hvars och ens råd och lägenhet.
In fidem
Joh. Ax. Huss

16 mars 1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 222, ÖLA.

Protokoll hållit i Fölinge socknestufva den 16 mars 1817.
§ 1 De ankomne mantals- och skatteskrifvnings längder, neml. för detta år, uplästes och såsom
enlige med rätta förhållande af församlings utsedde underskrefvos.
§ 2 Som nu äfven val till berednings committeé ledamot vid den till den 28:de i denna månad
utlyste committé borde anställas, förenade sig församlingen att utan vidare omröstning utse
nämndemannen Isac Ersson i Häggsjön, och skulle han med protocollsutdrag derom förses.
§ 3 Då nämnd. Isac Ersson anmälte att den förr stadga[de] dagspenning af 24 sk. b:co för sådane
resor ej kunde svara mot den kostnad i skjuts och tidspilla som användes, fann äfven sokn billigheten
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deraf, och beslöto att hvar hädanefter skulle för sådane befattningar bestås skjuts för en häst samt 24
sk. r.g. för hvar dag som användes, och godkändes detta äfven af Isac Ersson.
In fidem
Joh. Ax. Huss

1 juni 1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 223-225, ÖLA.

Protokoll hållit å allmän socknestämma den 1 jun. 1817
§ 1 Kyrko- och fattigcasse räkningarne uplästes och såsom till alla delar riktiga af försam-lingens
utsedde underskrefvos.
§ 2 Då det syntes högst nödigt att tjära norra sidan af kyrkotaket samt äfven måla det åter-stående af
borggårds planket, och torp. Olof Jonsson i Nyland åtagit sig anskaffa tjära, så blef nämnde Olof
Jonsson tillfrågad huru snart han kunde det, och lofvade han före instundande 3:je Böndag företaga
tjärbränning, hvadan församlingen beslöt, att måndagen efter nämnde böndag arbetet skulle börjas
med tjäring å kyrkotaket och fortsättas med planket. Såsom den hvilken skulle hafva upsigt öfver
arbetet antogs sokneskrifvaren Eric Nilsson, hvilken ock till-sades utnämna erfoderligt arbetsfolk,
börjande en ny dagsverks tour inom församlingen.
§ 3 Så vida organisten Malmström i Offerdal anmält det han vore för mycket hindrad af andra
göromol för att efter önskan och sakens vigt förrätta vaccination i Fölinge och Hotag-en, så anmältes
detta för församlingen med erhindran att de borde utvälja en annan vaccinatör. Sedan församlingen
insett nödvändigheten deraf jämte nyttan att inom församlingen hafva en sådan, stadnade deras
gemensamma vahl på andre landtmätaren h. Dan. Ångman, hvilken redan tillförene på några barn
förrättat vaccination.
§ 4 Erindrades det 2:e landtm. D. Ångman redan tillförene blivit vald till vaccinations före-ståndare,
och således såvida desse göromål svårligen kunna förenas, en annan vaccinations föreståndare borde
utses. Församlingen önskade att fjerdings mannen Lars Gudmunsson skulle åtaga sig det, och blef
derföre han af församlingen antagen.
§ 5 Enligt Konungens befallningshafvandes kungörelse af den 16 maji innevarande år före-togs
utväljandet af en som skulle bevista saltpetter sjudnings inrättningen för att sedan kunna förrätta
saltpetter kokningen inom församlingen, och stadnade efter en och annan ventilation församlingens
vahl på drängen Jon Simonsson i Skärvången hvars fader bonden Simon Jons-son lofvade utvärka det
han såsom frånvarande skulle söka svara emot församlingens önskan.
§ 6 Uppå förfrågan huru vida församlingen ville understödja b:n Anders Salmonsson, hvilken förra
året af församlingen utrustades att lära saltpetter sjuderiet, om han för att vinna mera säkerhet äfven
denna sommar på någon kort tid skulle bevista saltpetter institutet, svarade för-samlingen gemensamt,
att de ej ansågo sig dertill förbundne, utan trodde äfven billigt vara det han hvars egen fördel det ock
vore att äga tillförlitlig säkerhet i det han borde betjena soken, borde om han ville bevista institutet
sjelf påkosta sig, hvilket ock Konungens befallningshaf-vandes ofven anförde kungörelse gifver
anledning till.
§ 7 Såsom arfvode för den nu valde saltpetters sjuderi-lärlingen bejakades enhälligt det honom
skulle bestås 40 sk. r.g. för hvarje dag han i och för denna befattning är borta samt skjuts fram och
åter.
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§8

Sockne casse räkningen uplästes och såsom godkänd af utsedde deputerade underskrefs.

§9

Slutligen tillönskades församlingen Guds nåd och välsignelse.
Ofvanstående protokoll upläst och riktigt erkänt intygas af Fölinge soknestufva den 8 juni 1817.
Joh. Ax. Huss
Jonas [bom.] Danielsson i Raftälfen
Cur. p:r gerens
Kjel [bom.] Nilsson i Lägden
Pehr Andersson [bom.] i Nyland

24 augusti 1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 226-227, ÖLA.

Protokoll hållit den 24:de augusti 1817.
§ 1 Såvida de sexmän som nu varit, tillförene anmält det de redan fullgort sine åliggande i det de
haft denna syssla ej allenast de 3:ne år de bort enl:t sockns beslut hafva den, utan äfen snart det 4:de
året, och att de således önskade nu få nedlägga sin befattning, blef uppå begäran af sexmannen Olof
Jonsson i Laxsjön, granskning af rotarne företagen; Därvid fans nybygg. Hökvattnet häldre böra höra
under Laxviks roten, hvarvid således beslöts, att nämnde Hökvattnet skall åtfölja Tuvattnet, Laxviken
m.fl. och skiljas ifrån Laxsjön med fl.
§ 2 Proponerades om ej i denna socken så väl som på alle andre ställen sexmännen kunde i sin
befattning fortfara 6 år i stället för 3:ne år. Församlingen förklarade sig enhälligt nöjd därmed, endast
de nuvarande sexmännen ville först därmed begynna och hafva denna syssla ej allenast detta redan
började 4:de året utan äfven 2:e år till. De varande sexmännen förklarade sig där med nöjde, endast det
för framtiden så blef att var sexman, hade sin befattning i 6 år. I följd häraf beslöts det sexmännen
skulle hädan efter utväljas på sex års tid och det framgent, samt att de nu varande sexmännen skulle
med sin befattning fortfara 2:ne år till ifrån denna Mickelsmess räknade.
§ 3 Upplästes 7:de § i prestmöts protokollet af den 4, 5:te och 6:te februari detta år, samt i anledning
deraf upmantes församlingen att deltaga i det bibel sällskap som skulle inrättas i Hernösands stift.
Flere insåg väl det Xstl. [kristliga] och goda i dena inrättning och yttrade sin lust att deri deltaga men
anhöllo dock om liten betänkelse tid, hvadan dem lämnades frihet att inom 14 dagar anmäla sig, så att
efter denna tid subscriptions listorne kunde få insändas å vederbördig ort.
§4

Församlingen tillönskades Guds nåd och välsignelse.

Ofvanstående protokoll upläst och riktigt erkänt i Föllinge soknestufva den 7:de sept. 1817.
Joh. Ax. Huss
Kjel [bom.] Nilsson i Lägden
Cur p. gerens
Pehr [bom.] Olofsson i Tornäs
Nils [bom.] Olsson i Laxsjön

21 september 1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 228-230, ÖLA.

Protokoll hållit den 21:te september 1817.
§ 1 Uppå gifven anledning de[t] en del af Ottsjö byemän nekat emottaga uträkningen å de
materialier som enl:t de af sokn befullmäktigades förslag sig å hvar belöper samt deltaga i den nya
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prestgårds byggnaden, tillfrågades Ottsjö byemän härom, med anmaning de skulle väl be-tänka sig,
om de ej ehuru genom Kongl. Maij:ts nådiga resolution så befriade att sokn ej kan tvinga till
deltagning, skulle finna det inbördes förtroendet fodra deltagning helst de torde äfven vilja trygga sig
vid Föllinge och anse pastor derstädes för sin själosörjare och således lika ofta och mycket inträda
öfver prästgården, men sedan församlingen äskat ett deras svar om deltagning i anten alt el:r intet,
svarades först af bonden Hans Stigsson i Ottsjön det han ej ville deltaga och sedan af de öfrige
successive; hvadan Ottsjö byemen frikännes från allt besvär med nya byggnadens både kostnad och
fördel.
§ 2 Ehuru de af sokn befullmägtigade utsedt sedan tillförene plats för nya byggnaden, och ansågo
lämpelegast att ställa den nedanföre gamla gården, så gordes dock den obehöriga an-märkningen och
fodran af bond. Olof Olsson i Backen det de fullmägtige skulle ansvara för byggnaden om den ej stod,
de fullmägtigade trodde sig ej vara pliktiga att så dyrt ansvara för det förtroende sokn lämnat dem och
för den tjenst de trodde sig utan sokns kostnad gort, vilket ock af de öfrige ansågs billigt. Efter en och
annan ventilation angående byggnings stället blef sluteligen öfverens kommit det bond. Jonas Jonsson
i Raftälfven, Pål Olsson i Nyland, Olof Jönsson i Laxsjön och Jöns Ersson i Tuvattnet skulle närmare
granska de omnämnde stället och gifva som aldra först, och aldra sist innan snö kommer församlingen
tillkänna sin tanke, hvilken lofvade med deras förslag nöjd vara utan att fodra vidare borgen.
§ 3 Till mottagning och controllering å det materialier som framföres till nya byggnaden utsågs
sokneskrifvaren Eric Nilsson i Lägden, hvilken således ompåmintes att hålla deröfver riktig längd och
att äfven som förut ingifva sina ännu oafslutade räkningar öfver sokns medel.
§ 4 Blef öfverenskommit det nu (3) tre lass sten skulle å hvart tunneland brytas och fram-föras tills
åt våren för nya byggnadens räkning, hvart lass innehållande 1 aln i qvadrat.
§ 5 Så vida redan vid upläsande af Kongl. Maij:ts nådiga kungörelse angående öfverflödets
hämmande, och serskilte föreställningar derom i socknstufvan, församlingen yttrat sin önskan att ingå
någon öfverenskommelse till hämmande af det som vara nödigt för både dess physis-ka och moraliska
bildning, gordes nu det förslag, att församlingen skulle utse en ifrån hvarje by som kunde
sammanträda i prestgården den 25:te octob. detta år för att göra en öfverens kommelse både lämpad
efter tiden och församlingens önskade så att den kunde af hvarje förnuftig hållas, hvilket förslag med
bifall antogs.
§ 6 Så vida sokne cassan befans vara i betydlig skuld beslöts nu det å hvarje rök skulle ut-gifvas 2
r.d. r.g. då likväl Ottsjö byemän finge tillgodo räkna sokne stämmobeslutet af annan dag juhl 1816 och
de nybyggare som ej böra erlägga saltpetter afgift det å saltpetterlärlingen påkostade.
[Underskrift saknas]

28 september 1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 230-231, ÖLA.

Extra socknestämmo protokoll den 28:de september 1817.
§ 1 I anledning af ankommen kungörelse, det Liths tingslags landsväg skulle delas och
sammankomst ske i Liths soknestufva, inkallades församlingen i socknestufan till utväljande af
fullmägtig, hvilken å församlingens vägnar skulle bevista nämnde sammankomst samt när-vara vid
mätningen och delningen, och blef dertill skattebonden Påhl Larsson i Tornäs utväljd hvilken för
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denna befattning skulle af sokne cassan undfå 32 sk. rg. om dagen samt skjuts för en häst, hvadan ock
fullmagt för nämnde Påhl Larsson genast blef utfärdad med sokns vanliga sigill.
Ofvanstående 2:e soknestämmo protokoll vara i socknestufvan upläste och till alla delar riktigie
befundne intygas:
Fölinge sockne stufva den 12:te okt. 1817.
Joh. Ax. Huss
Å församlingens vägnar
Pehr [bom.] Olsson i Tornäs
Jonas [bom.] Daníelsson i Raftelven
Nils [bom.] Olsson i Laxsjön

19 oktober 1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 231-233, ÖLA.

Protokoll hållit den 19:de october 1817.
§ 1 I stöd af Kongl. Maij:ts nådiga bref och påbud om urtima riksdag i Stockholm, och Konungens
befallningshafvandes kungörelse om electorers val samt häradshöfdingens om electorers samlande i
tingsstället Häste den 22:a innevarande till val af riksdagsman för bondeståndet, anstäldes nu val af
elector för denne sockn, och beslöts att den blifvande electorn för Liths soken skulle befullmägtigas att
för dena socken riksdagsman välja och rösta, hvadan och fullmagt för honom, med sockns vanliga
sigill skulle utfärdas, som skedde.
§ 2 De af församlingen utsedde gofve nu till känna det de granskat grundet å det ställe som
projecterat var till nya prestgårds byggnaden neml. nedan före den gamla och funnit den så att
byggnaden der kan förtagas, endast jorddike göras och stora stenar till grunds läggande sökes.
§ 3 I följe af laglig utlysning och särskild kallelse innfunno sig flera af Hotagens capelle församling
dels för egen del, dels befullmägtigade af sina hemmavarande medbröder för att med Föllinge
församling träffa en billig öfverenskommelse om deltagning i den nya preste-gårds byggnaden, och
föreslogs det Hotagens cappellelag skulle i ett för alt utgöra 60 à 80 dagsverken, vilket dock af Fölinge
församling ansågs alt för ringa utan föreslogs el. begärdes af dem 140 à 150 dagsverken, hvilket dock
Hotagens församling ansogo för mycket. Sluteligen efter någon jämkning och öfverläggning blef af
Fölinge församling beslutet att Hotagens capelle skulle få välja mellan utgörande af 120 dagsverken i
ett för alt, eller ansvarande i all-ting för 7 tunneland och 7 rökar, eller och afsägning ifrån alt
deltagande, då Föllinge förbehöll rätt att lagligen söka dem och utfordra sin rätt.
Efter flere fruk[t]lösa försök gorde i synnerhet af nämndemannen Isac Ersson och kyrkovärden
Gabriel Pehrsson i Häggsjön att få dagsverken nedsatte till jemna 100:de, blef då slutligen af Hotagens
capell det först nämnde antagit, hvadan derföre i ett för alt å ifråga varande prestgårds byggnad skulle
utgöra 120 mans dagsverket, hvilket till inbördes säkerhet skulle i protokollet intagas.
Slutligen tackades församlingen för deras visade inbördes förtroende och önskades dem Guds
nåd och välsignelse.
Datum ut supra
Joh. Ax. Huss
Ofanstående vara i allmän soknestämma upläst och granskat som riktigt befunnet intygas:
Fölinge Jubel dagen den 31 oct. 1817.
Berndt Örbom
J. N. M. v[on] Würtenberg
Isac [bom.] Ersson i Häggsjön
Eric [bom.] Jonsson å Backen
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31 oktober1817
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 233-235, ÖLA.

Protocoll hållet Jubel-dagen den 31 october 1817.
För församlingen uplästes en skrift ord ifrån ord så lydande:
”År 1817 den 25 ocktober sammanträde undertecknade för att enligt socknestämmo beslutet af
den 21 nyssförflutne september föreslå och upsätta en öfverenskommelse så väl enligt Kongl. Maij:ts
landsfaderliga vilja och befallning, som ock lämplig bidraga till sedlighet och moralitée samt
förekomma vissa i församlingen inrotade yppighets vanor och bruk, och hafva å beslutet som följer:
1. Bröllop eller gästabud skola aldrig under någon förvändning räcka längre än 2 högst 3 dagar;
närmaste slägtingarnes dock obetagit för egne angelägenheter stadna qvar efter gästa-budet.
2. Vid intet samqväm eller gästabud skall vid någon måltid nyttjas öfver 5 rätter mat och aldrig
mer än 2:e supar brännvin vid varje måltid gifvas.
3. Vid alla tillfällen utom vid måltiderne, då 2:ne supar må få gifvas, får ej bjudas eller tagas mer
än 1 sup, och den som efter hvart annat förtär mera vare med alla förnuftigas förakt ansedd, och
uteslute vi honom som ock var och en som kan skjönjas vara af starka drycker öfverlastad, såsom
ovärdig vältänkandes umgänge ifrån våra samquäm intill dess han genom ordentlighet gifvit prof af
förbättring.
4. All förbrukning af utländska liqueurer såsom romb, araque m.m. under hvad namn de vara må,
vare nu och för alltid ibland oss afsagd, och har den som med vett och vilje förtär deraf brutit sitt
förbund.
5. Så vida caffe till förbrukning ej är mycket allmänt bland oss, vilje vi endast öfverenskomma, det
inskränkning i dess bruk må mer och mer ske, samt försäkra att med heder anse den som hvarken
bjuder eller nytjtar det isynerhet efter middagarne.
6. Alla utlänske tyger till kläder och möbler skola aldrig mer inskaffas eller nyttjas med undantag
af hvad hvar redan kan hafva anskaffat, hvilket må så användas och brukas, och förbinde att vi oss att
hälst nyttja och slita de tyger som äro tillvärkade inom oss själfva.
7. Då vi härmedelst sielfve utfästa oss till tarvlighet, sedlighet och ordning vilje vi ock för-binda
oss att inprägla dessa dygder hos barn och efterkommande, samt noga vaka öfver denna frivilliga
öfverenskommelses iaktagande, och med vanära och förakt stämpla dess öfverträdare såsom de där ej
älska ordning sanning och dygd.
Dat. ut supra
Joh. Ax. Huss
Isac Ersson i Häggsjön
Pehr Olsson i Tornäs
Jonas Danielsson i Raftelven
Nils Jonsson i Laxviken. Bomärken”
§1

Och blef denna öfverenskommelse af församlingen gillad och antagen, samt å den samma så följande
anteknadt som sokens vanliga sigill genast fästat.
”Ofvanstående är denna dag i allmän soknestämma granskad, gillad och antagen, äfven som vi
härmed förordne och öfverenskomme att den skall ifrån denna dag såsom lag för oss, barn och
efterkommande gälla, hvadan den ock skall en gång hvarje år ifrån predikostolen upläsas.”
Fölinge sokne stufva jubel dagen den 31 ocktober 1817.
Fölinge sokens sigill
In fidem
Joh. Ax. Huss
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6 januari 1818
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 236-237, ÖLA.

Protokoll hållit den 6:te januarii 1818.
§ 1 I följe af den föregånde lagliga utlysning till soknestämma förelades församlingen nödvändigheten att som först öfverenskomma, hur anskaffandet af de till nya prestgårdsbyggna-den
erfoderliga fönster skulle ske, om glas skulle anskaffas, och en pålitlig som förfärdigade dem skulle
reqvieras, eller fönstren gorde skulle betingas, hvarvid församlingen yttrade sin gemensamma önskan
att de färdiggorde betinga, hvilket derföre som förut skulle ske med någon af de i Lith varande
glasmästare.
§ 2 Då nu prestgårds drängarne afsagt sig sammanringningen för den förr stadgade vedergällningen,
såvida den betalning dem derföre varit bestämd utgådt så ojämt, mästadels derföre att de brudfolk som
vigts hemma ej betalt någodt, föreslogs nu någon annan vedergällning derföre, och efter någon
ventilation beslöts att den före stadgade afgift af alla på det sättet skulle utgå att de som åtogo sig
ringningen skulle vid årets slut på en gång uppbära alt sammans genom klockaren, och åtogo sig så på
det villkor drängarne Jonas Nilsson och Olof Larsson i prestgården sammanringningen förrätta.
Upläst och riktigt erkänt intyga å församligen vägnar.
J. A. Huss
Pehr Andersson [bom.] i Nyland
c. p. g
Jonas [bom.] Jonsson i Raftelven

5 april 1818
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 237-238, ÖLA.

Protokoll hållit den 5:te april 1818.
§ 1 I anledning af Konungens befallningshafvandes kungörelse angående berednings och taxerings
committeerne, samlades soknemännen efter föregående laga utlyst socken stämma, till att utse genom
val fullmägtige vid berednings commitéen, utsatt att hållas i Svedje den 7:de denna månad, och blef
enhälligt utan omröstning kyrkovärden Eric Jonsson i Backen dertill utsedd, hvilken ock efter någodt
betänkande sig det samma antog emot det i soknestämmo protokollet af den 16 mars 1817 § 3, utsatte
arfvode.
§ 2 Anmältes för församlingen den olycka som träffat en dess medlem Nils Olsson Lycke, hvilken
förlorat sin enda ko, och utan medel att anskaffa någon, måste sakna med den födan i synnerhet åt sitt
lilla barn. Församlingen lofvade uppå föreställning söka sin mon bidraga till dess hjelp, samt beviljade
till den ändan att sexmännen hvar i sin rote skulle upptaga det hvar efter råd och lägenhet ville af godt
hjerta meddela, till nästa 2:e böndag, och att sedan till sokns äldstes kännedom kommit hur mycket ett
sådant sammanskott stigit, lämmnas dem till stånd det de må om nödigt synes få anslå något ur fattig
kassan.
Upläst i sokne stufvan den 29:de april 1818 och erkänt, intyga.
J. A. Huss
Kjel [bom.] Nilsson i Lägden
Nils [bom.] Olsson i Laxsjön
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29 april 1818
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 239-241, ÖLA.

Protokoll hållit den 29:de april 1818 i Fölinge sokne stufva.
§ 1 Enl. skedd pålysning samlades soknemännen att rådslå om den nya prestgårds byggnad-en och
beslöt derom som följer:
1. Tiden till arbetets början kunde ej nu bestämmas, utan skulle det bero på såningstiden.
2. Alle insåge nödvändigheten af att hafva en uppsyningsman öfver byggnaden, som skulle drifva
arbetet och hafva öfver dess riktighet upsigt, och utsågs dertill bonden Pehr Olsson i Tornäs, hvilken
låfvade att söka svara emot församlingens förtroende, och åtminstonde 1 vecka ouphörligt närvara utan
annan vedergällning än att han finge de använde dagarne såsom andre dagsverken beräkna, hvilket med
nöje af församlingen antogs.
3. Lika oundgängligt ansågs och att hafva vissa timberkarlar, de där under under hela timringen
skulle svara för sine knutar, och skulle derföre 12 sådane på detta sätt anskaffas, att Laxsjön &
Storåbrännan ansvarar för 1, Laxviken, Tuvattnet, Hökvattnet och Åhlviken 1, Skjärvången 1,
Åkersjön, Vallrun, Holmsjön & Stångviken 1, Nyland, Axelås, Lägden 1, Backen, Norrgård 1, Slätt
med Tornäs 1, Sandviken, Grafvarvågen och Grafbränna 1, och på hvardera byalaget räkna
dagsverken tillgodo. Samt ifrån Hotagens capelle 4 st. i afräkning på deras åtagne dagsvärken.
4. Att vid byggnaden erfordrades grof stör, cirka 3 lass och 5 al. lång ompåmintes, och beslöts det
1 lass sådan god stör skulle få beräknas som ett dagsverke då följande åtogo sig att hvar sitt lass
anskaffa neml. bond. Kjel Nilsson i Lägden, Olof Olsson i Backen och sokneskr. Eric Nilsson i
Lägden.
5 Till anskaffande 20 st. 10 al:r långa ställnings spiror och 4 st. 18 al:r samt 4 st. 12 al:r långa timber
lunnar, öfverenskoms att att 4 spiror skulle få anses för ett dagsvärke samt 2:ne lunnar neml. en 18 al.
och en 12 al. äfven för ett dagsverke, och åtog sig då följande att anskaffa hvar sine 4 spiror, neml.
bonden Kjel Nilsson i Lägden, Olof Göransson i Slätt, Olof Olsson i Backen, Jon Isacss. i Norrgård,
Hans Hemmingsson i Tornäs samt nedanstående hvar sine 4 lunnar el:r 2:ne af hvardera slaget neml.
Anders Pehrsson i Nyland och Lars Pehrsson i Nyland.
6 För att erhålla nödig spik beslöts att 35 st. 4 tums spik och 5 st. 5 tums d:o skulle af hvarje
tunneland utgifvas och öfverlämnas till sokneskrifvaren som så väl deröfver som alla andra
materialiers riktiga utgifvande borde vaka och föra riktig räkning. Om mossas och näfres anskaffande
skulle komma an på upsyningsmannen att genom arbetsfolk den tillbringa.
7 Slutligen yppades den frågan hur mycket i dagsverken torpare borde ansvara, och föreslogs först af
församl. att torpare skulle utgöra 1/3 i dagsverken mot bonderök, men jänkades sedan så att med
inbördes förtroende öfverenskoms det en torparerök skulle utgöra 1/4 i dagsverken mot bonderök, på
det sätt att då bönder göra 4 dagsverken, torpare utgöra 1 dagsverke.
Upläst och godkendt den 31 maj 1818.
In fidem
Joh. Ax. Huss

31 maj 1818
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 241-243, ÖLA.

Protokoll hålli i allmän soknestämma de 31:te maji 1818.
§ 1 Sedan kyrko- och fattigcassa räkningarne blifvit denna dag efter Gudstjenstens slut up-lästne i
kyrkan, företogs nu en ytterligare granskning af dem som befans att testamentspeng-arne efter Lars
Påhls enka i Tornäs voro de enda som voro förglömde, hvilke således borde uptagas i nästa års
räkning, och så vida äfven församlingen till alla delar gillade sokns älstes gorda fattigdelning, blifva
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både räkningarne såsom fullkomligt riktiga af utsedde bofaste män å församlingens vägnar
underskrifne.
§ 2 Så vida nu sååningen vore förbi och tid vore att bestämma prestgårds byggnadens början,
beslöts att sjelfva timbringen å den samma skulle börjas 8:a dagar till eller måndagen den 8:de junii,
som det likväl syntes nödigt att före hafva grunden lagd och knutningen verkställd skulle
upsyningsmannen för den, Pehr Olsson i Tornäs, nästa onsdag utmäta den, och med biträde af 8 karlar
instundande torsdag börja med grundlagningen.
§ 3 Vid sjelfva timringen ansågs nödigt att utom de 12 ständige timberkarlarna 8 karlar hvarje dag
tills vidare skulle på gångled utnämnas, hvarom då sokneskrifvaren tillsades att verkställa.
§ 4 Hr länsman N. Holmberg såsom närvarande påminte det, så vida h. 1:e landtm. Sunding ej ännu
utstakat landsvägen så att hvar fick sina skiften att laga och ansvara å den, och den nu vore i det stånd
genom trädes [?] fälling, . . . [?] utflytning att resande ej kunna utan fara färdas, borde församlingen
gemensamt göra åtminstone så stor reparation derå att man kan å den fram komma, hvarvid således
beslöts det drag. Olof Söder och Mats Söder skulle i morgon å soknens vägnar företaga den nödige
reparation, och derföre erfå 1 r.d. r.g:s hvar å hvar dag af sokne cassan, hvilket de nämnde karlar åtogo
sig att fullgöra.
§ 5 Anmältes af några församlingens ledamöter, det soken kunde vara i behof i en sokne-lapp och
att Jöns Andersson vore därtill hugad, och så vida han vore sokns inföding, beständ- igt vistats här,
samt vore känd för ett skicklig arbetare, hvilken i flere fall kunde tjena församlingen, så blef nämnde
Jöns Andersson nu dertill almänt antagen, till sokenlapp härstädes, och lofvade han att fullgöra sina
skyldigheter, samt vara församlingen till tjenst.
§ 6 Slutligen yttrades och tolkades den utmärkta heder församlingen visat så emot kyrkan som de
fattige, som kunde skjönjas af räkneskaperne, samt att det vittnade om nit för Helge- domen och ömhet
för dess nödlidande, och tillönskades församlingen Guds nåd och välsignelse.
Upläst och riktigt erkänt den 7 jun. 1818.
In fidem
J. A. Huss

9 augusti 1818
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 243-245, ÖLA.

Protokoll hållit i extra soknestemma uti Fölinge den 9:de augusti 1818.
§ 1 Uppå anmälan det torparen Daniel Danielsson i Raftälfven vore af svår sjukdom så besvärad att
han ej sjelf bärgat eller gorde anstalt till bärgning af något foder för kreaturen till vintern, och att dess
fatigdom torde neka dess hustru att leja, inlystes församlingen till laglig soknestämma denna dag för
att rådgöra om detta och några andra ämnen, och som
§ 2 torparen Daniel Danielssons tillstånd vore af alla känt, önskade och alle att kunna mot [honom]
få visa sin hjelpsamhet, då Gud förlänt hälsa m.m. beslöts det en (1) arbetskarl skulle de 2:ne
påföljande veckorne honom beviljas, hvar igenom han ansågs blifva hulpen, och öfverenskoms, det
den första veckan skulle bestridas af Raftälfven, Sandviken, Grafbrännan och den 2:a af Ottsjö by.
§ 3 Uppå anmälan af cur. gerens det h:r prosten i Lith gifvit vid hande[n] det allmän soknestämma
skulle hållas i Lith den 30:de denne månad i afseende på den förestående byggnaden af bron öfver
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Hårkan, och att vid detta tillfälle fullmägtige ifrån alla socknar i tingslaget borde derföre den nämnde
30:de i denna månad sig derstädes infinna för att i detta ämne öfverenskomma och taga beslut, så
föreslogs: om ej sokn genast kunde öfverenskomma om en fullmägtige i detta ärende, utan att särskilt
soknestämma derom borde utlysas, hvilket allmänt bifölls och genast blef beslutit att bonden Pär
Persson i Grafbrännan skulle till det ändamålet med fullmagt förses hvilket af Pär Persson närvarande
biföls och uppå tillfrågan af hvad han af soken derföre äskade, svarade 1 r.d. r.g. hvilket med nöje af
församlingen bifölls.
§ 4 Som torparen Pär Påhlsson i Tornäs anmältes och af alla instämdes och godkändes vara i den
mäst trängande nöd, i synnerhet då nu äfven dess hustru är sängliggande och ingen bärgat något till
vintern, och ehuru desse orklösa personer fordra en närmare omvårdnad af soken, som ansåg dem ej
ändå sjelfva nu mera kunna skjöta sin torplägenhet, så ansåg dock församl. nyttigt det de finnge något
bärgat till vinter, hvilket alltid kunde behöfvas[?] och åtogo sig derföre Tornäs byemän att 3:ne dagar
hjelpa, medelst ett karl och ett qvinne dagsvärke hvarje dag.
In fidem
J. A. Huss

6 september 1818
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 245-246, ÖLA.

Protokoll hållit den 6:te september 1818.
§1
Till följe af Konungens befallningshafvandes kungörelse af den 11:e augusti innevarande år,
företogs nu utnämnande af ordningsmän för denne församling, och blefvo följande utsedde neml.:
bond. Pär Andersson i Nyland för Backen, Norrgård, Slätt, Lägden, Nyland och Axelåsen
bonden Pär Pärsson i Grafbrännan för Grafbrännan och Grafvarvågen,
Jonas Danielsson i Raftälfven för d:o Sandviken och Raftelfven,
Pär Olsson i Tornäs
för Tornäs,
Olof Påhlsson i Ottsjön
för Ottsjö by,
Nils Olsson i Laxsjön
för Laxsjö,
Nils Jonsson i Storåbrännan
för Storåbrännan,
Jöns Ersson i Tuvattnet
för Hökvattnet och Tuvattnet,
Nils Jönsson i Laxviken
för Laxviken, Åhlviken och Löfhöjden,
Mårten Göransson i Skärvången för Skärvången,
herr leutn. Berndt Örbom
för Holmsjö och Stångviken,
nybygg. Olof Lycke i Wallrun för Åkersjö och Wallrun.
§ 2 Vid den blifvande muren i nya prestgårds byggnaden utvaldes nu enhälligt torp. Anders Jonsson
i Kougsta till murmästare, såsom den mäst välkände och skicklige, och skulle han genom cur. gerens
underrättas härom som ock rådfrågas om de till murningen nödiga delar m.m.
§ 3 Till fortsättning af arbetet å prestgårdsbyggnaden med dikning och flattälgning, utsågs
måndagen efter mikelsmässodagen, till hvilken det nödige arbetskarlar skulle af sokneskrif-varen
utnämnas.
§ 4 Den af församlingen befullmägtigade vid soknestämman i Lith tillfrågades nu, hvad där blifvit
beslutet i anseende till Hårkan brobyggnaden, och gaf han vid handen det 4 skicklige karlar skulle vara
färdige att ifrån denne soken biträde under hela byggnaden af nämnde bro. Efter fruktlöst försök att för
hela sokens räkning få leja desse 4 karlar deltes soken i 4 delar och skulle således af hvarje del lejas en
karl och blef på det sätt 16 bönder om en karl, hvilket antogs och beslöts.
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För församlingen önskades Guds nåd och välsignelse.
Uplästes och till alla delar riktigt befunnit intyga.
Joh. Ax. Huss
Påhl [bom.] Larsson i Tornäs
Pär [bom.] Salmons. i Laxsjön
Jonas [bom.] Jonass. i Ottsjön

18 oktober 1818
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 247, ÖLA.

Protokoll hållit den 18:de ocktober 1818.
§ 1 I anledning af den i dag upläste Konungens höga befallningshafvandes kungörelse om
markegångstaxans upprättande för detta län, och soknefullmägtiges sammanträde i detta ändamål,
fattades af församlingen det beslut att: Den nu blifvande fullmägtigen ifrån Liths församling skulle
äfven anmodas och befullmägtigas att å denna församlings vägnar bevista samt svaromål afgifva vid
sammankomsten i detta afseende, och skulle detta genom proto-colls utdrag intygas och meddelas.
§ 2 Af h:r kronolänsmannen N. G Holmberg anmältes det tingslagets soken böra genom fullmägtige
bevista den i Lith blifvande soknestämma den 11 november, så vida där vid detta tillfälle torde
öfverenskommas om vintervägarnas hållande genom plogkörning m.m, som där med gemenskap äger,
och valdes enhälligt nämndemännen Isac Ersson i Häggsjön och Pål Larsson i Tornäs att å
församlingens vägnar bevista nämnda soknestämma, hållandes försam-lingen för godt hvar desse
fullmägtige gemensamt göra och låta i de ämnen som angå väghåll-ningen och hvad dermed
gemenskap eger.
§ 3 Sokneskrifvaren Eric Nilsson i Lägden yttrade sin önskan att blifva ledig från sokne-skrifvare
sysslan, och tillsades han i följe deraf att till nästa soknestämma, då vidare härom kunde få rådgöras,
fortfara med sine åtagne skyldigheter.
In fidem
J. A. Huss

6 januari 1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 248, ÖLA.

Protokoll hållit den 6:te januari 1819.
§ 1 Efter föregången laga utlysning af allmen soknestämma hvarvid äfven Hotagens capelle borde
närvara, så vida flere delar dem rörande äfven härvid komme att afgöras, och företogs nu om vägarna
inom pastoratet.
Af h. kronolänsmannen frågades församlingen om Fölinge önskade i anseende till väghållningen
vintertiden skilja sig ifrån Lith, och så vida å den i Lith hålne soknestämman endast varit fråga om
landsvägarna, men församlingen ansåg billigt att äfven andra vägar borde uppehållas och de som det
gorde borde undfå någon lämplig ersättning och i afseende till de långa bivägar som här vore, ansåg
församlingen förmånligast att gemensamt med Lith alt ansvara. Efter likväl något afgörande ej kunde
då beslutas utan Lith, blef beslutit det denne sak skulle hänskjutas till allmän soknestämma i Lith,
hvilken Fölinge soknemän ändock i anseende till vägarnes gradering borde bevista, vid hvilken således
om möjligt i godo öfverenskomelse kunde träffas om väghållningen åt Hotagen, m. f.
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§ 2 H:r kronolänsmannen Holmberg önskade det församlingen skulle för ombesörjningen af course
gången besluta någon lämplig ersättning, och sedan nämnde h:r länsman försäkrat det han ville ensam
ombesörja alla courser och embetsbrefs riktiga framkomst och äfven alle privates bref, åtminstonde
hvarje 14 dag, blef allmän antaget och beviljat att af hvarje bonderök skulle årligen lämnas fem
skålpund[?] smör eller dess värde, sedan neml. frågan el. saken blifvit så framstäld, att alla som voro
nöjde att lämna årligen 5 skålpund[?] smör skulle tigande bejaka det, men de som ej biföllo det anmäla
detsamma, så vida det ej vore tvång utan friviligt, hvarvid alle tijo, utom bond. Olof Olsson i Tornäs,
hvilken således ensam fritoge sig från denna af allmänheten ingångne förbindelse.
§ 3 Af h:r länsman N. G. Holmberg eferfrågades om bonden Johan Larsson i Holmsjön verkligt
vore i det betryckta tillstånd att det vore fara för dess lifs uppehälle som han sielf skall hafva
föregifvit, och lämnades härå underrättelse det sokn med all ömhet vårdar sine fattige, men har Johan
Larsson som och intill denna tid inehaft frälsehemman, ehuru väl i mindre förmonliga omständigheter,
ej anmält sig till något allmännare understöd, och hvarken kunna göra det eller det erhålla, så vida han
bör och kan hafva sitt nödige af sitt ägande hemman, hälst och församlingen flere år beviljat af fattig
cassanunderstöd åt dess sjukliga dotter.
§ 4 Uppå anmälan af det betryckte tillstånd Storvattnets nybyggare sig befinna, hvilka äfven detta
[år] lidit total missväxt beviljade församlingen att de skulle få färdas inom soken och af hvar njuta
något understöd, efter hvars och ens hjerta, och förmögenheter.
§ 5 Sokneskrifvaren Eric Nilsson tillsades att fortsätta med sin tjenstebefattning intill maji månad,
hvilken tid alla räkenskaper böra vara afslutade, och beviljades detta af honom.
Upläst och till alla delar befunnit riktigt intygas af Fölinge sokne stufva, den [lucka] jan. 1819.
Joh. Ax. Huss

Påhl [bom.] Larsson i Tornäs
Jonas [bom.] Jonsson i Raftälfven
Kjel [bom.] Pålsson i Laxviken

7 februari 1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 251-252, ÖLA.

Protokoll hållit den 7:de februari 1819
§ 1 Då h:r andre landtmätaren Daniel Ångman anmälte det han ej vidare kunde betjena församlingen med vaccinationen utan således önskade att de skulle utse en annan vaccinatör, blef
enhälligt beslutit det församlingens klockare Lars Gudmunsson skulle dertill antagas, hälst både hans
embets pligt och kände verksamhet förvissade församlingen om ett nitiskt uppfylla- de häraf.
§ 2 Till den utlyste landsjämnads liquid i Östersund den 19 i denna månad förenade sig
församlingen att till fullmägtig för sig utse den som å Liths församlings vägnar nämnde liqvid kommer
att bevista, hållandes för godt hvad han lagligen gör och låter, hvilket genom protokollsutdrag intygas
skulle.
§ 3 Till afhämtningen af den i Östersund nu liggande af sokn requirerade saltpetterpanna åtog sig
bonden Pär Salmonsson i Laxsjö att vid instundande Gregorii marknad draga försorg.

95

§ 4 Till fullmägtig vid nu instundande ting med Liths tingslag, för att svara å en ansökning af
Kyrkås soken angående vägar, utsågs nämndem. Påhl Larsson, och skulle honom dertill fullmagt
meddelas.
In fidem
Joh. Ax. Huss

14 mars 1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 251-252, ÖLA.

Protokoll hållit i Fölinge soknestufva den 14:de mars 1819.
§ 1 Mantals- och skattskrifningslängden för innevarande år uplästes och såsom till alla delar riktig
af utsedde underskrefs.
§ 2 Till ledamot i den blifvande berednings committeén med Liths tingslag uti Klösta den 17:de i
denna månad, valdes enhälligt utan om röstning kyrkovärden Eric Jönsson i Backen och denna
församling.
In fidem
J. A. Huss

28 mars 1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 252-253, ÖLA.

Protocoll hållit den 28:de mars 1819.
§ 1 Efter laglig utlyst soknestämma samlades församlingen gemensamt att ytterligare höra den af
Konungens höga befallningshafvandes föreslagne byordning och sokne öfverenskom-melse om de
fattiges försörjande m.m. Och blef den med de tillägg och förändringar som i by-ordningen och
öfverenskommelsen för denne församling utvisas, och hvilken efter de nu gorda anmärkningar skall af
cur. gerens upsättas och sedan ytterligare granskas samt å för-samlingens vägnar underskrifvas af
fjerdingsm. och ordningsmannen Pär Olsson i Tornäs, nämndem. Påhl Larsson derstädes samt
kyrkovärden Eric Jönsson i Backen samt sedan till Konungens befallningshafvandes pröfvande och
stadsfästelse i ödmjukhet underställas.
§ 2 Såsom nödige till nya prestgårdsbyggnaden öfverenskoms och beviljades det 1/2 tolft bräder af
hvarje tunneland skulle anskaffas, neml. 4 st. torkade bräder och 2 otårkade, hvar-dera 7½ al. långa,
äfvenså 1 kålning, och skall desse materialier på detta före fram skaffas.
Upläst och till alla delar riktigt intygas af Fölinge sokne stufva den 18 april 1819.
Joh. Ax. Huss
Isac [bom.] Ersson i Häggsjön
Jonas [bom.] Danielsson i Raftälfven
Olof [bom.] Jonsson i Laxsjön

1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 252-253, ÖLA.

Protokoll hållit den [datum och årtal saknas]
§ 1 Då h:r leutn. Örbom i Holmsjön afflyttat från församlingen äskades nödvändigheten att i hans
ställe tillsätta en ordningsman, och beslöts att Arvid Andersson i Lill Holmsjön skulle dertill antagas.
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§ 2 Uppå gifven anledning af h:r länsmannen, att Konungens befallningshafvande äskade
1 ordningsman för hvarje mantal, beslöts att Backen, Slätt och Norrgård skulle utse sig egen
ordningsman, och blef enhälligt vald kyrkov. Eric Jönsson i Backen.
§ 3 Sedan utsågs 2:ne bisittare i hvarje ordningsmans rote, och upmanades att biträda med nit
ordningsmannen i deras gemensamma åligganden.
In fidem
J. A. Huss

31 maj 1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 254-257, ÖLA.

Protokoll hållit vid ordentlig soknestämma i Fölinge den 31 maji 1819.
§ 1 Sedan kyrko- och fattigräkningarna blifvit efter gudstjenstens slut i kyrkan upläsne före-togs nu
en ytterligare granskning af dem, och blifva de till alla delar riktig befundne och så vida församlingen
äfven enhälligt biföll den af kyrkorådet föreslagne fattigdelningen till bestyrkande och efterlefnad
underskrifne af församlingens utsedde och cur. gerens.
§ 2 Sedan gafs af cur. gerens församlingen tillkänna det sokens äldste och kyrkoråd beviljat
soknesmeden Samuel Andersson, som genom vådeld mistat sin smedja med dess tillhörighet, ett lån
utan ränta af 20 r.d. r.g:s att vid påfodran till fattigcassan betalas, detta ansåg ock för-samlingen billigt,
och skulle han Samuel Andersson derföre när som hälst detta lån utbekom-ma.
§ 3 Vid rådplägning om de nuvarande mäst behöfvande och det otillräckliga af fattig cassan till
deras hela försörjande, yrkades af cur. gerens det enl:t sokne öfverenskommelsen ett all-mänt
sammanskott må af församlingen göras och beslöts att detta år skulle både pig. Gertrud Olsd:r i
Småstugarne försörjas efter förr fattade beslut och äfven understödet åt Pehr Gud-munssons
vansinniga dotter som vanligt utlämnas, men instundande höst skulle vid laglig ut-lyst sokne vidare
rådgöras och beskattningen företagas till fattig cassans uphjelpande.
§ 4 Ehuru ej svar ankommit från murmästaren Anders Jonsson om tid m.m. till murning i nya
prestgårdsbyggnaden, så, emedan troligen han som först hitkommer borde om dess kost-hållning
rådgöras, och beslöts att till det minsta 16 sk. b:o om dagen må beviljas den som åtoge sig dess
kosthållning. Uppå tillfrågan hvem i församlingen ville ingå häri, och då alla gåfve uppå tillfrågan
nekande svar och de yttrade sin önskan att pastor måtte åtaga sig detta, försäkrade cur. gerens å pastors
vägnar det han skulle bifalla församlingens önskan.
§ 5 Frågades af cur. gerens huru försmlingen önskade med öfra våningen i nya byggnaden, för sin
del ansåg han det vara obilligt begära det församlingen belastade sig med dess inred-ning, men visade
och församlingen det ingen pastor torde kunna ingå deri att inreda den utan hopp att af sin efterträdare
njuta ersättning. Efter någon rådplägning och vidare utredande häraf, fattade församlingen enhälligt
det beslut att nu varande h. kyrkoherde skulle såsom sin egen tillhörighet anse den öfra våningen och
efter behag inreda rummen där, då efterträdaren i pastors ämbetet hvar efter annan må kännas skyldige
att efter mätismanna ordom hvarandra derur utlösa, och att således församlingen aldrig befattar sig
denne vånings inredning m.m.
§ 6 Uppå sokneskrifvaren Eric Nilssons fortsatte begäran att blifva ledig ifrån sokneskrifvar
tjensten, kunde ej församlingen nu längre söka bibehålla honom vid detta biträde, och företogs val till
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ny sokneskrifvare, då alla förenade sig om att derom anlita klockaren Lars Gudmunsson, hvilken
tillkallad åtog sig denne befattning tils vidare mot erhållande af en (1) kanna korn af hvarje rök i
församlingen hvilket genast biföls.
§ 7 Efter upläsande af M. Wen Consistorii i Hernösand curculaire n:o 289 och en kort framställning af behofvet af ny svensk psalmbok, och den visshet vi äge att finna vår längtan häri upfyld
genom den nu under tryckning varande psalmboken, hvilken af Kongl. Maj:t nådigast blifvit
sanktionerad, tillfrågades församlingen om den genast el. så snart den kan hitkoma ville antaga denna
psalmbok till efterföld vid den offentlige Gudstjensten, hvarvid de yttrade sig att de väl ej droge i
tvivel förträfligheten af och till deras tröst, uplysning och upmuntran mera tjenlige nya psalmbok, men
önskade dock de först må tillfälle se och begrunda den samt göra sig genom enskild andakt van vid
den, hvadan de och anholla hos cur. gerens det requi-sition å desse nya psalmböcker må göras till ett
belopp af minst en psalmbok å hvarje hem-mansegare.
Församlingen tillönskades Guds nåd och välsignelse och åtskildes.
[Underskrift saknas]

11 juli 1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 257, ÖLA.

Protokoll hållit den 11 julii 1819.
§ 1 Sockne skrifvarens Eric Nilssons i Lägden räkningar företogs till granskning och sedan [han]
åtagit sig att sielf ansvara alla restantier å dess upbörd med pengarna vid d:o inslagen[?] och ansvara
soken det som kunde af dem årligen blivfa sockens behållning, beslöts enhälligt det intyg skulle af cur.
gerens utfärdas det församlingen hade vid räkenskapen sker[?] såsom nöjaktigt afslutade [ej?] något
erhindra, och verkställdes detta.
§ 2 De ankommne tryckte byordningarne utdelades till ordningsm[ä]nnen i sokn.
§ 3 En förbindelse till timbers lefverande vid directeurs P. A. Hellzens nya såglägning mot
öfverenskomne gångbare priser och så vida deras skogtillgång det medgåfve, underskrefs af
församlingens utsedde.
§4

Anders Hemmingsson i Tornäs åtog sig dörr och fenster- - gs[?] förfärdigande i nya byggnaden.
In fidem
J. Ax. Huss

5 september 1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 258-259, ÖLA.

Protocoll hållit den 5:te september 1819.
§ 1 Konungens befallningshafvandes kungörelse af den 20:e julii detta år uplästes och en tjenlig
föreställningen i anledning af den lämnades församlingen.
§ 2 Att arbetet å nya prestgårds byggnaden skulle börjas 8 dagar till beslöts och anmälte Anders
Hemmingsson i Tornäs hvilken af soken redan var utsedd att förestå snickningen och drifva arbetet det
8 arbetskarlar vore nödige hvarje dag, hvadan och desse blefvo utnämnde af sokneskrifvaren, äfven
som de blefvo nämnde som skulle kosthålla Anders Hemmingsson.
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§ 3 Till vinnande af mera drift och noggranhet i fullgörande af hvars och ens pligt vid det erfodrade
arbetet, beslöts enhälligt att ett vite af 16 sk. b:o skulle stadgas för försummelse, hvilket således den
skulle utgifva som anten med arbete eller några materialer ej fullgorde hvad honom ålige, och hvilket
utom ersättning för det bristande erlägges skulle och ovedersägligen utgifvas.
§ 4 Af soken ansågs nyttigast at förse de nya rummen med dubbelt golf, hvadan inre soken nu
skulle aflämna 2 stadiga sågbokar å hvarje tunneland, vilket den andre soken skulle af lämna till nästa
vår.
§ 5 Utom de som resterande med sjuts, hvilka nu tillsades att genast aflämna hvad de brista, skulle
af hvarje tunnland gifvas 2 spik a 5 tum, 4 st. a 4 tum och 2 st. a 3 tum.
Föregående protokoll vara denna dag i socknestufvan upläsne och riktige befundne intygas
Fölinge socknestufva den 12:te september 1819.
J. A. Huss
Pär [bom.] Olsson i Tornäs
Jonas [bom.] Danielsson i Raftelfven

26 december 1819
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 259, ÖLA.

Protokoll hållit Annandag juhl 1819.
§ 1 Enligt den skedde pålysningen företogs nu ordentligt val af sexmän, så vida de förra sexmännen
haft denna befattning den bestämda tiden af 6 år, och blef för de nu följande 6 åren följande valde,
neml. i Fölinge grännen för Påhl Olsson i Nyland, Olof Olsson i Backen, i Olof Jonssons i Laxsjön
ställe för Laxsjön, Ottsjön, Storbrännan Eric Pålsson i öster Ottsjön, i Jon Jonssons ställe för
Raftälfven m.m. Anders Pärsson i Sandviken, för Laxviken m.m. Nils Jonsson i Laxviken för
Skärvången, Åckersjön & Stångviken, Hans Andersson i Skjärvången, för Holmsjön & Wallrun Arvid
Andersson i Holmsjön, och utsatte sedan de förre sexmännen billigt blifva tackade för deras visade nit
under sin sexmanne befattning, de nya såsom ej alle närvarande tillsagde att instundande Trettondag
sig infinna att aflägga den vanliga eden.
§2

Församlingen ompåmintes att låta stämpla sine watmar[?] som de erna försälja.

§ 3 Sedan tillsades socknesällskapets ledamöter att qvarstadna för att upgöra projekt till aflemnande i fattigcassan, och den öfrige delen af församlingen att få taga afträde och tillönska-des
Guds nåd.
In fidem
J. A. Huss

6 januari 1820
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 260, ÖLA.

Protocoll hållit den 6:e januari 1820.
§1

Föregående protocoll uplästes och såsom riktigt till alla delar erkändes.

§ 2 Den förrättade delningslängden till fattigcassan uplästes och då hvar och en genom tyst-nad
bifallit det dem ålagde tillfrågades slutligen om alle antog den till ovillkorlig utbetalning, hvartill
enhälligt bifall lämnades samt längden af utsedde underskrefs.
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§ 3 De valde sexmännen framkallades och framträdde bönderne Olof Olsson i Backen, Hans
Andersson i Skjärvången, Anders Persson i Sandviken, Arvid Andersson i Holmsjön och sedan ett kort
tal blifvit af cur. gerens hållit, aflade den föreskrefne eden.
In fidem
J. A. Huss

23 januari 1820
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 261, ÖLA.

Protocoll hållit den 23:dje januarii 1820.
§ 1 Sedan socknemännen enl. pålysning enhälligt samlats i socknestufvan uplästes 3:e särskilte
debets längder på betalt undsättnings spannemål, hvilka såsom riktige så vidt för-samlingen det känna
kan, underskrefvos.
§ 2 Om saltpetters tillverkningen frågades och angaf Nylands byemän det de sistlidne som-mare
tilltverkadt 1 lispund saltpetter som de önskade få lefverera till Kongl Maij:t och kronan, och skulle
detta till sanning såsom väl känt af socken genom betyg intygas hvilket författades och af cur. gerens å
sokns vägnar underskrefs.
§ 3 Soknestämmoprotocollen af den 29:de nov. 1807 och 3:dje mars 1816 uplästes så vida flere
förlorat deras fullständiga innehåll av minnet, och ompåmintes socken efter dess up-läsande om ett
noga iakttagande af dess föreskrifter.
In fidem
J. A. Huss

6 mars 1820
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 261-262, ÖLA.

Protokoll hållit den 6:te mars 1820.
§ 1 Mantals och skattskrifnings längderna uplästes och såsom till alla delar enligt sanna förhållandet
af dertill utsedde underskrefvos.
§ 2 Församlingen förenade sig med enhälligt bifall att till fullmägtig vid den allm. landsjemnadsliqviden som hålles i Östersund den 24 dennes välja den som af Liths församling därtill utses,
och blef och blef fullmagt med sockens vanliga sigill utfärdad
§ 3 Olof Hemmingsson i Laxviken, förmyndare för pigan Märit Pärsd:r i Tornäs, anhöll att nämnde
piga måtte tills dess sinnessjukdom fullkomligt övervunnits gå emellan soknemän-nen, hvilket biföls,
dock med förbeholl att hon ej skulle anses för rotehjon.
§ 4 Till nödigt timmer vid nya byggnaden beslöts att, utom resten som skulle indrifvas, 1 stock 15
al. lång af hvarje 2 tunne[land] huggas skulle.
[Underskrift saknas]
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19 mars 1820
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 262, ÖLA.

Protocoll hållit den 19:de mars 1820.
§ 1 Till följe af Konungens höga befallningshafvandes kungörelse, som förlidne söndag up-lästes
angående berednings commiteerne och wal af ledamöterne, waldes nu utan omröstning kyrkoverden
Eric Jönsson i Backen, hvilken genom protocolls utdrag skulle befullmägtigas att bevista berednings
commiteén för Liths tingslag i den 29:de denna månad
[Underskrift saknas]

9 juli 1820
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 262-263, ÖLA.

Protokoll hållit den 9:de julii 1820.
S.D. Upviste nedanstående personer öronen af följande skadedjur, neml.
Bond. Hans Andersson öronen af
2 wargloo, 6 räfvar och 2 mårdar
Jon Danielsson 1 vargloo
Olof Heningsson i Laxviken
2 wargar
Lappm. Pär Larsson
1 björn, 2 wargloo
Bond. Jon Isaksson
1 björn, 4 räfvar
Jöns Andersson 1 björn
Olof Olsson
1 d:o
Pär Pålsson
1 wargloo
Och som den samlade allmogen intygade det desse upräknade 4 björnar, 2 wargar, 6 wargloo,
10 räfvar och 2 mårdar voro af ofvanteknade personer fångade, så blefvo öronen af desse skadedjur
upträdde och försedde med sokns vanliga sigill till förvaring i sakristian åt kyrkovärden öfverlämnade.
Och hwilket alt genom protocollsutdrag skulle på begäran till bevis meddelas.
[Underskrift saknas]

September 1820
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 263-264, ÖLA.

Protocoll hållit den [lucka] september 1820.
§ 1 Arbetet å nya prestgårdsbyggnaden beslöts att börjas måndagen efter Michelsmässodagen,
hvadan de resterande med bräder tillsades att sednast till den dagen anskaffa det bristande, till följe
deraf upläste ock sockneskrifvaren förteckningen på dem.
§ 2 Hotagens capelle församling skulle tillsägas att utgöra de resterande dagsverken tills vidare med
36 dagsverken, hvilket cur. gerens åtog sig göra vid instundande socknestämma i Hotagen.
§ 3 Sockne skrifvaren meddelade det materials förslag som var uprättadt öfver Skjör bro-byggnaden
och uträkningen öf:r[?] detta förslag på Fölinge socken och tillfrågades församlingen om de ej ansåge
lempeligast att accordera med någon af skogägarena ikring Skjörbron om verkets anskaffande för alla
gemensamt. Efter flera olika rådgöringar härom beslöts enhälligt, det h:r expedtions krono
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befallningsmannen N. E. Holmberg skulle vänligen anmodas att söka å hela sockns vägnar accordera
med någon i Kyrkås om alt verkets anskaffande.
§ 4 Vid det underhåll pigan Gertrud Jönsd:r i Småstugorne erhåller af sockn beslöts göra den
endring att Lill-Holmsjö åboer skulle ansvara endast till helften, el. hvardera 1/2 vecka enär andra i
sockn svarade för dess föda 1 vecka.
§ 5 För sitt besvär såsom fullmägtig för sockn vid urtima tinget om landsvägen beviljades
nämndemannen Pål Larsson i Tornäs 8 r.d. r.g:s, hvilken summa skulle således af sockne skrifvaren
uttagas.
Upläst i Fölinge sockne stufva den 8:de oct. 1820.
J. A. Huss
Eric Jönsson
Pehr Olofsson

26 december 1820
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 265-266, ÖLA.

Socknestämmo protocoll hållit Annandag juhl 1820
Konungens befgallningshafvandes i Jemtlands län skrifvelse af den 20:de sept. 1820.
§ 1 Uppå Max. Ven. Consistorii höggunstliga skrifvelse af den 18:de oct. d. å. angående in-rättande
af scholor till allmogens barns undervisning i christendomen, räkna och skrifva, gordes nu
församlingen en enkel men redig framställning af detta ämne och det goda samt till sann bildning och
christendom ländande som man genom sådane nyttiga inrättningar har att förvänta.
Församlingen omfattande med all den beredvillighet, och tacksamhet mot deras håp förenade
omtanke för deras barns framtida uplysning och väl, som det förtjenar, yttrade utan tvekan sin önskan
att erhålla lärare för deras barn, i detta afseende, ehuru de ej tillförene varit i saknad af personer hvilka
oegennyttigt lämnat en nödig undervisning i christendomen och äfven i räkna och skrifva, men sågs
ock ej utan oro svårigheten af att erhålla någon skicklig då de ej kunde såsom till antalet få, sjelfe
ägare af högst svaga och frostaktige hemman och såsom på flere mil aflägsna ifrån varandra anskaffa
en mot mödan svarande lön, hälst ock, desse nämnde omständighet[er] som gort det de mästadels
nödgas skaffa säd, nekat dem att hitintills göra sokne magazin och torde ännu i flera år vägra dem att
göra denna i sig sjelf högst nyttige inrättning.
Församlingen utfästade sig dock nu enhälligt att gifva en blifvande barna lärare en /1/ kappe
korn för hvarje barn som på året undervisades, och åtog sig att framdeles vidare söka öfverenskomma
något tjenligt löne bidraga.
Upläst i sockne stugan och riktigt befunnet intyga å församlingens vägnar.
J. A. Huss
Jonas [bom.] Danielsson i Raftelfven

25 februari 1821
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 266-267, ÖLA.

Protocoll hållit i Fölinge socknestuga den 25:te februarii 1821.
§1

Mantals och skattskrifningslängderne uplästes och såsom riktige underskrefvos.
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§ 2 Upvistes för församlingen öronen af 1 björn tagen å Laxviks skogen af lappmannen Nils
Mårtensson, samt af 8 räfvar fångade af Jon Isacsson i Norrgård och 8 räfvar fångade af bond-en Nils
Olofsson i Laxsjön, och enär hela församlingen intygade sanningen deraf blefvo dess öron nu tillika
med dem för med sockns sigill förseglade och förvar i sakristian satte i försam-lingens åsyn
uppbrände.
[Underskrift saknas]

11 mars 1821
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 267-269, ÖLA.

§1

Protocoll hållit den 11:te mars 1821.
Till följe af den utlyste allmänna extra socknestämman sammanträdde församlingen.

§ 2 Val till ledamöter i berednings commiteen för innevarande år ansteltes nu och blefvo utan
omröstning enhälligt valde, kyrkovärden Eric Jönsson i Backen och nämndemannen Isac Ersson i
Häggsjön, hvarom protocolls utdrag meddelas skulle.
§ 3 Anstältes val af dem som å församlingens vägnar skulle bevisa nu instundande laga vår-ting för
att utvälja ledamöter i afvittrings rätten samt 2:e andre under namn af suppleanter, och valdes bonden
Hans Andersson i Skärvången att aflämna röst för Hotagens capelle lag, Skär-vången, Holmsjö och
Stångvikens byemän, bonden Nils Olofsson i Laxsjön för Laxsjö, Tu-vattnet, Hökvattnet, Åhlviken,
Ottsjö och Laxvikens byemän, samt fjerdingsmannen Heming Hemingsson i Tornäs för Backens,
Storgårds, Slätt, Nylands, Lägdens, Tornäs Sandvikens och Raftälfvens byemän.
§ 4 För att bevista landsjämnads liqviden, gästgiveri regleringen, projectets upgörande till jämkning
i röstningskostnaden samt att föreslå grunderne till hemmans klyfvningar som kun-na befordra
ödemarkenas upodling, hvilka komma att hållas i Östersund d. 22 innevarande, valdes å församlings
vägnar nämndemannen Pål Larsson i Tornäs, hållandes församlingen för godt hvad detta dess ombud
vid desse ärender lagl. gör och låter.
§ 5 Af h:r exp. kronobefallningsman N. E. Holmberg framlämnades 2:ne inlagor, den ena af
Skärvångens, den andra af Kläppe byemän hvari de anhöllo om befrielse från snöplogdeltag-ning i
allmänna landsvägen, med åteknad Konungens höga befallningshafvandes comnuica-tions resolution
af den 20 och 24 febr. d. å; och blefvo desse ansökningar för församlingen upläste samt deras yttran
deröfver äskad. Församlingen som fann att Skärvångens byemän var inblandad med osanningar såsom
det 2 r.d. betalas af hvarje rök och att de kjört den åberopade vägen med snöplog, då sanna
förhållandet är att 2 r.d. r.g:s betalas för tunnelandet och Fölinge sockn sielfve genom slädar väga och
uppehålla halfva vägen och Skärvägens byemän g:m lika vägning hållit andra halfva vägen. Och blef
derför församlingens enhällige beslut det de ej vilja bifalla deras ansökningar utan hoppas högrättvist
blifva bibehållne med den förr träffade öfverenskommelse, med så Skärvångens som Kläppe byemän
skyldiga erkände att svara i landsvägens plogning, åtminstone till dess en ny reglering i detta afseende
kan blifva, så vida flere byar af lika och äfven större skäl kunna göra anspråk på befrielse.
[Underskrift saknas]

10 juni 1821
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 269-270, ÖLA.

Protocoll hållit i allmän socknestämma den 10:de junii 1821.
§ 1 Kyrko och fattigcasse räkningar uplästes och granskades samt såsom till alla delar riktige
befundne och församlingens utsedde underskrefvos.
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§ 2 Sockne räkningen som varit under nu mera afl. sal. kyrkoherdens Huss vård uplästes och såsom
riktig underskrefvs, och ompåmintes församlingen att välja någon som kunde nu mottaga denna sokns
enskilte cassa, samt föreslogs sockneskrifvaren, men då han enstadigt nekade anhöll församlingen det
cur. gerens måtte åtaga sig detta besvär, hvilket äfven för nästkommande år biföls, och beslöt nu sockn
att inlämna i denna cassa 24 sk. b:o å hvarje rök, då äfven de fjärdagsmän som stode på rote för de
föregående insattserne genast skulle denna rest sig afbörda.
§ 3 Sockneskrifvaren Lars Gudmunsson framlämnade till föreläsning och granskning sock-ne
räkningen för sistl. år och blef den sedan den blifvit upläsen och granskad såsom till alla delar riktig af
församlingens utsedde underskrefven och hade församlingen uppå tillfrågan intet anmäla mot
sockneskrifvaren, utan önskade det han äfven för nästa år ville denna befatt-ning sig åtaga, hvilket han
ock efter någon stunds vägran biföll.
[Underskrift saknas]

9 december 1821
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 270, ÖLA.

Protocoll den 9:de december 1821.
§ 1 Församlingen upmanades att sjelfva åtaga sig sädes transporteringen ifrån Sundsvall, men då ej
någon lindring derigenom kunde utlofvas för de började och blifvande krono skjuts-arna så blefve
endast få som åtogo sig nämnde skjuts.
§ 2 Till att anföra den transport som komma att den 18:de dennes uttaga det Fölinge sockn beviljade
undsättnings spannmåls belopp vid förrådet i Sundsvall, enl. Konungens höga befallningshafvande
anording, utsåg församlingen torparen Anders Håkansson å Backen, hvilken således äger att nämnde
belopp uttaga och qvittera, hvilket genom protokollsutdrag meddelas skulle.
[Underskrift saknas]

13 januari 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 271, ÖLA.

Protokoll den 13 januari 1822.
§ 1 Till att bevista den utlysta socknestämman i Lith för att höra Liths tingslags åboer i den hos
Konungens befallningshafvandes väkta fråga om skyldighet för de hemmansägare som äro anslagne
till reserve skjutsande vid gästgifverierne, att jämväl deltaga i uppforslingen af undsättnings
spannemålen, utsågs kyrkovärden Anders Andersson i Söre Liths sockns, hviken således genom
protokolls utdrag befullmägtigas skulle att å Fölinge sockns vägnar talan af-gifva i detta ämne,
hållandes församlingen godt, hvad detta dess ombud dervid lagligen gör och låter.
In
fidem
Joh. Ax. Huss

27 januari 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 272, ÖLA.

Protocoll hållit den 27:de januari 1822.
§ 1 I anledning af den krono upbörd som var utlyst att hållas i Hölje för Fölinge sockn ansåg
församlingen sig omöjligen kunna bevista, utan anhöllo det cur. gerens ville äfven denna gång åtaga
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sig besväret att hemma hos sig och nu genast mottaga pengar af dem som ville dem aflämna, samt så
för desse som för alle andre i sockn bevista nämnde kr. upbörd, hvilket och cur. gerens åtog sig emot
åtnjutande af skjuts.
[Underskrift saknas]

17 februari 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 273-277, ÖLA.

Protocoll hållit den 17:de febr. 1822
Till fullgörande af den lagligen utlyste sockne stämman som denna dag hållas skulle samman-träde
församlingen i socknestugan, och företogos nu till öfvervägande de i pålysningen om-nämnde ärender,
neml.
§ 1 Upplästes spannmålslängderne sådane de nu voro, och fingo äfven flere af församlingen göra
dels nya requisitioner dels förändra de redan gorde, hvartill de ock anmanades, med till-kännagifvande
det ingen ny requisition framdeles kan göras. Och sedan alle anmältt sine be-hof och längden derefter
var rättad uplästes den å nyo helt sakta, samt tillfrågades sedan för-samlingen om de gemensamt åtogo
sig borgen för nu upsatte spannemål, hvarefter alle de som å nyo requireradt el:r voro å denna längd
uptagne åtogo sig att gemensamt för betalningen an-svara, dock med uteslutande af vissa, hvilka
derföre nu borde anskaffa särskilt borgen. Längden genomlästes derpå än en gång och sedan de osäkre
stält särskilt borgen som mottogs till förvaring i kyrkokistan samt någre få blifvit uteslutne,
underskrefvos längderne af dertill å de öfriges vägnar utsedde.
§ 2 För att öfverlägga i anseende till den högst besvärliga skjutsen af den spannemål, hvilk-en så väl
skattebonden som nybyggare och torpare till sine lifs behof hafva redan erhållit och önska till en del
än ytterligare erhålla, frågades om enl. pålysningen så väl Hotagens capelle församling som de till
Fölinge hörande nybyggare som torpare voro närvarande för att af-lämna svaromål, hvadan bonden
Olof Persson i Häggsjön svarade det han vore å egne och Häggsjöns byemän nu närvarande samt att
de öfrige byarne i Hotagen hade ock där var sin utsedd fullmägtige, äfven som det uplystes att flere
från Åckersjön, Vallrun och Löfhöjden vore nu tillstädes, äfven som de fleste bland desse församlings
torpare.
§ 3 Sedan detta nu blifvit uplyst tillfrågades nybyggarena, om de ville till skatteböndernas lättnad
för en gång skjutsa under nu varande kronotransporten af säd, hvarpå de gemensamt svarade, det de
insågo sjelfve obilligheten deraf att de skulle vara derifrån befriade och deras medbröder under denna
gemensamma nöd skjutsa äfven deras spannmål, men anhöllo dock det församlingen ej skulle ålägga
alla till skjutsning utan betänka deras aflägsenhet och des nöd som tryckes flera bland dem, som
omöjligen kunna lämna sina hem eller hafva lägenhet att förse sig med det nödige å en sådan resa.
Församlingen försäkrade enhälligt det de ingalunda önskade att betvinga de fattige, utan så i detta som
andre tillfällen hade för afsigt att de skulle blifva lättade och hulpne. Och blef efter ömsesidig
granskning nu:
Storvattnets by anteknad för
1 häst
Vahlsjön 4
Hotagen
1
Häggsjön 5
Storvattnet
4
Åckersjön
4
Vallrun 1 och Löfhöjden 1 tillsammans
2
S:a 22 hästar.
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Sedan denne förteckning blifvit upläsen och ytterligare granskad blef den alla så nybyggarne som den
öfrige församlingen bifallen, samt lofvade fullmägtige att föranstalta de erfordrade hästar när ordren
ankomma, och gorde församlingen det uttryklige tillägg att de fattige som vid denne förtekning blifvit
fritagne ej skulle af sine medbröder betungas.
§ 4 Nu framställdes samma fråga som i föregående § gordes nybyggarna till torparena. Hvarpå Carl
Ersson i Backen med häftighet svarade, Nej jag skjutsar intet. Församlingen föreföll detta svar så
mycket mera oväntadt, som han äger en bland de bästa hästkreatur och för öfvrigt ägde lägenhet att
förrätta en sådan skjuts samt desutom redan uttagit af allm. magazinet ett ej de ringaste quantum
spannemål öch äfven nu åstundade göra ny requisition och svarade, det han ej borde svara så häftigt
och tvärt, samt försäkrade det sockn och i den händelse, ej ansåge sig förbunden att gå i borgen för
dess requisition af spannemål. Carl Ersson yttrade ”Jag skjutsar intet”, hvadan församlingen upsade all
caution för honom och yrkande dess utstrykande af spannemålslängderna. Cur. gerens tillsade derpå
Carl Ersson att han borde innan nästa morgon anskaffa caution så framt han ej skulle uteslutas från de
nu färdige spannemåls requisitioner.
De öfrige torparna svarade nu uppå tillfrågan det de ansågo ovärdigt att helt och hållit
undandragna sig spannemåls skjutsarna, men önskade någon jämkning. Församlingen ompåmintes nu
äfven att hafva skonsamhet emot de fattige och de som omöjligen kunde præstera häst och fullgöra en
sådan skjuts, samt att då torparna visade villighet och insågo det, ehuru lagen ej kunde ålägga dem att
skjutsa så vida det är kronoskjuts, denne skjuts dock mera är att anse såsom en landsskjuts, el. nödskjuts, de rättvisligen borde i sin mohn äfven hjelpa. Och stadnade slutligen i följande beslut det alla
torpare som tagit sjelfa sin säd i Sundsvall skulle befrias, samt de öfrige efter nu särskilt förd
förtekning, dels såsom fattige befrias, dels anslå 2 à 3 om en häst dels ensamme skjutsa. Hvilken
förtekning nu uplästes och godkändes.
§ 5 Sluteligen gordes församlingen tillfrågan huru Carl Erssons nekande borde anses, om han borde
befrias el:r ej. Församlingen svarade det de väl kände dess omständligheter och ansåg dess nekande
endast såsom en egensinnighet och oginhet yrkade gemensamt det han borde skjutsa.
Nu tillönskades församlingen Guds nåd och välsignelse.
Joh. Ax. Huss
Pär [bom.] Andersson i Nyland
Hans [bom.] Stigsson i Ottsjön

3 mars 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 278-279, ÖLA.

Protocoll hållit den 3 mars 1822.
§ 1 För församlingen inkallad till föregående protocols upläsning och justering, uplästes nu det sist
hållne socknestämmo protocollet, neml. af den 17:de februari, och erkände församlingen riktigheten
deraf till alla dess delar. Men flere af torparena yttrade sitt missnöje öfver beslutet och ansågo sig ej
böra skjutsa och kunde nu efter fruktlöst bemödande till något beslut, då den ene yrkade det, en annan
ett annat, målet ej annat af cur. gerens till granskning nu inhiberas, så vida det ej vore någon
socknestämma deri, utan yrkade cur. gerens det församlingen skulle då de erkänt protocollet vore
sådant de vid den lagl. utlysta socknestämman fattade beslut och fördragne ämnen fortgingo, utse
någre som underskrefvo protocollet då sedan endring deri lagligen kunde af de missnöjde sökas, och
blef det då underskrifvit.
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§ 2 Församlingen tillsades, att de som åstundande Vasa-råg till utsäde, ägde att till nästa söndag hos
cur. gerens sig anmäla, och att de som åstundade linfrö kunde få det i Östersund den 17:de mars å
doctorinnan Zetterbergs gård.
§ 3 Tillsades att församlingen hade att emot levereringen af foderväf 1¼ al. bred och minst 50 al. i
stycket erhålla 24 sk. r.g:s. för hvar aln, enär h:r major Örbom i Faxelfven upsökes hvilken å kronans
vägnar den intager och kommer denna förtjenst att vara till sommaren.
[Underskrift saknas]

10 mars 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 279-280, ÖLA.

Protocoll hållit i allmän sockne stämma den 10:de mars 1822.
§ 1 Mantals och skattskrifnings längden för Fölinge församling uplästes och såsom till alla delar
riktig underskrefs af dertill utsedde.
§ 2 Till att bevista den utlyste berednings commmitteén i Hölje den 23:dje dennes utsågo
församlingen enhälligt och utan omröstning kyrkovärden Eric Jönsson å Backen och bonden Nils
Jönsson i Laxviken hvilka således såsom ledamöter nämnde committeé bevista skulle och dertill
genom protocolls utdrag befullmägtigas.
§ 3 Kongl. Maj:ts allenådigaste kungörelse af den 10 oct. 1821 angående premier för torkinrättningar uplästes och efter förmågan förklarades, hvarefter enl:t Konungs höga befallningshafvandes skrifvelse af den 20:de febr. församlingen tillspordes om någon ville åtaga sig att
inrätta en sådan torkinrättning. Hvaruppå några svarade det de såvida äfven i de bästa år deras lilla
årsväxt vore för ringa till att använda en sådan torkinrättning ej trodde sig den att bygga, och instämde
deri alla.
§ 4 Församlingen tillsades att de nu ägde tillfälle låta anteckna sig för den Vasa-råg till ut-säde som
de åstundade enl. h:r landshöfdingens gode löfte och den tillsägelse som förra sön-dagen gjordes. Men
ingen infann sig till anteckning, utan svarade någre det de fruktade skjut-sen.
Nåd och välsignelse tillönskades församl.
[Underskrift saknas]

24 mars 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 281, ÖLA.

Protocoll hållit den 24:de mars 1822
§ 1 Till att bevista den utlysta socknestämman i Lith nu instundande Palmsöndag å hvilken Liths
tingslag gemensamt bör svaromål afgifva, så å fjellstuguboernes hos Konungens höga
befallningshafvandes väkta fråga om den så kallade Medstugu-kannans utbekommande för nestlidit år,
som ock å den nyss färdig blefve landsvägens underhållande emellan Undersåker och Sul i Norrgie,
utsågs af församlingen enhälligt kyrkovärden Anders Andersson i Söre och Liths socken, hållande
församlingen för godt hvad han dess ombud i desse ärender å försam-lingens vägnar lagligen gör och
låter.
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§ 2 Att församlingen ägde att låta anteckna sig för frökorn, som kunde få i slutet af nästa månad
afhemtas ifrån Sundsvall anten mot contant el:r borgen underrättades församlingen, och utsattes
påskhelgen för den sista tid å hvilken anmälning dertill ske skulle.
J. A. Huss

8 april 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 282, ÖLA.

Protocoll hållit den 8:de april 1822.
§ 1 Till att aflämna församlingens tankar och yttran i afseende på gästgifveri regleringen om neml.
skjutsen skall verkställas genom hållhästar eler såsom under de förflutne 10 åren af gästgifvarnas egne,
och i anseende till den af Kongl. Maij:ts i nåder anbefallte hälsovården, hvilket i anledning af
Konungens höge befallninghshafvandes ordres skall tingslagsvis verk-ställas och hvartill
socknestämma är utlyst att hållas i Lith den 21 dennes, utsågs enhälligt kyrkovärden Anders
Andersson i Söre, hållandes församlingen för godt hvad detta dess ombud därvid lagligen gör och
låter.
In fidem
J. Ax. Huss

21 april 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 282-283, ÖLA.

Protocoll hållit den den 21 april 1822.
§ 1 Till att bevista och å församlingens vägnar svaromål afgifva vid landsjämnads liquiden och
rotejämningen som efter Konungens höga befallningshafvandes kungörelse kommer att hållas i
Östersund den 2:e instundande maji, utsåg församlingen den person som Liths respective församling
dertill utväljer, hållande församlingen för godt hvad detta dess ombud gör och låter.
§ 2 Saltpetteri vice understyresmannen Engström hvilken sig nu infann, framlämnade en öppen
skrifvelse af Konungens höga befallningshafvande hvilken för församlingen uplästes, samt på ett
utförligt sätt för församlingen framställt nyttan af saltpettertillverkningen. Socknemännen yttrade sig
härvid, det de med tacksamhet ville begagna den undervisning till en mera enkel och förmånlig
tillverkning af saltpetter som bemälte h:r Engström så oegennyttigt erbjuder och i den mon de kunna
medhinna bringa denna nyttiga handtering till verkställighet. Med djupaste vördnad erkände ock
socknen Konungens höga befallningshafvandes välgöran-de omsorg för dess väl.
In fidem
Joh. Ax. Huss

28 april 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 283-285, ÖLA.

Protocoll hållit den 28 april 1822.
§ 1 Till att med de öfrige tingslagens fullmägtige emottaga herr häradshöfvdingens Cavallins
besvärsskrift öfver Konungens befallningshafvandes utslag angående kronoskjutsens utgörande efter
skatt, och förklaring deröfver afgifva, utsåg församlingen den person som af Liths respective
församling dertill utses, hvilket genom protocolls utdrag intygas skulle.
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§ 2 Församlingen tillfrågades om de vore villige att emot ersättning af 16 sk. b:co milen för 2:ne
tunnor från Sundsvall upforsla undsättnings säden för dem som ej hafva egne dragare. Hvarå
församlingen svarade det de mot ingen ersättning ville anstalta om sockns fattig-spannemåls
uppforslande, men att de andre som requireradt spannemål må sjelfva efter eget godtfinnande och
accorderande om priset upförsla sine spannemåls requsitioner, då de äfven hoppades slippa vidare
krono skjuts i och för undsättnings spannemålen.
§ 3 Uplästes Konungens befallningshafvandes circulair af den 17 dennes, hvarefter försam-lingen
tillfrågades om någon eller någre vore villiga åtaga sig pottaske tillverkningen då ett exemplar af en
uppå Kongl. cammare collegii föranstaltande år 1821 i Stockholm utkommen afhandling i detta ämne
skulle requireras. Flere sade det de kunde vara hugade att försöka detta om de trodde sig kunna den
åstadkomma, men kunde dock ej lämna någon försäkran derom förrän de fådt uplysning om
tillverknings sättet, hvadan de i djupaste ödmjukhet an- höllo det ett exemplar af ofvannämnde
handling skulle sokn tillsändas.
§ 4 Sokn underrättades det ej hampfrö kan erhållas men att timothei och klöfver-frö fås emot
contant hos handelsman Weinberg i Sundsvall.
In fidem
Joh. Ax. Huss

23 september 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 11, ÖLA [Hela protokollet överstruket.]

Socknestämmo protocoll d. 23 sept. 1822.
S.D. Kyrkoräkningarne skulle granskas redan d. 30 junii, men så vida förtekning på 2:ne collecter
förkommit, hvarom vice pastor Huss förmodades hafva kundskap, och upsköts räkenskapernas
upläsande och qvitterande till före nämnde dag.
§1

Kyrko-räkenskaperna uplästa och erkända för riktiga, revisorer ansågs ej nödvändiga.

§ 2 Kyrkowärden, som innehar kyrkans behållna medel bewiljas, sedan 25 r.d som böra altid
innestå, lån af det öfriga emot 1 r.d [per] 100 rd:r. och borgensmän.
§3

Fattigcasse inrättning, att hvar och en må därtill bidraga, så med pengar som spannemål.

§ 4 Kyrkans sexmän för Häggsjön Pehr Andersson ibm, Rörvattnet, Olof Pehrsson ibm, Wahlsjön,
Gabriel Olsson i Grufveln.
§5

Bengt Olsson att efter hvars och ens välvilja något understöd af korn.
[Underskrift saknas]

September 1822 ?
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 11-12, ÖLA

1

Med fjäll allmogen.
Fjällallmogen finner sig nöjd med att fattig cassa inrättas, och användes för egne fattige.

2
Matts Pehrsson i Åckersjön, som wårdat blinda pigan Magdalena Jönsd:r, ifrån 14 dagar efter
midsommar, borde ersättas af hennes egendom. 5 r.d. r.g:s som Joh. Thom:son erhållit tillskänks
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återgaf han till Matts Pehrsson såsom en början till ersättning. Vidare redovisning, fjällmannen Nils
Jonsson i Offerdal hade lofvat bemälde Matts Pehrsson för att slippa Magdalena, 2½ rd:r i veckan,
hvarföre han bör ersättas, hvad Matts Pehrsson sedan fordrar.
3
Det upgafs att pigan Magdalena hade 5 oxar och 5 sommel [renko] och 3 kalfrenar, en spann, en
kopparkittel större, och några skinn.
4
Ibland fjällmännen af Frostviks el. Ströms capellag skulle företagas vidare öfverläggning om
fattigcasse inrättning, och desse tillfrågas i händelse af en sådan inrättning, om de med den öfriga
fjällallmogen inom Föllinge ville förena sig.
[Underskrift saknas]

Protokoll 1823 – 1828 saknas.
10 maj 1829
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3,opaginerad, ÖLA. (A.D. bild 40)

Protokoll hållit å allmän sockenstämma i Föllinge sockenstuga den 10 maij 1829.
1

Kyrko- fattigcasse och lazarettsräkenskaperna upplästa och erkända, samt underskrifne.

2
Angående prästgårdsbyggningen föreslogs anskaffande af ny takränna, till förekommande af
skada på byggningen samt reparation å innertaket.
3

Upplästes sockenskrifvarens räkenskaper öfver socknecassan.

4
Proponerade sockenskrifvaren, att ersättning för den som framforslat roteringspengarna till Lith
borde tagas af socknecassan, hvilket beviljades.
5
De som till sockenskrifvaren icke i vederbörlig ordning betala lön samt snöplogspängar, och i
ett för alt hvad de till sockenskrifvaren böra utgöra, böte 12 sk. r.g.m. utom betalning af laga reglerad
lön. Äfven bör böte hvar och en som vid allmänna ärender eller göromål rörande socken uteblifver
eller visar försummelse böte likaledes 12 sk. r.g.m. till socknecassan och skylldighet fullgöras icke des
mindre.
6.
Rörande reparation i prestgården beslöts att äfven Ottsjöarne skulle, utom erläggande af 1 r.d
b:co, deltaga i bredslagning och användas penninge beloppet till nödigt arbete.
Föllinge d. 8 junii 1829
Pehr Olofsson i Tornes
Olof [bom.] Andersson i Skervången

11 april 1830
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 50-80)

Sockenstämmoprotocoll, hållit den 11 april 1830.
S.D. I afseende på fattigvård, då ett och annatt fattighjon tillkommit i socken sedan sistlidne års maji
stämma, och därjemte en olyckshändelse inträffade med torparen Jon Danielsson i Raftelfven, att
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wådeld upkom den 30 sistlidne mars, hvarigenom dess hufvudsakligaste egen-dom lades i aska, blefvo
förfrågningar och rådplägningar gjorda och beslutna i följande ordning.
§ 1 I fråga om brandstod njuter inom Fölinge pastorat ingen torpare något understöd af
brandstodshjelp, såvida torparne ej heller bidraga i den allmänna brandstodshjelpen. Af medlidande
för den genom eldsvåda förlorande medgifver frivilligt den ene och andre något bidrag, som likaväl
aldrig fyller en större liden skada. Beträffande olyckshändelsen genom vådeld hos torparen Jon
Danielsson ville innom församlingen, bestående af några 60 rökar i skatteberäkning, i någon del hvar
och en wara behjelplig till skadeersättning, allra hälst fattig-dom inom detta hus ägde rum, en
fattigdom som började med fadren Daniel Danielsson i Raftelfven redan år 1823 då han blef enklinge
med sju efterlefvande barn, hvarefter bemälte Daniel Danielsson stadd i knappa villkor hade många
omsorgsfulla dagar och råkade uti en slags sinnes svaghet så att pastor med biträde af församlingen
vårdade sig om honom i hopp att han skulle återkomma sig i arbetsamhet och eftertanka. Uti fyra år
fortfor samma tillstånd, hvarefter äldste sonen öfvertalades att mottaga fadrens torp, vårda och sköta
honom jämte de yngsta oförsörjda barnen el:r syskonen så godt han kunnde. Detta blef verkstäldt.
På 3:dje året har Jon Danielsson förestådt torpet med ärbarhet och derföre njutit för sin fader,
ännu varande i lif och sjuklig, fattigdel. Utom hvad församlingen efter dess ringa förmåga kan
åstadkomma till skadeersättning ville den och hafva i all vänlighet, pastor ombedd, att enl. utdrag utur
Post- och inrikes tidningarne n:o 61 d. 15 mars detta år...[Texten ändrad, tillagt på mindre papper:] ...
hvarigenom bekannt blifvit det ädelmodige gifvare frivilligt disponeratt ett capital af 3200 rd:r B:co,
hvars räntebelopp användas till understöd åt torpare och andre fattige på landsbyggden som genom
eldsvåda blifvit lidande och icke ägde rättighet till brandstodshjelp, hos Kongl. patriotiska sällskapet i
all ödmjukhet anmäla förenämnde olyckshändelse med bifogadt förord om något understöd af
räntemedlen så vidt de kunna användas
Pastor ville på högvederbörlig ort i all ödmjukhet anmäla det lidande tillstånd hvaruti ofta
nämnde fattige torpare Jon Danielsson uti Raftelfven råkat genom eldsvåda, i hopp att erhålla någon
del af räntemedlen, hvartill bemälde ädelmodige och wälvillige gifvare anordnat en berömlig och
hederlig fond, hvilket pastor lofvade verkställa.
§ 2 Sedan närmaste grannar ingått, att till torparen Jon Danielsson i Raftelfven afseende på liden
brandskada, föra stockar till uppbyggande af förlorade hus eller sådana, som för en torpare anses
nödiga i första hjelpen, förbunde sig äfven de längre aflägsne att i samma mån ansvara för dagsverken,
jemte hvad hela församlingen i öfrigt bidrager till hjelp till glas eller annat förnödenhets kärl, så långt
välviljan kan sträcka sig mot den fattige, som hjelp och uprättelse behöfver.
§ 3 I afseende på gamla pigan Brita Hansdotter från Nyland, hvarom sockenstämma höls den 25
martii rörande skötsel och vård både i afseende på fattigdom och sjuklighet med förenad sjukvård, då
öfra eller den aflägsnare bygden medgaf att bidraga med matskott enär för öfriga lefnadsdagar någon
ville åtaga sig att mot billig vedergällning sköta förbemälde piga, hvilket var händelsen att i Slätten
hos Jon Göransson bemälde piga, flyttad från fattigstugan, fick njuta den äskade hjelpen, företogs
samma ämne till erindran af gjorda förbindelser, och som pigan Brita Hansd:r redan med döden afgått,
beslöts att enligt författningar, som röra fattigvård, den qvarlåten skap som befinnes, inventeras, och
där med gäldas dem som nära 20 års tid haft med bemälde piga besvär, och att slägtingarne, som
vanvårdat denna fattigdel njutande person på intet sätt må befatta sig med arf utaf qvarlåtenskapen.
§ 4 Till smed Marget betalas enl. begäran för 10 år 10 r.d. b:co eller i dess ställe ett skåp med någon
om lösegendom som däremot [lucka]
Till Jon Göranssons lämnas
4 r.d. r.g:s för sjukvård.
Till begrafning
3 r.d. r.g:s.
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Sålunda beslutadt och justeradt den 18 april 1830
Carl Ax. Rothoff
Nils Jönsson

Eric Jönsson

31 maj, 6 juni 1830
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 80-90)

Sockenstämmoprotocoll, hållit den 31 maji 1830.
1.
I afseende på uppläsandet af kyrko- och fattigcassæ räkenskaperna, hvilket skedde Christi
Himmerfärdsdag, är intet anmärkt, men för pastors och kyrkovärds säkerhet valdes till revisorer
sockneskrifvaren Pål Pålsson och klockare Lars Gudmundsson i Nyland, till hvilka räkenskaperna
lämnades att granskas.
2.
Rörande sexmännen. Backe rotan Olof Ersson i Tun. Holmsjörotan Lars Nilsson. Skärvången
Jonas Jonsson. Ottsjön och Laxsjön Jöns Danielsson. Laxviken, Åhlviken, Åhlåsen och Löfhögden
Olof Olofsson i Ålåsen. Hökvattnet, Storåbränna, Tuvattnet Jonas Jonsson i Storåbrännan. Sandviken,
Grafbränna och Grafvarevågen Olof Pehrsson.
3.
Kyrkoverden bibihålles. Sockenskrifvaren afsäger tjensten, och i anseende rote bidragets
uppbörd och redovisning vill ingen antaga sockenskfrivare sysslan på annat villkor än att regementsskrifvaren sjelf i socknen uppbär bidraget. Pål Pehrsson i Slätten invoteras till sockenskrifvare.
Sockenräkenskaperne [uplä]ste och godkände.
4.
Angående fähusbyggningen i prästgården bestämdes i fall af bristande materialier skall den
resterande betala 1 r.d. för längre och 40 sk. för kortare ståckar, 40 sk. för tjelningarna af större och 24
för kortare, bräder 1 r.d:r 24 sk. för tolften. För dagsverken bestämdes början till arbetet kl. 6 f.m., den
som utöfver den tiden uteblifver äger ej räkna dagsverket. Vid grundläggning och knyttning m.m.
lemnas 10 man omdagen 2 dagar, men minskas sedan till 6 man. Gamla fähuset såldt till pastor för 10
r.d:r r.g.m.
5.
Fjerdingsmannen Anders Salmonsson afsäger sig fjerdingsmannatjensten, hvilket på begäran i
protocoll infördes, men som denna sak icke egentleigen rörer sockenstämma, må bemälde
fjerdingsman sielf anmäla målet hos höga vederbörande.
Junii d. 6:te.
§ 6 1.) Rörande sockenskrifvare beställningen, enl. §3, gjordes anmärkning, att i fall socknemännen
inom tingslaget vidgått att på bestämde tider genom sockenskrifvaren aflämna roteringsmedlen, avsvor
socknen påkommande besvär och kostnad.
2.) Till löneförbättring för sockenskrifvaren, som har besvär med kyrko- och prestbyggnad:r m.m.
skulle så väl Åkersjö, Wallrun och Grafvarewågens åboer, i likhet med öfrige församlingens
innevånare betala vanliga lönen, den de undandragit sig, hvarom protocollsutdrag meddelas skulle, för
att de i tillbörlig ordning må anmäla klander mot påbördade afgift.
3.) I stället för en kanna korn i lön beviljades, när kornet icke finnes, betalas 12 sk. r.g.s på röken.
4.) Pål Pålsson åtager sig skrifvaretjänsten, emot vilkor att socknen betalar någon[?] för upsigt och
betalning verkställes af socknen.
§7

Dagsverken börjas fredag och lördag.
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§ 8 Kyrkringningen börjas härefter kl. 9 1:sta g., 2:dra g. 1/10 till 10, och sammanringningen i vanig
tid kl. 10 f.m.
Ut supra
Carl. Ax. Rothoff
Eric Jönsson
Nils Jönsson i Laxviken

8 augusti 1830
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 90)

Sockenstämma d. 8 aug. 1830.
§ 1 Fullmägtig i afseende på sammanträde i Östersund d. 7:de september rörande avgifter för
veneriska smittans afhjelpande på landets curhus, antages densamme som Liths socken väljer, och
fullmagt ställes på inehafvaren.
§ 2 Den saltpetterpanna, af 400 k:r rymd, som utaf Laxviken, Ottsjön och Laxsjöns byemän blifvit
requireradt år 1827 och nu befinnes forslad till Jemtkrogen, önskade byemännen med kronoskjuts
forslad till Östersund.
§ 3 I afseende på liden förlust af 5 hästcreatur hos Erik Ersson i Hjähl och Lith hafva Liths boerne
öfverenskommit att bemälte Er. Ersson billigtvis borde innom tingslaget åtnjuta en ersättning af 200
r.d:r, hvaruti de önskade äfven Fölingeboernes beviljande, hvilket såvida ersättningen verkställas efter
skatt å hemmanen och Erik Ersson sielf drager omsorg för debiteringen, hade Fölinge socknemän
emot förslaget ingenting att erindra, i hvilket afseende pastor ansvarar för 1½ tunneland.
Fölinge
Ut supra
Nils [bom.] Jönsson i Laxviken
Carl Ax. Rothoff
Per Olofsson i Tornäs

28 maj 1831
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 100)

Sockenstämmo protocoll hållit i Fölinge sockenstuga den 28 maij 1831.
§ 1 Kyrko- och fattige casse räkenskaperna upplästes, granskades, godkändes och under-skrefvos,
såsom riktige befundne.
§ 2 Angående fattigvården beviljades Jonas Nilssons i Storåbränna 5 små barn 2 r.d. r.g.m. utur
fattige cassemedlen, hvilka 2 r.d. intages i nästa års räkenskap. Sara Svensd:r i Storån får vandra kring
socken. Till Eric Andersson i Axelås beviljas 2 r.d.
§ 3 Hvad beträffar de på prestebords lägden vid socknestugan och kyrkoherberget på till-stånd
uppförda kyrkostugor, tillsades att inga inhyshjon deri må inquarteras utan den påföljd att
byggnaderne må bortflyttas utom prestgårds egorna.
§4

Sockenskrifvarens räkenskaper upplästes godkändes och underskrefwos.

§ 5 På anmälan af sockenstugumannen Olof Larsson i Tornäs att både skorsten och tak äro förlorade
så att högsta fara är att derstädes uptända eld, beslöts att skorstenen skulle rifvas och å nyo uppsättas
samt tak och golf med hvad mera erfordras i fullstånd sättas innevarande som-mar och höst.
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§ 6 Till ersättning för den skada Eric Ersson i Fjäl genom vådeld lidet beviljades att den an-del som
löper på socken tagis utur soknecassan.
§7

Nästa vår skall prestgårds byggnaden brefordras jemte andra nödige reparationer.
[Underskrift saknas]

9 oktober 1831
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 110-120)

Sockenstämmo protocoll hållit i Fölinge den 9:de october 1831.
S.D. Sedan från predikostolen, Konungens befallningshafvandes i Jemtlands län kungörelse af d. 8
sept. blifvit afkunnad, sammanträdde församlingen till väljande af fullmägtig för socknen vid
landsjämnads liquiden i Östersund d. 12:te instundande i samma månad, hvarjemte sju särskildte
frågor, som i nämnde kunngörelse blifvit uptagne, skulle besvaras, i afseende hvarpå församlingen
innan val anställdes ville på hvarje fråga lämna särskildte svar såsom instruction för fullmägtigen.
1.) Rörande bidrag till troppens eller troppers marcher och tåg, förmodeligen under krigstider,
trodde församlingen att Kongl. Maj:ts författningar nogsamt sådant utstakat, och underkastade sig i
sådant fall Konungens nådiga befallning. I afseende på rotering i fredstider är det Konungens
befallningshafvande väl kunnogt, att Fölinge församling, förr hänförd till lappskatte benämning, icke
länge sedan blifvit inroterad med öfrige landet till bidrag af 8 r.d. banco tunnlandet, och afsäger sig
derföre vidare bidrag, då ej heller någon påräknad förmögenhet sådant tillåter.
2.) Konungens nådiga stadgande d. 6 maij 1830 at kronoskjuts 12 sk. banco med tillökning 4 sk.
samma mynt godtgöres i likhet med gästgifveriernas eller 16 sk. banco, beviljas.
3.) Upförande af ett nytt landshäckte, som genom vådeld gått förloradt, hvarföre fångvaktaren i
fattiga vilkor stadd här igenom protokollsutdrag blifvit befriad att skadeersättning gälda. Församl.
beviljar lika med landets öfrige innevånare byggnadshjelp, likväl med förbehåll att kostnadsförslaget,
såsom nog högt tilltaget ena hälften emot hvad kronan påkosta 3594 r.d. 20 sk. b:co, måtte nedsättas,
eller fängelsebyggnaden lagl. värderas sedan det blifvit uppbygdt.
4.) För ändringen af tiden för vägarnes i ståndsättande underkastar sig församlingen helt och hållet
det beslut, som vid landsmötet med landet tages.
5.) Häradshöfdingen J. Montelii framställning om byggnad eller förvaringsställe för domsagans
handlingar beviljas så mycket hällre, om tingslagen undvika bygga lagliga tingshus för hvarje härad;
Kostnads förslag uppgöres med öfrige deltagare.
6.) Hvad gästgifveri regleringen beträffar, therom kungörelse blifvit affärdad att hållas i hvarje
härad, och ojävig nämnd skulle påkallas, men sedermera förändrades att öfver hela landet verkställas å
Bräcke gästgivaregård, ansåg församlingen sig lika beredvilig att gemensamt med hela landet deltaga i
omkostnad, så väl för domaren som nämnden, lika som om denna påkostnad lagligen kunnat påräknas
inom hvarje härads ting.
7.) Om jagt casse medlens utgifvande och skottpenningars erhållande yttrade församlingen, att som
inga skottpeningar erhållits på många år med iaktagande af de bevis som därtill fordras, begäres ej
heller någonsin denna lofvade gärd eller upmuntran till rofdjurs fällande, utan ansågs att hvar och en
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hade nog då han nedskjutet el. fångat rofdjuret. Likväl undandrager sig för-samlingen icke den gamla
gärden 2 sk. banko på hvarje mantal.
Efter detta samrådande valdes Olof Pehrsson i Thornäs till sockenfullmägtig vid landsmötet d.
12 october, förklarandes sig nöjd med hvad fullmägtigen i förenämnde ärenden lagligen gör och låter.
Ut supra
Carl Ax. Rothoff
Eric Jonsson i Backen
Olof Olofsson

5 februari 1832
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 130)

Sockenstemmo protocoll hållet i Fölinge sockenstuga den 5:te febr. 1832.
1.

S.D. Smostugu Märta, så kallad, får detta år gå by för by för att erhålla lifsuppehälle.

2.
Bergmans Kerstin åtager sig Olof Pehrsson på Backen att föda och försörja emot rättighet att
ärfva hennes qvarlåtenskap, förbehållandes sig likväl i händelse af långvarig sjukdom understöd af
socknen hvilket beviljas.
Hvaremot förs. förb. att hon lider ej nöd eller framd. kommer med klagomål.
3.

Om Jonas Olofsson i Storåbränna upskjutes till Storböndagen.
Antages ej på socken.

4.
\Till/ Jon Nilsson i Storåbrännan bestämes ur fattig cassan 10 r.d.\ r.g:s, får ock / gå[?] omkring
m.m. tills vidare.
Pengarna erlades och blefvo i räkenskaperna uptagna.
In fidem
Carl Ax. Rothoff
Pastor

10 juni 1832
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 140)

Sockenstämmo protocoll hållit den 10 junii 1832 uti Fölinge sockenstuga.
§ 1 Fölinge districtsmagazins räkenskaper uplästes och granskades, men underskrefvos icke förän
de genom valde revisorer blifvit ytterligare granskade, och valdes till revisorer A. M. Selberg,
sockenskrifvaren Pål Pålsson i Nyland, Jonas Jonsson i Sandviken, Pål Pehrsson i Slätten. Dag till
revision utsättes framdeles eller october månad marknadstiden, hvarefter sockenstämma hålles och
erindringar göras i ett och afseende på förwaltningen.
Fölinge som ovan.
Carl Ax. Rothoff
Ol. Pålsson
Hans Stigsson
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25 mars 1833
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 13, ÖLA.

Protocoll hållit i Fölinge sockenstuga den 25 mars 1833.
S.D. Framställdes till församlingens innevånare förfrågan huruvida de ville med dagsverken bidraga
till strömrensning efter Liths elfven, för att i en framtid kunna draga nytta af timmerhuggning och dess
nedflottande efter strömdraget neder till Liths elfven, på hvilken framställda fråga svarades, att när
strömrensningen kommer i den gång, att den når strömmen Hårkan, hvilken har sitt utlopp i Liths
elfven, ville församlingens innevånare med dagsverken bidraga till detta för framtiden nyttiga företag.
Föllinge sockenstuga som ofvan
Carl Ax. Rothoff
Pastor

26 december 1833
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 160)

Sockenstämmo protocoll hållit Fölinge sockenstuga den 26 dec. 1833.
§ 1 I rådplägning om härvarande districtmagazin och inslag af räntan för innevarande år, beslöts af
samtliga intressenterna att räntan ovilkorligen bör inslås årligen men i anseende till detta årets svaga
säd åtnöjes säden om den väl rensad och gistad uppgår till 10 tio lispund tunnan. Deremot om någon
önskar betala på capitalet bör tunna hålla den bestämda vigten 11 lispund.
§ 2 Den som icke inom januarii eller februarii månad inv. år [erlagt] räntan, bötar till magazinet fem
(5) riksdaler banco.
Föllinge sockenstuga som ovan.
Carl Ax. Rothoff
Olof Persson i Tornäs
Jon [bom.] Jonsson i Raftelfven

18 och 25 maj 1834
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, sid. 15-16, ÖLA.

Sockenstämmoprotokoll, hållit å allmän socknestämma i Föllinge sockenstuga
den 18 maij 1834.
§1

Kyrko och fattigcasseräkningarna uplästes och granskades hvarvid intet var att anmärka.

§ 2 Angående vintergriftens uppgräfning, och betalningen derföre beslöts och öfverenskoms, att
hvar och en som vintergriften för sina lik begagnar, bör till pastor lefverera afgift för griften vid
samma tillfälle som likstol erlägges. Och beslöts avgiften 8 sk. för barn under 10 år, från 10 till 16 år
16 sk; etc.
§ 3 Sockenskrifvaren Pål Pålsson i Nyland afsade sig befattningen med sockenskrifvaretjänsten,
hvarföre sockenmännen äga att välja en annan i hans ställe, projekterades Nils Pålsson i Thornäs.
§ 4 Angående uppbörd af strörote-bidraget önskade blifvande sockenskrifvaren varda befriad och
det finge ske genom ordinar. kronouppbördsman, hvarom ansökning sker hos Konungens
befallningshafvande.
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§ 5 Ringarena afsade sig ansvara ringningen för liken, så väl tacksägelseringningen som ock efter
gudstjänsten, så framt icke en hvar betingade därom, i annat fall finge hvilken som hälst dertill
betingas.
Den 25 maij.
§ 6 Till sockenskrifvare waldes Ol. Pehrsson i Thornäs med samma vilkor, som Pål Pålsson
begagnat i afseende på rotebeloppets uppbärande och afsändande, i händelse icke försam-lingens
begäran att rote avgiften får åtfölja de vanliga utlagorna.
§7

I afseende på fattige uptogs till utdelning.
Sara Svens i Storåbrännan
Johan Ers barn Laxviken
Jonas Nils barn Storåbränna
Ol. Pehrsson i Mörtsjön

1 – 16
1 – 16
1 – 16
1 – 16

Och slutligen beslöts att sockenstugu Maria skulle få gå på socken och åtnjuta födo. Emedlertid skulle
Johan Larsson i Wattnan tillfrågas om han detta tillstödde, eller emottaga sin moder emot 20 r.d. r.g.
för hela lifstiden, då Johan Larsson ägde ärfva sin moder
Klockaren Lars Gudmunsson, som ej förmådde sköta sin blinda syster, erkände sig vara skyldig
henne Ingbor en summa trettiosex /36/ riksdaler i capital, men räntan derå åtgått till skötsel samt ett
och annat tjenstearbete. Huruvida Ingbor Gudmunsdotter skulle af församlingen njuta någon hjelp togs
i öfvervägande, och beslöts, att Pehr Andersson i Nygård och klockaren tillsammans skulle emottaga
och vårda förbemälda Ingbor, emot erhållande af capitalet 36 r.d. och kläderna, hvarå svar skulle
lämnas 3:dje storböndagen, eller att socknen ombesörjde hennesframtida bärgning, och [ej avslutat]
Föllinge som ovan
Carl Ax. Rothoff
Pål Pehrsson i Sletten
Jonas Olofsson i Laxsjön
Se vidare d. 15 junii

30 november 1834
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 17, ÖLA

Protocoll hållit å allmän sockenstämma i Föllinge den 30 nov. 1834.
§ 1 Rörande gamla pigan Ingbor Gudmunsdotter på Backen beslöts att hon uptages bland socknens
fattighjon och hennes lösa egendom inlägges i socknecassan, utom hvad i kläder hon behöfver för sina
återstående dagar.
§ 2 Vidare anmälde b. Hans Göransson i Skärvången det han ansåge sig böra vara befriad ifrån
förenämnde Ingebor såvida han intagit i sitt bröd en sin moster som borde kommit på socken, vilket
mål såsom förut icke andragit kunde anses höra till närvarande sockenstämma, utan får framdeles i
laga ordning anföras, och hvarvid pastor gjorde allvarsamma föreställningar till församlingen att i
vederbörlig ordning anmäla hvart mål, för att i lika laga ordning pålysa sockenstämma om ämnet.
§3

Reparation af kyrkotornet bör företagas nästa vår hvarvid församlingen önskade bygga läctaren.
[Underskrift saknas]
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14 december 1834
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 17, ÖLA

Den 14 dec. 1834
§ 1 Snöplognings villkor, efter 5 års förlopp, går i samma förhållning med erhållande af en summa,
hvarmed nederbyggden varit lönt, hvilket inträffar, då lappskattsnybyggare deltaga en fjerdedels
afbetalning mot Fölinge bönder, med undertag af Ansätt och Storvattnet.
[Underskrift saknas]

4 januari 1835
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 18, ÖLA

Jan. d. 4:de 1835
På begäran af Storåbrännans hemmansåboer att såsom hörande till Hammerdahl men njutande
kyrkorätt i Fölinge varda befriade från helt ansvar i kyrkobyggnaden derstädes. Svarades af Fölinge
socknemän att så länge Storåbrännans åboer med derom liggande och till Hammerdahl hörande
nybyggare icke förete högvederbörlig resolution öfver tillåtelse att bygga serskild kyrka, kan ingen
eftergift å byggnadsskyldigheterna i Fölinge meddelas.
Föllinge som ofvan.
Eric Jönsson i Backen

Pål Pehrson i Sletten

12 april 1835
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 19, ÖLA

Sockenstämmoprotocoll hållet i Fölinge sockenstuga den 12 april 1835.
§ 1 S.D. Beslöts i anseende till reparation å thornet att en kopparglob med äkta förgyllning om 3
späns rymd, samt kors med kopparbeslag som ock förgylles, och att tornbyggnaden skulle verkställas
denna vår, men,
§2

Beträffande lectarbyggnaden skulle därmed skulle upskjutas till ett annat år.
Föllinge sockenstuga d. 20 april 1835.

Å församlingens vägnar
Jonas Jonsson Sandviken

Carl Ax. Rothoff
Pastor
Olof [bom.] Nilsson Laxsjön

1 november 1835
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 21, ÖLA

Sockenstämma den 1 november 1835.
§ 1 Om kyrkans målning utvändig var församlingen ense att den skedde instundande sommar. I
början af september månad åtog sig målaren herr Göran Sundin från Sunne att denna målning
verkställa, hvarmed församl. förklarade sig nöjd.
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§ 2 Om frivilliga gåfvor till mission sällskap m.m. beslöts att offer 1:sta söndagen i Adventet skulle
anställas, utom att särskillda listor å samma ändamål utgingo till insamling.
§3

Om kyrkans målning begärde församlingen betänknings tid.

§ 4 Magister Selberg begärde för kyrkthornets reparation 1 r.d b:co dagen, hvilket af församlingen
icke ansågs dyrt, och skulle bemälde magister upgifva räkning, då sockencassan erlägger 24 sk, r.g:s i
kosthållning och kyrkan ansvara 1 r.d:r samma mynt, förebehållandes sig dessutom ersättning för
materialförslag.
Sålunda beslutit och justeradt den 15 november 1835.
Carl Ax. Rothoff
Nils Jönsson i Laxviken

Eric Jönsson
Pål Pehrsson i Sletten

7 februari 1836
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 23-26, ÖLA

Sockenstämmo protocoll hållit i Föllinge den 7 febr. 1836.
S.D. Företogs discusition om tornbyggnaden m. m.
§ 1 I anledning deraf beslöts, att tornett skulle målas antingen med olja eller tran, hvilket dera som
häldst anskaffas kunnde och användas. Till målningens verkställande ville sockenmännen anmoda
Anders Andersson i Öhn och Ströms socken. Tornets bägge afsättningar skulle tjäras med tillsatts af
kimrök.
§ 2 Hvad beträffande den påtänkta nybyggnaden af en lectare i kyrkan, hvartill virke till en del
blifvit framskaffadt, beslöts att det återstående virket skulle på vinterföret fram forslas och i händelse
nämnde lectars byggnad ännu ett år upskjöts, borde materialerne till byggnaden betäckas med bräder,
hvilket bör verkställas på kyrkogården såsom torraste plats, till undvikande af bjelkars, timmers och
bräders förruttning.
§ 3 Sockenskrifvaren Olof Pehrsson i Thornäs anmälde ytterligare gärd af Föllinge boerne än den
gamla och vanliga: femton kannor korn med påyrkan att så kallade Skalstugekannan skulle efter rök
utgå, hvarvid bifogades följande afskrift:
”Anno 1662 den 27 febr. hölls allmänt landsting med gemene allmogen af Jemtland uti Rödön.
Närvarande hans grefl. exellence guvenören öfver alla Westernorrlanden, samt Jemtland och
Herjeådalen, den högvälborne herre, herr Johan Oxenstjerna, grefve till Kronoberg, friherre till
Kimito, herre till Stjernsund och Sandholm; befallningsman välbetrode Daniel Bärtilsson,
underlagman förståndige Peder Classon med samtelige landsens edsvorne 24 fullmägtige. Samma dato
vardt af hans grefl. exellence högvälborne herr guvenören och samtlige landsens 24 och fullmägtige
bestridt, att den spannemål neml. en kanna korn af hvarje rök i landet, som årligen utgöres till de
karlar som bo wid stora Norriges wägen i fjellen skall sålunda dem emellan delas, att Medstugu karlen
får all halfpart af samma spannemål, men den andra halfparten deraf delas mellan Skalstugumannen
och Stalltjenskarlen till twåskiftes.
Datum ut supra
Ex proto[co]llo
Carl Broms”
”Utur Jemtlands priviligia och politie samlingar rätteligen afskrifvit, intygar Erik Tryggdahl regements
auditör.”
”Med copia lika lydande intygar Er. Silver”
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Hvaruppå svarades enhälligt af Föllinge socknemän det de icke ansvara något öfver den gamla afgiften
15 kannor korn för socknen, hvilket belopp utgöres antingen af socken cassan eller inbördes liquideras
så, att det till fullo årligen liquideradt varder. Såsom skäl till vägran af ytterligare contibution anfördes,
det hvar och en, som färdas vill till Norrige, må betala sin kost. Färden till Norrige är nu mera icke den
samma som år 1662. Om, då fördelningen en kanna på röken, skedde inom Jemtland, Föllinge socken
icke var i stor skatt uptagen, tyckes beräkningen likväl i nämnde fördelning blifvit nogsamt iakttagen
äfven för framtiden. Skatten för Föllinge är ännu ej uptagen högre än för ett halft sekel, undantagande
projects skatt. De färdandes antal, om det ökas, hvilket alltid blir tillfälligtvis, förökar deras förtjenst,
som vid Medstugan och Skals, samt Staltjerns vistelser upbyggt stugor och färdstall för de resande,
och slutligen må det ej höra till 1662 års öfverenskommelse huru hemman klyfvas och nya upkomma,
då den blott utstakar fördelningen af en gifven fond eller quantum, samt dessutom tro sig Föllinge
sockenmän icke förpliktigade att framför andra socknar erlägga något utom hvad för lång tid tillbaka
blifvit stadfästadt.
§ 4 Bonden Anders Salmonsson i Thornäs erindrade åter om ersättning för en erlagd summa tio
riksdaler å Skalstugukannan som sedan 1816 icke blifvit erlagd, hvilken ersättning en del af
sockenmännen frivilligt godtgjort, men den öfrige delen bestridde att betala såsom en förfallen skulld,
emedan den uptages för 20 år tillbaka.
§ 5 Nybyggaren Anders Sjödin i Grubbfjellet beviljades i anseende till sitt sjukliga och fattiga
tillstånd att genom sin son besöka sockenmännen och erhålla något understöd till lifs uppehälle.
Föllinge sockenstuga ut supra
Eric Jönsson
Påhl Pehrsson i Sletten

Carl Ax. Rothoff
Pastor
Olof Pehrsson i Thornäs

6 mars 1836
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 27, ÖLA

Sockenstämma i Föllinge. Den 6 martii 1836.
§ 1 Om allmänna kronoutlagornas erläggande, alla för en och en för alla – svarades, att hvar svarade
för sig så hädanefter som hittills, till undvikande af sammantrassel med dem innom socknen som alltid
draga sig undan draga sina utskylder, m.m.
§ 2 Om Riddarholmskyrkans reparation, önskade församlingen befrielse från subscriptions listor ...
varande i kyrkobyggnad, m.m.
§3

Kyrkovärden Er. Jönsson valdes till ledamöt i berednings commitéen i Hölje d. 16 april.

§ 4 Ol. Hemmingsson i Holmsjön afsade sig förvaltareskapet för distr. magazinet, och i dess ställe
åtog sig Sven Nilsson i Tuvattnet samma förvaltning.
Dag som ofvan
Carl Ax. Rothoff
N. Er. Holmberg
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3 april 1836
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 28, ÖLA

Sockenstemmo protocoll hållit i Fölinge den 3 april 1836.
§ 1 Torparen Carl Ersson anmältes till understöds erhållande utaf socken under det dess fattiga
hushåll befinna sig i ett sjukligt tillstånd, hvar på församlingens ledamöter enhälligt beviljade att efter
råd och lägenhet lemna dem understöd af matvaror.
§ 2 Mantals- och skattskrifvningslängden uti Fölinge socken för innevarande år uplästes till
granskning och justering, hvarvid följande anmärkningar gjordes.
Hos Olof Ersson på Backen utstrykes pigan Anna såsom uptagen hos Isac Jönsson i Norrgård.
Hos bonden Pål Jonsson i Laxsjön inskrifves drängen Jonas Andersson född 1815 28/11, der han förut
tjänt. Hos inhysesmannen Håkan Pehrsson i Ottsjön utstrykes pigan Karin född 1819, tjenar i Laxsjön
hos Ingel Jonsson. Hos Pål Ersson i Wäster Ottsjön utstrykes pigan Anna tjenande hos Olof Pålsson i
Ottsjön.
[Underskrift saknas]

22 maj 1836
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 29-30, ÖLA

Sockenstämmo protocoll, hållit i Föllinge den 22 maji 1836.
S.D. Efter räkenskapernas upläsande i kyrkan granskades desamma vid allmän sockenstämma och
befans,
§ 1 Så väl kyrkans som fattigas medel vara riktigt uptagna, likväl till vidare säkerhet, utvaldes:
§2

Till revisorer af räkenskaperna Jon Jonsson g:lare i Raftelfven och Matts Ersson i Högsved.

§ 3 Sockenskrifvarens räkenskaper, uplästa, befunnos riktiga och ställdes till underskrift, hvarvid
bemälde sockenskrifvare anmälte, det de fattige, hörande till sockencassans fördelning, ej må
sjelfvilligt på fordra någon inkomst, så ock att ej någon församlingens inevånare må sjelfvilligt
meddela någon hjelp på allmän bekostnad.
§ 4 Till sexmän utvaldes för 3 år, Anders Hemmingsson i Laxsjön, Hans Olsson Ålviken, Jöns
Ersson i Storåbrännan, Anders Hansson i Skärvången. Grels Andersson Holmsjön, Pehr Nilsson i
Norrgård, Pehr Olsson i Grafbrännan.
§ 5 Om brygstuge byggnaden i Föllinge och murens uprättande togs det beslut, att nämndeman Dan.
Carlsson i Husås betingas skulle såsom murmästare, det öfriga i byggnadsväg delas emellan
församlingen och pastor i afseende på drängstugu byggnaden.
§ 6 Till ledamöter jemte kyrkovärden i församl. och pastor utvaldes i ock för fattigfördelning: Kjel
Pålsson i Laxviken, Ol. Nilsson i Laxsjön, Erik Jonsson i Sandviken.
Föllinge den 22 maji 1836
Carl Ax, Rothoff
Pastor
Å församlingens vägnar.
Eric Jonsson
Jonas Jonsson Raftelfen
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22 maj 1836
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 31, ÖLA

Pingstdag d. 22 maji 1836.
§1

Räkenskaperna uplästes i kyrkan såväl för kyrkans som fattigas medel, dervid ingen erhindran.

§2

Revisorer Jon Jonsson g:re i Raftelfven och Matts Ersson i Högsved.

§3

Sockenskrifvarens räkenskaper uplästes och befunnos riktiga. Obs. fattige må ej uttaga etc.

§ 4 Sexmän, Anders Hemmingsson Laxsjön, Hans Olsson i Ålviken, Jöns Ersson i Storå-brännan,
And. Hansson i Skärvången, Grels Andersson i Holmsjön, Pehr Nilsson i Norrgård, Pehr Olsson i
Grafbrännan.
§ 5 Om bryggstugebyggnaden och muren togs beslut att Daniel Carlsson i Husås skulle betingas
som murmästare.
§ 6 Erik Jonsson i Sandviken, Kjel Pålsson i Viken Ol. Nilsson i Laxsjön, valdes till ledamöter vid
fattig utdelning jämte kyrkovärden och pastor.
[Underskrift saknas]

12 juni 1836
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 33, ÖLA

Sockenstämmo protocoll hållit i Föllinge sockenstuga den 12:te junii 1836.
§ 1 Kungörelse af den 27 maji om barnmorskas antagande upplästes, och öfverlades att i anseende
till byarnas ansenliga afstånd från hvarand[r]a och svåra väglag som i synnerhet höst och vår äro
aldeles ofarbara gör det omöjligt att med någon fördel kunna underhålla en examinerad barnmorska.
§ 2 Frågan om brandstods erläggande till comminister Edlund i Häggenås är uppläst, och godkänndt
till Häggenås prestgård.
§ 3 Landshöfdingeembetets kungörelse af den [lucka] maij rörande barnaundervisning särdeles i
skrif- och räknekonst. Målet uppskjutes till framdeles.
§ 4 Beväringsskyldige ynglingar förständigades vidare, utom kungörelsen att infinna sig å utsatt dag
och ställe till vapenöfning, hvarvid Pål i Ottsjön förtedde ett huggsår på ena benet som sätter honom
urstånd att, utan skjuts, framkomma och ännu mer att kunna undergå vapenöfning på Frösön. Hela
menigheten af närvarande säga huggsåret som försvårades af ett förlidet år iråkadt [ej avslutat]
§ 5 Åckersjö byemän begärde hjelp att uppsöka den drunknade Hans Jonsson och beslöts att
närmaste byalagen använda osparad möda att eftersöka honom, emot ersättning utaf socknen för
arbetet, i ordning af daga byte.
Ut supra
Carl Ax. Rothoff
Eric Jönsson
Pastor
Jonas Jonsson Sandviken
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17 september 1836
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 35, ÖLA

Sockenstämmo protokoll hållet i Fölinge sockenstuga den 17 sept. 1836.
§ 1 Fråga om borgen för Olof Hultin vid Löfsjön föredrogs, hvarvid de fleste vid uppläsandet af
borgesskriften hvarom frågan var väckt, nekade till sina underskrifter såvida den icke var af det
innehåll som aftaladt var, och Jöns Danielss. i Laxsjön utströk sitt namn. Olof Nilsson ibidem erkände
att han gådt i borgen för att Olof Hultin må bo på ifrågavarande Löfsjö afradsland till dess han erhållit
betalning för sitt arbete men vidkändes icke att Hultin må få skattskrifvas. Ingel Jönsson ibid förenar
sig med Olof Nilsson. Eric Pehrsson i Mörtsjön nekar för handel med Mickel Larsson. Jonas Jönsson i
Ottsjön talar lika med Olof Nilsson i Laxsjön. Jon Olofsson i Laxsjön likaledes.
§2

[Saknar text]
Fölinge ut supra

Carl Ax. Rothoff M. Selberg
Pastor

S. M. Adj.

24 maj, årtal saknas.
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 37-38, ÖLA

Sockenstämma den 24 maij i Föllinge.
§ 1 Räkenskaperne i kyrkan uplästa samma dag, rörande kyrkan och de fattiga erkänndes riktige,
vid allmänna sockenstämman.
§ 2 Likväl till revisorer utvaldes, att vidare granska desamma, Ol. Pehrsson i Thornäs, Pål Pehrsson
i Slätten.
§3

Kyrkvärden och kyrkovaktaren förblifva, samt sexmännen likaledes.

§ 4 I afseende på Joh. Larssons Raftelfven sjuklighet och förlust af 1 ko creatur beslöts, att
sexmännen inom församlingen skulle på godt sätt öfvertala innevånarne lämna en gåfva till hjelp, så
väl af bönder som ungdom, hvilket med det första kunnde verkställas, i hopp om god bredvillighet att
hjelpa en olycklig.
§ 5 Väktes fråga om, att passions predikarne skulle i likhet med bön el.r cateches predikningar
hållas söndagarna kl. 9 vid andra ringningen, i och hvarföre 1:sta ringningen börjar efter gamla
plägseden kl.8, och gudstjänsten fortsätter kl.10.
§ 5 [!] Mantalslängden uplästes.
§ 6 Räkenskaperna, till undvikande af bråk från riksgälds till banco, föras hädan efter i banco, så att
de som förära till kyrkan eller de fattiga bestämma myntet i banco.
§ 7 Hufvudböckerne, underskrefne, förvaras från ena året till det andra i kyrkokistan, till säkerhet
om behållningar hvad de utgöra för kyrkan och de fattiga, i händelse af eldsvåda i prestgården.
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§ 8 I fråga om mantalsskrifning blef den saken wäkt, att ingen må i mantal och skattskrifning antaga
från andra socknar, mans eller quins person, som fyllt 40 år, utan att enligt författningarna ansvara för
deras framtida uppehåll.
9§

Socken cassans räkning uplästes, och underskrefs.

§ 10 En span korn för sockenstugu-Maria, flyttad till Hammerdahl erkände socknen, att till
magazinet godtgöra, jämte ålöpande ränta nästa höst.
Sålunda beslutadt, Föllinge, som ovan.
Carl Ax. Rothoff
Å församlingens vägnar
Pastor
Sven Nilsson i Tuvattnet
Jonas Jonsson i Raftelfven

Protokoll 1837–1840 saknas
29 augusti 1841
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 170)

Protocoll hållit i allmän sockenstämma i Föllinge den 29 augusti 1841.
I anledning af gjord framställning om Föllingesjöns nedsänkning och de myrors utdikning, hvilka i
synnerhet omkring kyrkan och wid närmast belägna byar förosaka igenom sina kalla ångor eller
dimma årliga frostskador, blef inom församlingen öfverens kommit:
1.
Att om Kongl. Maj:t nådigst anslår en summa /684/ riksdaler banco, hvilka ej behöfvas
återbetalas, till förenämnde myrors utdikning och sjöns sänkning, skall det på 3 a 5 år verkställas,
räknat från Kongl. Maj:ts nådiga beslut härom.
2.
Till ordnande och verkställande af detta företag valdes en direction bestående af:
Ordförande, adjutanten högvälborne herr J. F. Boy, hvilken likväl äger förordna en annan person i sitt
ställe, om tiden icke tillåter dess närvaro och verksamhet.
Ledamöter, nämndem. Pål Larsson i Thornäs, kyrkvärden Eric Jönsson å Backen och Pål
Pålsson i Nyland samt twenne ojäfvige: Jon Jonsson y:e i Raftelfen och Eric Jonsson därstädes, hvilka
ej hafva direct nytta af företaget.
3.
Denna direction tillhörer att ordna om det hela af företaget, uttaga arbeten och fördela de dertill
anslagne medlen, utse arbetschef och om dess aflönande besluta, samt huru hufvud-grafven i framtiden
skal underhållas. Hvad härvid beslutes får ingen apel äga rum.
4.
Genom derictionens sammansättning synes hvarjes enskildta intresse blifva bevakadt, men i
annor händelse, eller tvist upkommer till hinder för företagets framgång, äger ordföranden att välja
ytterligare 2:ne andra ojäfwige, kunnige och aktningswärde personer, och med dem, jemte de 2:ne
förut valde ojäfwige, afgöra sådana twister och fatta beslut, som genast därefter böra efterkommas och
ålydas, likasom de af hela directionen varit på så sätt af gjorda.
5.
Alla andra mål, utom de i föregånde punct nämnde, kunna af ordförande och ledamöterna
afgöras.
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6.
Utom det att Föllingesjön aftappas skall en hufvudgraf gå genom de myrdrag, som för-orsaka
den kalla dimman, hvaraf frosten upkommer, hvilken hufvudgraf bekostas af directionen genom de
erhållne statsmedlen.
Arbetet härtill utgöres hällst af jordintressenterne emot af directionen stadgad dags-penning
eller beting; dock kunna contracter afslutas delvis eller på längre sträckor såsom directionen för godt
finner med afseende på det helas winst och framgång. Bigrafvarne skola däremot hvarje jordegare
uptaga på de ställen och det sätt som directionen anordnar, hvilken ansvarar för arbetets fulländning
emot medgifven rättighet att utaf jordegarna uttaga det belopp i penningar som motsvarar det arbete,
hvilket af dem bordt verkställas, men blifvit åsidosatt, och med dessa sistnämnde medel det bristande
arbetet verkställa.
Upläst och godkänndt i allmän sockenstämma den 5 september 1841.
Carl Ax. Rothoff
Prost och kyrkoherde

6 mars 1842
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 290-300)

Protokoll hållit i allmän stämma med Föllinge socken d. 6:te marti 1842.
S.D. Så framt det af d. 23:e jan. detta år fattade sockenstämmobeslut angående reparation å
sockenstugan denna våhr skulle kunna gå i fullbordan, ansågs nödigt sammankalla sockne-männen till
ytterligare öfverläggningar i detta ämne hvarföre, sedan de, efter förut skedd pålysning sammanträdt i
sockenstugan, följande punkter till afgörande föredrogs.
1:o Framställdes, huruvida socknemännen borde utse någon som åtoge sig att under byggnaden
arbetet förestå, och då alla häruti voro ense, beslöts att härtill anmoda inhysesmannen Påhl Olsson i
Föllinge kyrkoby, hvilken ock, såsom för tillfället närvarande, förklarade sig nöjd, att nemnde
befattning öfvertaga med vilkor, att för sitt besvär erhålla i dagspenning en r.d., tolf sk. r:ds, hvilket
honom beviljades.
2:o Enär vid det förra [mötet] angående nämnde byggnads reparation eller ombyggnad fattade
beslut, icke någon nogare bestämning skedde, hvaruti den skulle bestå, ansågs nödigt, att
socknemännen borde bestämma, huruvidt denna reparation borde sträcka sig, hvarföre på frågans
framställande efter en stunds öfverläggning man stadnade i det beslut, att nytt underlag af vart
erfordrades, äfvensom nytt golf; dessutom skulle den göras fyra varf högre, än den närvarande gamla
sockenstugan, samt förses med innantak, och på det den nya åbyggnaden måtte hvila på fast grund,
skulle stenfot uppföras, beviljades framforsling af ett lass sten för hvarje tunland.
3. På det ingen skulle brista i anskaffandet af de materialier, hvilka honom åge att prestera, skulle
byggnadens föreståndare Påhl Olsson, anses berättigad, att om någon tills en viss bestämd tid icke
framforslat sina materialier, draga försorg om deras anskaffande mot utfordrande af kontant betalning
derföre af den, som uti denna sin skyldighet kunna brista.
Slutligen väcktes och fråga om fönstrens storlek, hvilka bestämdes till 7 ½ qvarter.
Föllinge sockenstuga som ovan.
Å socknens vägnar
Jonas Olofsson i Lagssjön

Er. Mart. Genborg
Past. adj.
Olof Phersson i Thornäs
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19 juni 1842
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 300)

Protocoll, hållit i allmän stämma med Föllinge socknemän d. 19:tonde jun. 1842.
S.D. Enär den sistl. söndag hållna öfverläggningen angående beviljandet af något understöd för
änkan Helena Svensd:r i anseende till den genom eldsvåda henne träffade förlust, blef saken
ofanskrefne dag sockenmännen, sedan de efter förut skedd erindran sammanträdt, föredragen. Härvid
öfverlades om understödet, hvarvid beslöts, att, enär det blefve mindre jemt att med dagsverken
biträda, en summa penningar skulle henne beviljas, och hvilken skulle utgå med åtta [8] r.d b:co, utur
fattig kassan, samt för öfrigt hvar och en rök skulle bidraga alt efter eget godtfinnande, och hvilket
enligt förlikning skulle af sexmännen i hvarje rote uptagas.
Föllinge sockenstuga, som ofvan.
Er. M. Genborg
Påhl Pehrsson i Slätten
Anders Hemmingsson i Laxsjön

18 december1842
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 310-320)

”... i dag till allmän sockenstämma samman kallade ...” [rad 4]
Till Konungens höga befallningshafvande öfver Jemtlands län!
Efter att hafva erhållit behörig del af Konungens höga befallningshafvandes resolution af d. 4:de nov.
detta år, rörande åboernes på Störåsens kronobygge af södra Gåxsjö afradsland i Hammerdahls socken
ansökning, att hädanefter varda förlagde till Föllinge pastorat, få vi, Föllinge socknemän, såsom
angående detta ämne i dag till allmän sockenstämma sammankallade, häröfver i största ödmjukhet
korteligen förklara, det vi anse oss icke kunna villfara desse nybyggares på Störåsen begäran till någon
mera vidsträckthet, än att dem härstädes väl må tillåtas begagnadet af kyrkorättighet i hvad till deras
själavård tarfas kan; men för öfrigt afsäge vi oss helt och hållet all vidare gemenskap med dem, såsom
vid fattigmedlens utdel-ning och sockenhjons underhållande o.s.v; alldrahälst som det icke saknas alt
skäl till förmo-dan, att desse åboer möjligtvis komma att fortfara uti en mindre god besutenhet af sina
nybyg-geslägenheter, och altså kunna blifva socknen till en alt för dryg tunga, och det så mycket mer,
som vi sjelfve hafva både fattige och sockenhjon att underhålla. För övrigt våga vi anse det
öfverensstämmande med rätt och billighet, att Hammerdals socken, hvilken dessutom i alt afseende är
bättre lottad, än Föllinge, äfen hädanefter i dylikt fall må bispringa desse frem-lingar, hvilka derstädes
blifvit i församlingen uptagne, samt fått sina boningsplatser anvista inom Hammerdahls sockens
jordaområde.
Föllinge sockenstuga d. 18:tonde dec. 1842.
Å sockenmännens vägnar.
Eric Jönsson i Backen

22 januari 1843
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 320-330)

Protocoll, hållit i allmän sockenstämma med Föllinge församling d. 22:dra jan. 1843.
Till följe af Kongl. Maj:ts nådiga påbud d. 18 jan. 1842 angående folkskolors inrättande i rikets
församlingar, hafva Föllinge socknemän i vederbörlig ordning blifvit tills idag till allmän
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sockenstämma inlyste, för att öfverlägga och besluta om en dylik skolas inrättande i församlingen.
Hvarföre, sedan de nu voro församlade, saken föredrogs till afgörande, och af-lopp, som följer:
Undertecknad ordförande framställde nu, så väl nyttan och nödvändigheten af en ambulatorisk
skolas inrättande i församlingen, och antagandet af en skolmästare med den kunskaps underbyggnad,
som i Kongl. Maj:ts påbud utsatt är, som ock ett på förhand projectvis upprättadt lönereglerings
förslag, upptagande, huru mycket det sig på hvarje hemmansegare och öfrige mantalsskrifne personer i
Föllinge socken och Hotagens Kapellag, gemensamt belöpa kunde, om de sjelfve skulle prestera hela
skollärarelönen, neml. 16 tunnor korn, hälften i natura, och andra hälften i kontanter enl. bestämdt pris
10 r.d r:ds per tunnan, och att enligt detta föslag endast komme att belöpa på hvarje hemmansegare
ungefär 2 1/10 kp:r korn, och på hvar och en af de öfrige mantalsktifne personer circa 5 sk. b:co årlig
utgift.
Häröfver begärdes då sockenmännens yttrande, hvarvid flere förklarade, det de väl insågo den
visa och nyttiga afsigt som påbudet om skolors inrättande åsyftade, men trodde en skolas inrättande
här i församlingen mindre skulle motsvara sitt ändamål, enär Föllinge socken och Hotagens kapellag
voro gemensamma om en skolmästare, hvilken i anseende till desse socknars vidsträkthet, endast en
helt kort tid skulle kunna i hvarje by fortsätta undervisningen, om han årligen skulle medhinna gå
hvarfvet omkring, och det altså lända barnen till ringa nytta, så väl af detta skäl, som ock det ansågs
socken förut vara nog betungad med onera, så at den icke gerna kunde uthärda flere, yttrade de sig
icke kunna ingå på någon skolas inrättande, äfven af ofvanbemäldte beskaffenhet.
För att till fullo utröna, huruvida pluraliteten voro af samma tanke yrkade ordföranden, att hvar
och en särskildt skulle yttra sig, alldrahälst som de fleste socknens rotar svarade genom fullmägtige.
Hvilket ock skedde, och hvarvid alla förenade sig uti förenämnde yttrande, grundande sig på de skäl,
som anförde äro.
Ytterligare framstäldes, huruvida icke socknemännen kunde finna sig vid, att ingå på en
skolmästares antagande, om de uti bestridandet af hans aflöning finge en lindring, till och med, ända
till hälften, samt med underdånig ansökan ingå till Kongl. Maj:t om bristens fyllande af de till
skoleinrättningars underhjelpande af Riksens ständers gjorde anslag. Härpå tycktes de dock genast
icke vara alldeles ovillige att ingå, men efter en stunds betänketid svarade likväl de, som voro för sina
grannar valda till fullmägtige, att de icke kunde ändra det svar, hvilket de af sina kommitenter voro
satta till att afgifva. Hvarföre, enär i dylikt fall intet vidare i ofvanberörde ämne för denna gång kunde
afgöras, saken förklarades uppskjuten tills vidare och dagens socken stämma slutad.
Föllinge sockenstuga, som ofvan.
[Underskrift saknas]

9 april 1843
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 340)

Protocoll, hållit i allmän sockenstämma med distriktsmagazins interessenterne
i Föllinge d. 9:onde apr. 1843.
Sedan magazins interessenterne efter förut skedd pålysning sammanträdt, framstäldes o. afslötos
följande ämnen neml.
1:o Att magasinet skulle så repareras, att det kunde varda fritt från råttor. Härvid åtog sig bonden
Påhl Pehrsson i Slätten att draga försorg om nämnde reparation mot erhållande af kontant ersättning af
interessenterne enligt den räkning, som han derå avser sig skäligt att ingifva.
2:o Härvid anmälte magasinsföreståndaren Hemming Jonsson att varda sin förvaltning quitt. Åtog
sig dock att stå qvar tills vidare med villkor, att mätet får vara det samma som förr, samt 2:ne tunnors
lön. I händelse något år indrag ej skulle ske, beslöts ock att magasins förestånda-relönen utgår i
kontant enl. 11 r.d. tunnan, som då erlägges enligt fördelning på hvarje lottegne.
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3:o Till magazins föreståndarens biträde valdes tills vidare bonden Påhl Pehrsson i Slätten mot
ersättning af 32 sk. b:co för hvarje hel dag som hans biträde behöfves, men så framt säd finnes tages
betalning in natura efter ofvan nämde pris, neml. 11 r.d. r:ds tunnan.
Föllinge sockenstuga som ofvan
In fidem
Er. M. Genberg
S. M. adj.
Å magazins interessenternes vägnar:
Olof [bom.] Göransson i Sletten
Påhl [bom.] Larsson i Thornäs

21 maj och 4 juni 1843
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 350-360)

Sockenstämmo protocoll den 21 maji 1843.
§ 1 Kyrkans och fattig cassornas räkenskaper uplästes i kyrkan efter slutad gudstjänst, men i
anseende därtill att fattig fördelning icke kunde verkställas af blott en ledamot förutom pastor skulle
denna utdelning verställas i allmänna socken stämman.
§ 2 Till kyrkovärd enligt pålysning därom efter afledne Er. Jönssons frånfälle skulle en ny väljas
och i detta afseende föreslogs Olof Pehrsson i Thornäs.
§ 3 Ordningsmanen Anders Pehrsson i Thun afsade sig sitt besvär, sedan han 3 år förrättat den, i
dess ställe valdes Olof Andersson i Norrgård.
§ 4 Fattigfördelning och widare befattningar, så i afseende på i kyrkan, som verldsliga angelägenheter upskötes till Pingstdagen.
Den 4 junii.
§ 5 Det förr gjorda förslag om kyrkovärd gillades, neml. att Olof Pehrsson i Thornäs åtoge sig
denna befattning.
§ 6 Ordningsmän: Jöns Ersson i Storån, för Hökvattnet och Tuvattnet Sven Nilsson, för Laxsjön
Jöns Nilsson, Laxviken Påhl Kjelsson, Ottsjön Hans Jonsson, Ålviken Hans Olsson, Skärvången Pehr
Simonsson, Holmsjön Olof Hemmingsson, Åckersjön och Wallrun Olof Göransson, Backen och
Slätten Olof Andersson, Nyland Pehr Andersson, Thornäs And. Salmonsson, Grafvarvågen och
Grafbrännan Anders Olsson.
§ 7 Om fullmägtig vid granskning och underskrift af 1842 års afkortningslängd åtnöjes Föllinge
socken med Liths fullmägtig.
§ 8 Till sockenskrifvare valdes Erik Mattsson å Backen el. Högsved, emot 8 sk. b:co i lön af hvarje
rök.
Sålunda vid allmän sockenstämma beslutadt betyga
Dag som ofvan.
Johan Pehrsson i Laxsjön
Erik [bom.] Jönsson i Storån
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Carl Ax. Rothoff
pastor

2 juli 1843
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 360)

Sockenstämmo protocoll, hållet den 2 julii 1843.
§ 1 Konungens befallningshafvandes utslag öfver Störås-boernes intagande i församl. både i
verldsligt och andeligt afseende beviljades, så att vidare besvär i detta ärende borde göras till
motstånd.
§ 2 Inhyses Ol. Nilsson på Sångbo-skogen, hvilken förloratt en ko och dessutom lefver i fattiga
villkor, beviljades 6 r.d 32 sk. banco till hjelp , som genast erlades af kyrkovärden ur fattig-cassan.
§ 3 På tillfrågan om kyrkotaket borde bestrykas med tjära upsköts öfverläggningen till framledes.
Föllinge som ofvan
Carl Ax. Rothoff
Eric Mattsson
Jonas Ersson i Storåbränna

10 mars 1844
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 360)

Protocoll d. 10 mars 1844.
§ 1 Sockennämnden blir den samma, som ordningsmännen förut varit, ordförande så väl i Föllinge
som i Hotagen skulle väljas, fjerdingsmannen Jon Jonsson i Raftelfven valdes, och för Hotagen Olof
Andersson i Häggsjön.
§ 2 Huruvida stallsbyggnaden i prestgården kunde bibehållas till en annan vinter, skulle besigtning
genast skje.
§ 3 Nämndeman Pål Larsson i Thornäs anmälde att Pehr Simons enka i Skärvången med 8 barn
lefver i knappa villkor, frågade om något bidrag kunde henne af församl. beviljas, och beviljades 10
r.d:r banco, som erlades.
§ 4 Sockenmännen i Föllinge beviljade Brynjegård och Öravatts byemäns afskiljande från tingslaget
med samma vilkor, som Liths boerne i afseende på wägehållning tills en ny väg-delning kommer att
verkställas.
§ 5 Efter Pehr Simonsson, som med döden afgått såsom ordningsman i Skärvången väcktes fråga,
att så vida 2:ne hus för rotar blifvit inrättade, ochså 2:ne ordningsmän måtte antagas, hvarom vidare
beslut vid maji stämman skulle afgifvas.
§ 6 Att socknen fått del af Raftelfvens ansökning om magazinets fördelning, och deröfver inom en
månad förklara sig, huruvida magazinet vidare kan söndras, sedan ock Laxsjöarne redan börjat ett
sädesmagazin, m.m.
Föllinge som ofvan.
Carl Ax. Rothoff
Pastor
Olof Penhrsson i Thornäs
Påll Pehrsson i Slätten

12 juni 1844
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 370)

D. 26 maji 1844
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§ 1 Till taxerings committéen, som hålles i Lith d. 12 junii, valdes Ol. Pehrsson och Jon Jonsson i
Sandviken.
§ 2 Ordningsmän för Skärvången upskjutes valet till i morgon.
§3

[Resten av sidan saknar text.]

18 juli 1844
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 380)

Sockenstämmo protocoll i Föllinge d. 18 julii 1844.
§ 1 Föllingeboerne förenade sig enhälligt därom att hos Konungens höga befallningshaf-vande i
Östersund i all ödmjukhet genom böneskrift anhålla om att för socknen erhålla särskild länsman m.m.
Föllinge socken, i förening med Hotagens capellag, innehåller en längd af 7¾ mil, och byarna
ligga långt ifrån hvarandra, hvarigenom mycket besvär så väl i afseende kronohemmans besigtning,
som ock andra angelägna förrättningar förekommer en blifvande länsman inom Föllinge och Hotagens
socknar, och ännu mera en länsman, som är boendes i Lith, thertill och kommer, att desse förrättningar
blifva allt för kostsamma. Till vinnande af denna goda sak wågar allmogen bönfalla om lön för
länsmannen, att den af statsmedlen erhållas.
§ 2 Roteringen inom Föllinge 2 r.d. ökad till 8 r.d. utom militär aflöning 2 r.d på tunnland, anse
hemmansegarna nog högt taxerad och torde Föllinge boerne hafva full anledning till nedsättning af
denna taxa alldrahälst de byar,hvilka äro befriade från denna afgift ej kunna sägas vara i sämre, vilkor
hvad hemmans förmånerne vidgå, men synnerligast fäste sig församlings-boerne därvid, att, sedan
Föllinge blifvit förvandladt till lapp-pastorat, de må njuta samma förmåner och befrielse som andra
lapp-pastoraters innevånare!
[Underskrift saknas]

6 oktober 1844
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 390)

Protokoll d. 6 october 1844.
S.D. § 1
Om fullmägtigskap vid markegångstaxans upsättande förenade sig Föllinge med Liths
fullmägtig.
§ 2 Vid skeende œconomisk besigtning i prestgården utvaldes till ledamöter kyrkvärden Ol.
Pehrsson och bonden Anders Pehrsson i Thun.
§ 3 Rörande g:la pigan Anna Hansdotter från Thornäs, hvilken kommen till den ålder, att hon snart
icke kan sköta sig sjelf, väckte Carl Larsson i Thornäs fråga till församlingen hvad iakttagas borde i
afseende på hennes framtida skötsel, om icke någon af slägten borde wara närmast därtill förpligtad då
densamme åtnjuter enl. löfte af pigan Anna Hansdotter hennes qvarlåtenskap som hon förvärvadt. I
annor händelse skulle samma qvarlåtenskap tillegnas den utom slägten, som ville åtaga sig hennes
skötsel, till dödsdagen, i sådan händelse åtog sig Carl Larsson i Thornäs detta besvär. Likväl lämnas
slägten besinningstid i detta ärende, ännu 14 dagar.
§ 4 Kurt Ifarsson i Grufveln anhöll hos sockenmännen om hjelpbidrag för Anders Larssons och dess
hustru Lisbets i Flinten dotter Christin, eller dotterdottren, hvilken är utan alt förstånd och talegåfva,
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hvilket hjelp bidrag beviljades, men huruvida det skulle utgå, derom begärdes anstånd till 14 dagar, då
en större menighet vore tillsamman.
Föllinge ut supra
Carl Ax. Rothoff
Sockenskrifvaren Eric Mattsson
Anders Pehrsson i Backen

3 november 1844
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 400)

d. 3 november 1844
Församlingen anhöll att kronans behållne säd, som forslas bör till annan ort, kunnde af hemmansegare
såväl i goda som svåra års afkastning lösas med årens markegångs pris, hvarom protocollsutdrag
meddelas skulle.
Dag som ovan.
Jonas Jonsson, Raftelfven
kr. fjerdingsman
Eric Mattsson i Backen

Carl Axel Rothoff
pastor
Hans Jonsson. i Ottsjön

6 januari 1845
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 400)

Sockenstämmo protocoll hållet d. 6 januarii 1845.
S.D. I öfverensstämmelse med hvad andra socknar inom Jemtlands län blifvit iaktaget, förenade sig
församlingens närvarande ledamöter derom, att så väl vid barndop, begrafning och bröllop ingen
brännvins tractering visade skulle äga rum på helgedagarna vid boningsställena omkring kyrkans läge,
hvarom så väl kronolänsmannen herr löjtnant Stridsberg som ock fjerdingsmannen tillförene erindratt
såsom stridande mot ordning och anständigt skick, och äfvenledes lagstridigt; hvilket genom
protocolls upsättande skulle från predikostolen i Föllinge kyrka kungöras.
In fidem
Carl Ax. Rothoff
Pastor

26 januari 1845
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 410)

Sockenstämmo protokoll d. 26 januari 1845.
§ 1 I afseende på nämndemansval för Föllinge socken i stället för Pål Larsson i Thornäs, hvilken
afsagt sig nämndemanstjensten, valdes, efter pålysning från predikostolen om sammanträde i
sockenstugan i frågavarande ämne, bonden Olof Kjellsson i Lägden, hvilken således vid instundande
vår-ting infinner sig, att aflägga den vanliga eden, och sin tjenst antaga, hvartill Gud förläne sin
välsignelse.
Dag som ofvan.
Carl Ax. Rothoff
§2
-

Olof Pehrsson Thornäs
Eric Mattsson i Högsved

Underskrefs tillverkningen af Erik Snell Stångviken kokad saltpettetter
för bonden Jon Simonsson i Skärvången
om 16 lispund
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-

för enkan Brita Andersd:r ib:m
för Nils Olsson ib:m
för Ol. Hemmingsson Laxviken
för Pehr Hammarlund
för Olof Olsson i Backen

Dag som ofvan
Carl Ax. Rothoff

om 10 lispund
4 lispund
10 lispund
10 lispund
1½ lispund
Anders Pehrsson i Backen
d. 2 febr.

§1

Tillverkadt af Pål Kjelsson i Laxviken

15 lispund

d:o

12 maj 1845
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 420)

Protocoll hållit vid allmän vederbörligen utlyst socknestämma med
Föllinge församling den 12:te maji 1845.
S.D. Sammanträdde församlingens ledamöter, för att utvälja ett ombud, som i egenskap af
sockenfullmägtig, jämte andra landets deputerade har att öfvervara det allmänna sammanträ-de, som
kommer att hållas i Östersund den tjugu sjette (26:te) nästkommande junii kl 10 f.m; hvarvid afgöras
ej mindre om antagandet eller förkastande af de anbud, som redan blifvit gjorde eller under tiden
möjligen kunna göras å öfvertagandet af skjutsningsbestyret, än ock beviljande af medel till åtskillige
reparationer af skol-ungdomens boningshus vid Frösö skola, äfvensom uppförandet af andra för skolan
föreslagne nybyggnader, och förenade sig nu sockenmännen enhälligt om bonden Jonas Jonsson i
Raftelfven såsom socken fullmägtig, hållande sockenmännen för rätt och godt, hvad detta deras
ombud vid berörde sammanträde till sockens bästa lagligen gör och låter.
År och dag som ofvan.
Per Sundvall
Cur p. ger.
På egne och öfrige socknemäns vägnar.
Pål Pährsson i Slätten
Nils Kjellsson i Lägdän
Sven Nilsson i Tufvattnet

24 augusti 1845
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 430-440)

Protocoll hållet vid allmän vederbörligen utlyst socknestämma med Föllinge
församling den 24:de augusti 1845.
§ 1 I afseende för försörjningen af gamla fattighjonen Ingeborg och Mæret, så enär de för
ålderdoms bräcklighet och flera dermed förenade besvärligheter nu mera hädanefter befinnas vara
oförmögne att forslas emellan byarna i denna vidsträckta socken, och de redan en betyd- lig del af
innevarande sommar varit vårdade hos kyrkovärds enkan Kerstin Göransdotter på deras bekostnad,
som under bemälde tid skolat i sin tour hafva samma fattighjon, och enär det i flera fall skulle medföra
betydliga kostnader dels att reparera den gamla bofälliga fattigstugan dels att der underhålla och
försörja dessa gamla personer, updrogo sockenmännen åt ordföranden att vidtala enkan Kerstin
Göransdotter, det hon vidare ville åtaga sig att på ett år, räknadt från den tid, då den nu löpande touren
gått till ända för dem, som bort hafva fattig-hjonen, sköta, vårda och underhålla ofta bemälde
fattighjon emot en ersättning af två (2) riksdaler banco för dem båda på hvarje vecka.
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§ 2 Såsom sexmän utvaldes i Laxsjön Ingel Jonsson, Sandviken Per Andersson, Graf-varevågen och
Grafbrännan Hemming Hansson i Grafbrännan, Nyland och Lägden Pål Jonsson i Axelås, för Backen,
Norrgård och Slätten Jöns Ersson på Backen, Thornäs Carl Larsson der städes, Ottsjön Pål Ersson,
Åkersjö Lars Rörberg, Wallrun Olof Gabrielsson, Laxviken Olof Hemmingsson, Skärvången och
Stångviken Eric Salmonsson i Stångviken, Tufvattnet och Hökvattnet Olof Jonsson i Tufvattnet,
Storån Jonas Ersson, Holmsjön Olof Pålsson.
§ 3 Till det i Östersund den 10:de instundande september utlysta sammanträde förenade sig
sockenmännen om det ombud som Liths församling för samma ändamål utväljer.
§ 4 Angående frågan och framställning om inrättande af en sockenpost hvar 14:de dag till Lith, som
redan var väckt vid allmän socknestämma med Föllinge församling den 8:de sist-lidne junii, afgjordes
den nu sålunda, i närvaro af herr löjtnanten t.f. kronolänsmannen L. M. Stridsberg, att socknemännen
utvalde till postkarl torparen Eric Carlsson i Backen, som åtog sig detta uppdrag och beviljades såsom
årlig aflöning för hans postgång fyra tunnor korn, hvaraf herr prosten och kyrkoherden Rothof
erlägger en tunna och sockenmännen tre tunnor. Såsom bidrag till post karlens aflöning utfästade sig
herr löjtnanten och t.f. krono länsman-nen Stridsberg att årligen till honom betala tio riksdaler banco.
Aflönings säden för Eric Carl-sson eller ordres utbekomma vid krono tionde intägten.
§ 5 Såsom sockenfullmägtig vid den brandsyn, som den 25:te innevarande kommer att hållas hos
bonden Salmon Jönsson i Laxsjön utvaldes dertill bonden Hans Jonsson i Ottsjön.
§6

Till gode män inom socken utvaldes bönderne Pål Persson i Slätten och Jöns Nilsson i Laxsjön.

§ 7 Till val af egodelningsrätts ledamöter föreslogos och utnämndes tolfmännen Olof Kjellsson i
Lägden och Pål Kjellsson i Laxviken samt bonden Hans Jonsson i Ottsjön.
År och dag som ofvan
Påhl Pehrsson i Slätten
Sven Nilsson Tuvattnet
Jon [bom.] Olofsson i Nyland

Per Sundvall
Cur. past. ger.

19 oktober 1845
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 450-460)

Protokoll hållit vid allmän socknestämma med Föllinge församling
den 19:de october 1845.
S.D. Utvaldes till ledamöter i kyrkorådet härstädes följande hemmansegare, neml. Jonas Olofsson i
Laxsjö, Nils Kjelsson i Laxviken, Nils Hemmingsson i Skärvången, Olof Simons-son i Holmsjön,
Anders Persson i Backen, Lars Olofsson i Thornäs, Eric Jonsson i Sandviken och Olof Persson i
Grafbrännan.
§ 2 Åtogo sig bönderne Anders Persson i Backen och Anders Salmonsson i Thornäs att å socknens
vägnar uppföra mil- och fjerdings stolpar, på den del af landsvägen som sträcker sig från Föllinge
gränd mot Liths område. Stolparna uppförda af sten skulle vara 2 alnar höga 7 qvarter i fyrkant, och
ersättning för arbetet hafva Anders Persson och Anders Salmonsson att af häradet bekomma.
§ 3 För att få byvägen i farbart skick från Föllinge kyrka åt Skärvången, Åkersjön, Wallrun och
Holmsjö, skall berörde väg nästkommande vår repareras och sättas i behöfligt skick af alla
133

väglottsegare gemensant, hvarefter han kommer att delas väglottsegarena emellan, på hvarje
hemmanstal inom de uppräknade byarne och efter verkställd uppmätning och grader-ing. Under loppet
af innevarande höst skulle behöfligt virke framföras till broar öfver våtländta ställen och myror.
Wintervägen hålles öppen på hvarje bys skog medelst vägning,verkställd med 4 hästar, som draga
hwar sin släda. Serskildt förbundo sig Åkersjö och Wallruns byemän att hålla vintervägen genom
snöplogning, hvartill användes en 3 alnars bred snöplog.
§ 4 Utvaldes bondesonen Hemming Jonsson i Skärvången att vid näst infallande lagtima hösteting
med Liths tingslag, som sättes å Hölje gästgifvare gård i Lith den 27:de innevarande månad, derstädes
å socknens vägnar utvälja egodelningsrätts ledamöter inom socken.
År och dag som ofvan.
Per Sundvall
Wid justering af protokollet den 26:te ocktober wille sockenmännen hafva 3 § upphäfven till framdels
rådplägning. För öfrigt såsom gällande underskrifves det af sockenmännen å egne och öfriges vägnar.
Olof Pehrsson i Thornes
Påhl Pehrsson i Slätten
Jonas Jonsson Raftelfven

12 juli 1846
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 1, ÖLA.

Protocoll, hållet wid allmän vederbörligen utlyst socknestämma med
Föllinge och Hotagens församlingar den 12:te julii 1846.
§ 1 För att bereda tillfälle åt wansinniga oäkta flickan Kerstin i Flinten att få komma på kurhuset i
Östersund, och sedermera blifva såsom dårhushjon inköpt å hospitalet i Hernösand, beslöto socknarnas
ledamöter att i både det ena och andra afseendet till Kongl. Maj:ts befallningshafvande ingå med
ansökning derom, och skulle till kostnadens bestridande för flickans vistande å kurhuset och dess
inlösande å hospitalet Föllinge socken erlägga 4/5:te delar och Hotagens socken 1/5:te del.
§ 2 Jemlikt 2 § af Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående försvarslöse och till allmänt arbete
förfallne personer af den 29:de nästlidne maji, blefvo bland ledamöterne af socken nämnden följande
hemmansegare valde att såsom tillsyningsmän hvar och en inom sitt district utöfva tillsyn å
försvarslöse personer, nämligen inom Föllinge socken: Carl Olofsson i Thornäs, Hans Jonsson i
Ottsjö, Anders Hansson i Skärvången, Jöns Ersson i Storåbrännan, Anders Ersson i Holmsjö och Lars
Rörberg i Åkersjö. Hotagens socken Anders Persson i Häggsjö, Anders Pålsson i Rörvattnet och Jon
Jonsson i Walsjö.
År och dag som ofvan.
Per Sundvall
Cur. past. ger.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Påhl Påhlsson i Nyland
Carl Olofsson i Thornäs
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13 september 1846
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 1-2, ÖLA.

Protocoll, hållet wid allmän vederbörligen utlyst socknestämma
med Föllinge församling den 13 september 1846.
Sammanträdde församlingens ledamöter, för att till följe af landshöfdingeembetets skrifvelse af den 15
sistlidne augusti, varda hörde, huru vida de vilja medgifva att den andel,som motsvarar nedsättningen
uti personliga skyddsafgiften för ett år, och hvilken rätteligen skulle tillfalla såsom bidrag till folkskolan, dock obetingadt häraf måtte få användas till förmån för contubernarii byggnadens uppförande
vid den blifvande nya elementarskolan i Östersund, så, enär sockenmännen ganska väl hade sig bekant
det isynerhet för fattige studerande goda och nyttiga ändamål, för hvilket contubernarium är ämnadt
och de för sina och sina efterkommandes skolebarn hvilka elementar-skolan vilja begagna, kunna
påräkna fördelen af boningsrum i nämnde byggnad, medgåfvo socknemännen gerna och enhälligt, att
berörde andel, svarande mot nedsättningen i personliga skyddsafgiften för ett år måtte få användas för
tillvägabringande af ofta berörde contubernarii byggnad i Östersund.
År och dag som ofvan.
P Sundvall
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Cur. past. ger.
Welam [bom.] Jonsson i Laxsjö
Jonas Jonsson Raftelfven

1 november 1846
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 2-3, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän socknestämma med Föllinge församling, efter fjorton
dagars förut skedd pålysning med uppgift på de ämnen som vid stämman
skulle förehafvas, den 1:sta november 1846.
S.D. Sedan i afseende på den årliga marknad som härstädes hålles, ingen handling finnes, som
bestämmer huru länge marknaden får påstå, utan att det mera berodt af godtycke att stun-dom dertill
använda flera dagar, under hvilka mången utan nödvendighet tagit bort en tid som bättre kunnat
användas till nyttig verksamhet, och marknaden äfven åtskillige gånger blifvit förklarad aflyst och
slutad efter en dags förlopp, på hvilken marknadssökande ej hunnit upp-göra sina affärer i försäljning,
köp och varu omsättning, hvaraf följden varit flere olägenheter, som icke blifvit derest marknaden fått
stå åtminstone en dag längre. Och emedan erfarenheten ofta visat att genom den tillgång af spirituosa,
som hållits allmänheten tillhanda genom trak-törer från Östersund, mången förstört den penning han
bättre för sig och de sina \kunnat/ an-vända, men förledd af tillfället blivit mer eller mindre blottställd
för de förderfliga följder, som dryckenskapen alltid medförer.
Beslöto socknemännen enhälligt ingå till Konungens befallningshafvande med ansökning att
Konungens befallningshafvande 1:o) täcktes bestämma twenne (2) dagar under hvilka man må hafva
fritt tillstånd att hålla vanlig marknad härstädes på den tid af året, som hittils varit vanlig, och 2:o)
att, genom Konungens befallningshafvandes åtgärd, man härstädes nu och för framtiden under
marknaderna måtte blifva förskonad från så kallade traktörer eller krögare, vare sig att de äro från
Östersund eller från hvilken stad eller trakt som helst, emedan man deras spirituosa saker förutan anser
sig på ett både bättre och värdigare sätt kunna låta marknadstrafiken under ett par dagar gå för sig.
§ 2 För att vid blifvande Jule-högtiden erhålla en prydlig och ändamålsenlig upplysning i kyrkan,
bestämdes, att på hvarje rök skulle gifvas tvenne ljus och af torpare och inhyses erläggas ett ljus
hvardera, och för att få jemna ljus, beslöts, att hvarje ljus skulle vara 14 tum långt och minst 5 lod eller
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något derutöfver i vikt, och att ljusen böra af sexmännen inom hvarje rota så tidigt upptagas, att de
kunna levereras till oppsättning i kyrkan åtta dagar före juldagen.
§ 3 Till aflöning ått postkarlen Eric Carlsson skulle tills vidare årligen af hvarje rök erläggas en kanna
korn och af hvarje torpare en half kanna d:o, utom den serskildta lön, som hr. prosten Rothoff består
med en tunna korn och hr. löjtnant Stridsberg med 10 r.d b:co.
År och dag som ofvan.
Per Sundvall
cur. past. ger.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Welam [bom.] Jonsson
Jonas Jonsson Raftelfven
i Laxsjö

7 februari 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 4, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän socknestämma med Föllinge församling
den 7 februari 1847.
S.D. Sedan magazins delegarena blifvit hörde i afseende på den årliga aflöningen till magazinsförvaltaren, fattades det enhälliga beslut, att berörde lön till nämnde förvaltare skulle ut-göras med
en och en half tunna korn i fast mål årligen, och i händelse sädes-räntan ej sträcker sig till detta belopp
betalas fyllnaden eller hela förvaltarearfvodet efter gångbart sädespris.
År och dag som ofvan.
Per Sundvall
cur. past. ger.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar:
Carl [bom.] Larsson
Olof Hemmingsson
i Thornäs i Holmsjön

21 mars 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 4, ÖLA.

Protokoll, hållet vid allmän socknestämma med Föllinge församling den 21 mars 1847.
S.D. Ehuru bönderne Pål Persson i Slätten och Jöns Nilsson i Laxsjö redan blifvit utvalde till gode
män inom socken, så i anseende till församlingens widsträckthet och de flerfaldiga göromål som höra
till denna befattning, utvalde socknemännen än ytterligare till gode män böndernne Sven Nilsson i
Tufvattnet och Olof Persson i Mörtsjö.
År och dag som ofvan.
Per Sundvall
cur. past. ger.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof Persson i Thornäs
Olof Hemmingsson i Holmsjön

136

25 april 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 5, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän socknestämma med Föllinge församling d. 25:te april 1847.
S.D. Till att föreslå och leda arbetet vid de flerahanda reparationer å byggnader i prestgård-en, hvilka
nu förestå, utsågo socknemännen sockensnickaren Olof Andersson, hvilken förklarade sig dertill villig
emot nu öfverenskommen dagspenning 1 r.d:r 12 sk. r:ds.
År och dag som ofvan.
Ernst Arbman
Cur. past. gerens
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Påhl Pehrsson i Slätten

9 maj 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 5-6, ÖLA.

Protocoll, hållet wid Walborgsmesso-socknestämma med Föllinge församling
den 9:de maji 1847.
S.D. Sedan socknemännen, enligt 14 dagar förut skedd pålysning sammanträdt, företogos först till
uppläsning och granskning såväl kyrko- som fattigcassans räkenskaper för det för-flutna ecclesiastique
året. Den sistnämnda blef utan anmärkning godkänd och underskrifwen. Hvad kyrkans räkenskap
angick, så, enär ibland dess utgifter under året äfven förekommer 2/3 af prestbohlets andel i lösen för
en charta öfver det skifteslag, hvartill prestbohlet hörer, gjor-de flere ibland socknemännen rörande
denna punkt den anmärkning, att de knappast trodde, det kyrkan borde widkännas denna utgift, heldst
då samma charta skulle, efter ett möjligen snart intreffande laga skifte, blifva ogiltig och wärdelös.
Hvarföre, ändock undertecknade ord-förande upplyste, att enligt Kongl. Maj:ts taxa å arfwode för
landtmätareförrättningar d. 18:de oct. 1834, kyrkan eller socknen åligger, wid dylika arfwodens
utgörande för prestbohl, erlägga 2/3 delar, men bostells-hafvaren 1/3 del, socknemännen yrkade att
åtminstånde alfvarsam efterfrågan i detta afseende hos någon lagkunnig borde göras.
I öfrigt blef kyrkoräkningen godkänd och underskrifwen. Der näst upplästes och underskrefwos
förteckningarna å lazaretts- och hospitals medlen.
Widare erhindrades socknemännen, att om någon eller någre ibland dem hade någon
anmärkning att göra rörande kyrka, kyrkotukt, fattigvård, sedlighet inom församlingen m.m., denna
sockenstämma erbjöde tillfälle att sådant andraga. Härwid uppstod fråga om själaringning efter döda,
hwilken ringning kyrkvaktaren förut bestridt mot 8 sk. r.g:lds. Då denne nu nekade sig kunna samma
syssla för mindre än 8 sk. b:co för hvarje afliden, så stadgades för framtiden detta sistnämnda pris.
Då hittills kyrkvärden icke haft någon lön såsom fattigcassans handhafware, och denna cassa
betydligt ökats, så yttrade församlingsledamöterna, det billigheten tycktes fordra, att någon ersättning
bestämdes för det beswär och den risque, nämnda befattning medförer, wiljandes de dock icke nu,
såsom alltför fåtaglige, något härom bestämma, utan skulle saken genom ny sockenstämma afgöras.
År och dag som ofvan.
Ernst Arbman
cur. past. gerens
Uppläst, granskadt och godkändt, intygar å egne och öfrige socknemäns wägnar:
Påhl Pehrsson i Sletten
Pehr [bom.] Olofsson i Backen
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6 juni 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 6-7, ÖLA.

Protocoll, hållet wid allmän sockenstämma med Föllinge d. 6:te junii 1847.
§ 1 S. D. Sedan socknemännen, uppå 14 dagar förut skedd kallelse, nu sammanträdt, före-teddes
mantals och skatteskrifnings-längden, hwilken på begäran blef uppläsen samt, sedan i särskild
förteckning anmärkningar blifwit upptagne, underskrifwen.
§ 2 Härefter framlade sockenskrifwaren Eric Mattsson till granskning och underskrifwande
sockenräkenskaperna för de 2:ne sistförledna åren, hwilka räkenskaper dock socknemännen förmälde
sig icke kunna godkänna och underskrifwa i det skick samma räkenskaper woro förda, utan yrkade de,
att med första en mera tydlig, fullständig och utförlig redowisning måtte dem föreläggas.
§ 3 Företogs den wid sista Walborgsmesso sockenstämman wäckte, men då uppskjutna frågan om
bestämmande af något årligt arfwode åt kyrkwärden för hans beswär såsom fattigförestådare, och då
nuwarande kyrkwärden härwid tillspordes, hwilket och huru högt arfwode han såsom fattigcassans
föreståndare fordrade, så nämnde han sex (6) riksdaler 32 sk. b:co. När åter socknemännen icke funnos
hugade att bewilja något annat eller större arfwode än en (1) procent af fattig cassan, så yttrade
kyrkvärden Olof Pehrsson det han i så fatta omständigheter afsade sig icke blott oftanämnda
fattigföreståndareskap, utan med det samma äfwen kyrkwärdsbefattningen.
År och dag som ofvan
Ernst Arbman
Cur. past ger.
Då wid protokollets justering ordföranden anmärkte, att enligt lag en kyrkwärd icke eger utan laga
förfall afsäga sig denna sin befattning, hvarföre Olof Pehrsson wäl kunde blifwa fri från
fattigföreståndareskapet, men icke från kyrkvärdsbefattningen, så åtog sig kyrkvärden att ytterligare i
5 års tid förestå fattigmedlen emot en nu allmänt medgifven lön af 6 r.dr 32 sk. b:co årligen.
Uppläst, granskadt och godkändt, intyga å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Jonas Olofsson Laxsjön
Johan Pehrsson Laxsjön

27 juni 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 7-8, ÖLA.

Protocoll, hållet wid allmän sockenstämma med Föllinge d. 27:de junii 1847.
Enligt samma dag från predikstolen skedt tillkännagifvande företogs följande frågor:
§ 1 Upplästes, granskades och underskrefs syneinstrumentet öfver den i Thornäs by d. 7:de sistl.
mars timade brandskada, och tillerkände socknemännen för sin andel de brandskadade full ersättning
efter den wärdering nämnde instrumentet upptager, så att derå ingen afprut-ning ansågs böra ske.
Dock, enär de öfriga, till samma brandstodsförening hörande socknarne protesterat emot ersättnings
utgörande för saltpeterlada och sump (se ofta beropade instrument) så förklarade Föllinge socknemän
sin enhälliga önskan och begäran, att till rättelse för framtiden de brandskadade borde wända sig till
Konungens befallningshafvande med ödmjuk förfrågan, huru wida icke äfwen för dessa byggnader
ersättnings skyldighet borde anses ega rum, heldst då uti det reglemente, hvarpå föreningen är grundad
intet uttryckligt undantag med afseende å sådan byggnad är gjortdt, och wår höga öfwerhet alltid
uppmuntrat saltpeter tillverkningen såsom loflig och nyttig.
§ 2 Af ordföranden uderrättade om det af Hotagens capellag fattade beslutet, att till länets sjukhus
afforsla svårt sjuke och ofärdige Olof Modig i Flinten, så framt Föllinge socken wille, såsom i dylikt
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fall förr wanligt warit, widkännas 4/5 delar i resekostnad, åtogo sig socknemännen willigt denna
kostnad, i händelse något afförande till sjukhuset werkligen komme i fråga.
§ 3 Då andraget blef, att utfattige inhysesmannen Anders Andersson, boende på den så kall-ade
Åkersjöholmen genom rofdjur blifvit förlustig sina 2:ne kor, hvilkas afkastning utgjorde hans eget,
hustrus och barns snart sagdt enda uppehålls-medel, så fattades det enhälliga beslut, att å socknens
wägnar en ko skulle inköpas åt nämnde Anders Andersson, till hvilken ända sammanskott skulle ske af
8 sk. b:co per rök, hvilka penningar sexmännen anmodades att hvar innom sin rote upptaga. Och
träffades ock nu på stället med bonden Nils Hemmingsson i Skärvången den öfverenskommelse, att
han skulle aflåta en ko emot ett maximibelopp af 28 rdlr rglds.
§ 4 Såsom fullmägtig för socknen wid den tingslags socknestämma, som i och för granskning och
underskrift af 1846 års afkortningslängd å kronoutskylder är utsatt med Liths härad i Liths
sockenstuga d. 25:te julii d. å. utsågs nämndemannen Olof Gudmunsson i Husås.
År och dag som ofvan.
Ernst Arbman
cur. past. ger.
Uti allmän sockenstämma d. 4:de julii uppläst och godkändt, intyga å egne och öfrige socknemäns
wägnar:
Jonas Jonsson Raftelfven
Sven Nilsson i Tuvattnet

18 juli 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 9, ÖLA.

Uti utlyst sockenstämma denna dag blef nämndemannen Olof Gudmunsson i Husås enhälligt utsedd,
att såsom fullmägtig för Föllinge socknemän, ej mindre å deras wägnar öfwerwara den tingslags
socknestämma, som den 25:te i denna månad kommer att i Liths sockne stuga hållas till utväljande af
ombud för utbekommande af det rotehjelpsbidrag, som å denna socken kunde sig belöpa, än ock att
närwara vid den hos nämndemannen Eric Ersson i Hölje utsatta brandsyn å dess nedbrunna fähus.
Föllinge sockenstuga den 18 juli 1847.
In fidem
Jon Medin

22 augusti 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 9, ÖLA.

Uti lagligen utlyst allmän socknestämma till denna dag blef hemmansegaren Påhl Andersson i Bye,
Liths socken, utsedd, att i egenskap af elector vid blifvande riksdagsmanna-wal, å Föllinge och
Hotagens församlingars vägnar i nämnde wal deltaga.
Föllinge socknestuga den 22 aug. 1847.
In fidem
Jon Medin

5 september 1847.
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.9-10, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 5:te september 1847.
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§ 1 S.D. Sedan sockenmännen nu hade, efter derom förutgången skedd pålysning från
predikostolen, enhälligt i socknestugan sammanträdt till öfverläggning i den från sistledne
socknestämma till denna dag uppskjutna frågan, rörande den inom denna församling uti Laxsjö by för
lapp-allmogens barn öppnade, och af de till prediko-embetet icke hörande personerna,
missionscatechten C. L. Tellström och missions eleven J. Nordfjäll hittills skötta scholan. Så ock
ehuru socknemännen, med undantag af några i socknestämman närvarande Laxsjö byemän och några
andra hemmansegare, förklarade sitt stora missnöje öfver ifrågavarande scholas stationering inom
denna socken, dels derföre, att en station för den härstädes blifvande folk-scholan ansågs böra
lämpligast blifva i ofvannämnde by, dels, emedan socknemännen, genom denna scholinrättning blifva
vintertiden öfverlupna af en mängd lappar, hvilka meddelst tiggeri och betlande en längre tid här
plägade uppehålla sig, dels äfven emedan, till följe af berörde missionärers, i socknemännens tanka,
nog djerfva och otillbörliga nit meddelst sammankomster, som de med allmogen företaga sig att hålla,
någon farhåga uppstått, att, i anseende till sig företeende omständigheter, något swärmiskt läseri börjat
i församlingen sig insmyga, dels ock slutligen, emedan socknemännen befarade, att i händelse scholan
komme att förblifva, församlingen derigenom kunde få flera föremål för fattigförsörjningen och
hvarföre en del socknemän yrkade, det Laxsjö byemän måtte ställa wederhäftig borgen, hvartill de ej
hördes benägne. Skulle dock beslut i detta ärende, på derom gjord begäran tills vidare uppskjutas.
§ 2 Under samma socknestämma infunno sig äfven missions catecheten C. L.Tellström och
missionseleven J. Nordfjäll, af hvilka den förre, bland annat, yttrade:
Att socknemännen ej ägde, att om frågavarande scholas förflyttning eller qvarblifvande
öfverlägga, hvartill ordföranden anmärkte, att det väl ej kunde nekas socknemännen att söka ändring
uti en inrättning, som, utan deras hörande, blifvit inom socken anlagd. Och då tit. Tellström vidare
invände, att ”detta socknemännens förfarande tillkännagaf ett förnärmande af missions sällskapets
direction”, svarades, att det ingalunda vore socknemännens vilja eller afsigt, att i något afseende
förnärma nämnde direction, men att församlingen dermot möjligen kunde anse sig förnärmad genom
erhållande af missionärer, såsom skulle dess medlemar blifvit räknade bland hedningar, till wilkas
omwändelse dylika personer af missionssällskapet, enligt Cleri comitialis circulär, utsändas. Häraf
likasom träffad började tit. Tellström, med ifver och under knackande med handen (i bordet framför
ordförande) påkalla socknemännens uppmärksamhet derpå, att ”han aldrig hört någon pastor tala så
dumt”, hwarefter tit. Tellström, sedan han erhållit uppmaning att, i händelse han hade något emot
ordföranden att anmärka, detta borde ske i laglig ordning, fann för godt, att, under anhållan om afskrift
af protokollet, sig ur stämman förfoga.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens.
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst, justeradt och godkändt intygas, Föllinge socknestuga
den 19:de september 1847. Å socknemännens wägnar:
Jonas Jonsson Raftälfven
Olof Kelson

19 september 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.11, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 19:de september 1847.
§ 1 S. D. Sedan socknemännen, efter fjorton dagar förut derom skedd pålysning från predi-kostolen,
nu hade i socknestugan inträdt till utväljande af en fullmägtig för socken, hvilken, enligt Konungens
höga befallningshafvandes kungörelse af d. 23 sistl. augusti, skall sig å landshöfdinge-sessionsrummet
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i Östersund infinna den 29:de uti innevarande månad kl. 10 f.m. för att, så wäl uti den wanliga skjutsoch gästgifveri-regleringen inom provinsen Jemtland för påföljande fem år, som åtskillige andra så
beskaffade ärenden, hvilka tillkomma landsjemnads-tings handläggning, deltaga, så blef för detta
ändamål kyrkvärden Olof Pehrsson i Thornäs enhälligt utsedd, hvilken det således åligger, att i
egenskap af fullmäktig för Föllinge socknemän sig i förenämnde ärende å utsatt tid ock ställe infinna,
hållandes vi för godt, hwad denne wår fullmägtige lagligen gör och låter.
§ 2 Med anledning af Konungens höga befallningshafvandes kungörelse af d. 24 sistl. augusti hade
socknemännen i laglig ordning blifvit uti allmän socknestämma till denna dag inlyste till utwäljande af
ett ombud som den 28 uti innewarande månad kl. 10 f.m. skulle sig inför Konungens
befallningshafvandes å dess sessions rum i Östersund infinna för att höras öfver de af
roteringscommission uppgjorda förslag till knecktecontrakt och reglemente för förwaltningen af den
cassa, dit de för rustningen och roteringen anslagne understöd komma att ingå, samt hvad med allt
detta äger sammanhang. Och blef kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs härtill enhälligt utsedd,
hvilken det således åligger att såsom lagligen befullmägtigadt ombud för Föllinge socknemän sig i
ofvannämnde ändamål å utsatt tid och ställe infinna: Och hålla vi för godt, hwad detta wårt lagliga
ombud gör och låter.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
S. D. Uti allmän socknestämma uppläst och godkändt intygas: Å socknemännens wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Jonas Jonsson Raftälfven

24 oktober 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.12, ÖLA.

Protocoll, fört i allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 24:de october 1847.
§ 1 S.D. Sedan socknemännen, efter fjorton dagar förut derom skedd pålysning från predi-kostolen,
hade i socknestugan sammanträdt till öfverläggning rörande den postföring, som å socknens enskildta
bekostnad hittills blifvit bestridd, så beslöto socknemännen att denna postföring äfven för kommande
år skulle af Eric Carlsson i Forsåsen, som på det förr bestämda arfvodet sig detta uppdrag åtog,
bestridas på samma tider som hittills.
Föllinge socknestuga. År och dag som ofvan.
Jon Medin
Cur. past gerens.
Samma dag uppläst och godkändt som intygas.
Å socknemännens wägnar:

[Underskrift saknas]

31 oktober 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.12-14, ÖLA.

Protocoll, fört uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän och
Hotagens capellboer, i Föllinge socknestuga den 31:ta october 1847.
§ 1 S.D. Sedan Föllinge socknemän, efter derom förutgången lagenlig pålysning från predikostolen,
och Hotagens capellboer, genom kungörelse, som circulerat från by till by, blivit till denna dag i
allmän socknestämma kallade, för att med anledning af Max. Vener. Consistorii af socknemännen
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infordrade underdåniga utlåtande öfver Frostvikens capellboers hos Kongl. Maj:t i underdånighet
gjorda ansökning derom, att till utgörande af särskildt pastorat, få från Föllinge moderförsamling
afsöndras, så och då socknemännen, jemte det befullmägti-gade ombudet Ivar Knutsson, för samtlige
röstegande capellboer i Hotagen, nu hade i socknestugan sammanträdt samt den underdåniga
ansökningen blivit, till inhämtande af dess inne-håll, uppläsen, ansågo dessa socknemän, med hvilka
befullmägtigen för Hotagen sig äfven förenade, att, ehuru de, i händelse af nådigt beviljad klyfning af
pastoratet, deraf ej kunde lida någon förlust, likwäl med afseende ej mindre å den af pastoratet, såsom
odeladt, härvarande kyrkoherde tillfallande nog ringa lön, till hvars förbättring blifvit i nåder anslaget
circa 26 ½ tunnor af Offerdahls kronotionde spannemål, än ock å det i den underdåniga ansökningen
upp gifvne skäl till vinnanande af meranämnde klyfning, hvilka, i socknemännens tanka saknade fullt
giltighet, enär det wäl ej kunde förmenas deras varande capellpredikant, att sina socken män och
åhörare tillhandagå med råd och dåd så wäl under benämning af comminister som pastor, så framt han
dertill visade sig ega en af större eller mindre inkomst alltid oberoende duglighet, sig icke kunna till
förmån för sökanderna yttra, så mycket mindre, som den åbero-pade pastoratets tillväxt ännu är så
obetydlig, så att en blifvande pastor på lång tid icke utan saknad skulle se sin relativt, till andra
kyrkoherdar, swaga inkommit förminskad.
Och då här jemte tillkommer, att, hvad det långa afståndet från Frostwiken till moderkyrkan
angår, detta är en olägenhet, som måste delas af de fleste uti fjälltrakter belägne pastorat samt, att
närvarande lön till capellpredikanten i Frostviken utgör, enligt hvad socknemännen trodde sig hafva
bekant, en andra kända capellpredikants-beställningar inom länet öfverstigande inkomst, wore
socknemännen förvissade, det Kongl. Maj:t med nådigt afseende å detta socknemännens i djupaste
underdånighet sålunda i ämnet, afgifvna yttrande, täcktes i nåder pröfva och saken till så wäl
ifrågawarande presterskaps, som församlingars wäl afgöra.
§ 2 På grund af Max. Vener. consistorii af socknemännen infordrade utlåtande öfver de af stud. J.
A. Rothoffs och pistolsmeden Joh. Olof Bergströms hos Konungens höge befallnings- hafvande i
Jemtland gjorda ansökningar, att å de Föllinge kyrkoherde boställe underlagde och till 1 gärdemantal
skattlaggde egor få anlägga krono-nyhemman med ständig åborätt, hade socknemännen äfven för detta
ändamål, efter i laga ordning erhållen kallelse, nu i socknestugan sammanträdt, och hvarvid
socknemännen, efter någon öfverläggning, förklarade sig icke kunna annat än i hvad på dem i denna
fråga möjligen berodde, afstyrka bifall till nämnde ansökningar, hufvudsakligen på grund deraf, att,
wid ett möjligen blifvande laga skifte, prestbohls-innehafvaren skulle, om ifrågawarande afsöndring
beviljades, komma att förlora allt för mycket, ej blott af dess nu innehafvande innägor utan äfven på
sjelfva utmarken blifva i saknad af både nödigt muhlbete och wedbrand, hvarjemte socknemännen
förmenade det wara mera ändamålsenligt, att någon del af detta prestbohl blefve upplåten till lättnad
uti kostnaderna vid organiserandet af här blifvande folkskola, så mycket häldre, som den handlingarna
åtföljande afskrift af Kongl. Maj:ts och Rikets Swea hofrätts dom af den 28:de julii 1824 härom
tycktes lemna någon förhoppning.
§ 3 Widare upplästes synings-instrumentet öfver den hos nämnde Eric Ersson i Hölje timade
brandskada, hwilket ehuru nog drygt ansedt, likwäl utan vidare anmärkning godkänndes och
underskrefs.
Fölling socknestuga, år och dag som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens.
Uti allmän socknestämma denna dag blef förestående protokoll justeradt och godkändt, intygas,
Föllinge socknestuga den 7:de november 1847.
Å socknemännens wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten

Olof Pehrsson i Thornäs
Jonas Jonsson Raftälfven
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21 november 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.14, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 21:ta november 1847.
S.D. Efter i laga ordning förutgången kallelse från predikostolen hade socknemännen nu en-hälligt i
socknestugan sammanträdt för att i enlighet med 8 § uti det för Jemtlands läns spar-bank upprättade
reglemente utse 3:ne ledamöter, hwilka jemte det utsedda ombudet skulle ut-göra den inom Föllinge
district bestämda committé till lättnad för dem af pastoratets medlem-mar, hvilka af denna högst
nyttiga inrättning wille sig begagna, och blefvo, med allmänt erkä-nnande af det goda
ändamålet,såsom ledamöter på ett års tid utsedde hemmansegarne Eric Jonsson i Raftelfven, Pehr
Olsson i Backen och Salomon Jönsson i Laxsjön, till hvilka hwar-dera öfwer lemnades ett exemplar af
de benägte hitsända reglementen för sparbanks inrätning-en. Någon viss dag för insättning kunde
socknemännen nu icke bestämma utan önskade att dermed måtte få någon liten tid uppskjutas intill
dess de hemmawarande blifvit härom under rättade på det någon allmännare insättning kunde på en
gång werkställas.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Förestående protocoll upplästes i allmän socknestämma denna dag och till rigtigheten erkändes,
intygas, å socknemännens wägnar.
Föllinge socknestuga den 28:de november 1847.
Olof Pehrsson i Thornäs
Påhl Påhlsson i Nyland

28 november 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.15, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 28:de november 1847.
§ 1 S.D. Sedan socknemännen efter lagenlig pålysning från predikostolen, nu hade i socknestugan
sammanträdt för att, med anledning af brandstods direction pastorsembetet meddelade skrifvelse af
den 23:dje sistlidne october, utse den inom Föllinge pastorat bestämda brandstodscommitté, så blefvo
för detta ändamål följande wälkända hemmansegare dertill utsedde, neml. till ordförande Swen
Nilsson i Tuvattnet, till ledamöter fjerdningsmannen Jonas Jonsson i Raftelfven och Anders Pehrsson i
Backen, till suppleanter Olof Pehrsson i Mörtsjön och Olof Pehrsson i Grafbrännan, hvilka det således
skulle åligga att ställa sig till noggrann efter rättelse, hvad Kongl. Maj:ts fastställda nådiga reglemente
för detta brandstodsbolag innehåller.
§ 2 På grund af åtta dagar förut från predikostolen derom skedt tillkännagifvande, att den el:r de
som möjligen kunde anse sig ega befogenhet till anförande af jäf emot från församling-en nu afflyttade
smed-lärlingen Carl Gustaf Harmans hinderslöshet till ägtenskap, sådant före-menade borde i denna
socknestämma anmälas, och då frågan nu framställdes, framstod nämn-de mannen Olof Kjelsson i
Lägden, i egenskap af tillförordnad laga förmyndare för bondedottern Maria Påhlsd:r i Thornäs, och å
dess wägnar förwägrade förenämnde Harman ledighet till ingående af något ägtenskap sålänge och
intill dess han godtgjordt henne, Maria, för det med henne egande barnet, hwadan detta till den kraft
och werkan lag förmå skulle till protokollet upptagas.
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Föllinge socknestuga, som ofvan. Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst, granskadt och godkändt intyga.
Föllinge socknestuga den 12:te december 1847
Å socknemännens wägnar.
Eric Mattsson
Påhl Pehrsson i Slätten

2 januari 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.16, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 2:dra januari 1848.
S.D. Af förekomne anledningar hade socknemännen blifvit till denna dag i socknestugan in-lyste för
att yttra sig huruwida de ville afstå gudstjensten i Föllinge moderkyrka instundande trettondedag jul,
och då socknemännen nu woro samlade och frågan derom framställdes, wäg-rade socknemännen
enhälligt, att från sin lagliga rätt till gudstjenst här i Guds hus afstå, tilläg-gande, att de hällre reste
fram till kyrkan än till Laxsjön, på grund hwaraf undertecknad ord-förande med stöd af Kongl. Maj:ts
nådiga reglemente för ecclesiastikwerket i lappmarken af den 14:de april 1846 ansåg sig skyldig
gudstjensten förenämnde dag i vederbörlig ordning upprätthålla.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uppläst och till rigtigheten godkändt, intygas. Å socknemännens wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Olof Simonsson i Hålmsjön

23 januari 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.16-17, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 23:dje januari 1848.
S.D. Sedan socknemännen efter fjorton dagar förut derom skedd pålysning från predikostol-en nu
hade i socknestugan sammanträdt för att öfverlägga och besluta om organiserandet af en för denna
vidsträckta och glest befolkade församling i möjligaste måtto ändamålsenlig folk-skola, i enlighet med
Kongl. Maj:ts nådiga stadga om folkundervisningen i riket af den 18:de juni 1842, så blef, oaktadt de
werkligen swåra hinder som här möta, hvilka hinder uti det under den 30:de november 1845 i samma
ämne hållna protokoll finnes upptagne, beslutit, att då socknemännen i anseende till den mängd fattige
nybyggare, som inom församlingen fun-nes, ej ens mägtade utan bidrag af allmänna medel, underhålla
en lärare, skolan måtte blifva ambulatorisk och socknen derföre indelas uti 3 rotar, den östra, norra och
westra, till hwilken sistnämnda Hotagens capellag äfven skulle så framt det detta önskade, räknas med
hufwud-station i grannskapet af kyrkan, der de hoppades å prestbordets ägor i likhet, med flere andra
församlingar erhålla plats ej blott för skolhus och andre för skolläraren nödige uthus, utan äfven
kryddgårdsland, slått lägenhet till utfordring af en ko jemte bete för den samma sommartiden, dock
skulle underdånig ansökan så wäl härom, som om bidrag af allmänna medel till skollärarens aflöning
hos Kongl. Maj:ts göras, efter hvars erhållande socknemännen med inseende af det stora behofvet af
en folkskolas inrättande härstädes till de uppväxande slägtets deraf förväntade nytta, woro
bereddwillige, att skolan med första organisera samt till lärarens aflöning efter förmåga bidraga.
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§ 2 Till förestående socknemännens ytrande önskan, att å prestbordets ägor erhålla plats, ej blott för
skolhus och andre för läraren nödige uthus, utan äfven kryddgårdsland, slottlägenhet till utfordring af
en ko, jemte bete för densamma sommartiden, lemnade prosten och kyrkoherden C. A. Rothoff, såsom
boställsinnehafvare, sitt bifall och samtycke, endast med förbehåll, att det på boställsinnehafvaren
skulle ankomma, att nämnde platsen och slottlägenhet anvisa.
Föllinge socknestuga. År och dag som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Förestående protocoll upplästes och justerades i allmän socknestämma den 6:te februari 1848,
som intygas å socknemännens wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Swen Nilsson i Tuvattnet
D. 20 februari upplästes detta protokoll från predikostolen med lemnad besvärshänvisning för den
missnöjde at sig inom 60 dagar i consistorio besvära, intygas.
Jon Medin

13 februari 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.18-19, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Föllinge församling
den 13:de februari 1848.
S.D. Efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen, hade socknemännen nu i socknestugan
sammanträdt till fattande af beslut i flera för församlingen vigtiga frågor, hvarvid först förekom
ärendet rörande tillwägabringandet af en i anseende till socknens widsträckthet och glesa befolkning
möjligen ändamålsenlig fattig-försörjningsanstalt, och beslöts, efter någon öfverläggning, att så länge
församlingens blifvande fattige ägde den helsa och kroppsstyrka, att de med eller utan biträde af skjuts
kunde ombyta vistelseort, skulle de inom hvarje rota behöfvande derstädes försörjas, med iagttagande
deraf, att hvarje rota blifva lika betungatt, men så snart något fattighjon blefve af ålderdom eller
sjuklighet urståndsatt att ombyta försörjnings ställe, wore en å prestbordets ägor uppförd fattigstuga,
der sköterska så väl för dessa, som för dem, hvilka möjligen från andra församlingar kunde komma att
olofligen besöka dessa trakter skulle af församlingen till deras wård hållas, och skulle socknenämnden
härom enligt författning, hos Konungens befallningshafvande förslag inlemna.
§ 2 Till skolstyrelse för den härstädes blifvande folkskola utsågos, jemte tjenstförrättande cur. past.
gerens, hemmansegarne Påhl Kjelsson i Laxviken, Heming Jonsson i Skärvången samt Anders
Påhlsson i Nyland, hvilka skulle nådiga förordningen i ämnet sig till noggrann efterrättelse ställa.
§ 3 Sedan enkefru Ångman numera afsagdt sig beswäret med barns vaccinering, blef i hen-nes ställe
nu utsedd inhysmannen Pehr Olofssons hustru Märetha Carlsd:r, hvilken detta upp-drag sig äfven
åtog.
Föllinge sockenstuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och godkändt. Intygas
Föllinge socknestuga den 20:de februarii 1848
På socknemännens wägnar,
Sven Nilsson i Tuvattnet
Olof Nilsson i Laxviken
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28 maj 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.19-21, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 28:de maji 1848.
§ 1 Efter fjorton dagar förut skedd pålysning från predikostolen sammanträdde socknemännen
denne dag uti den ordinarie Walborgsmässo socknestämman, hvarvid först kyrkans och fattigcassans
räkenskaper upplästes, granskades och underskrefvos såsom godkända, med undantag af en af
hemmansägaren Hans Jonsson i Ottsjön framställd anmärkning emot det af kyrkowärden Olof
Pehrsson i Thornäs till förste landtmätaren J. A. Allbin för Föllinge prestbord, enligt erhållen räkning
ur kyrkocassan erlagdt arfvode för den öfver kyrkoslättens samtlige ägor anskaffande charta, hvilken
ansågs rättare bordt af skifteslaget ensamt anskaf-fas. Och då öfver denna fråga det tillkomme
vederbörlig domstol att ransaka och döma, hän-vistes de missnöjde att derstädes i laglig ordning målet
göra anhängigt.
§ 2 Då något protokoll icke funnes, som utvisade hvilka blifvit till socknennämnds ledamöter
utsedde, waldes nu till denna befattning hemmansägaren Swen Nilsson i Tuvattnet såsom ordförande,
samt nämndemannen Påhl Kjelsson i Laxviken, Jöns Nilsson i Laxsjön, Jöns Ersson i Storåbrännan,
Daniel Jonsson i Raftelfven, Anders Ersson i V.Ottsjön, Anders Olsson i Grafbränna, Carl Olsson i
Thornäs, Pehr Olsson på Backen, Anders Påhlsson i Nyland, Grels Andersson i Holmsjön, Nils Olsson
i S. Skärvången, Anders Hansson i N. Skärvången [samt] Jonas Nilsson i Åkersjön, hvilka det således
åligger att sig till efterrättelse ställa Kongl. Maj:ts nådiga förordning om socknenämnder i riket.
§ 3 Som det blifvit anmält, det ålderstegne Matts Söder, och Johan Erssons i Laxviken mindre
wetande son, borde såsom socknehjon försörjas, framställdes ärendet till socknemännens
öfverläggning, och beslöts att den förre, i händelse han häldre önskade vistas hos sin son Anders
Mattsson på Stubbnäset, än medan han förmådde ombyta försörjnings ställen inom socken, skulle till
instundande pingsthelg med ordningsmannen Anders Olofsson i Grafbrännan öfverenskomma om
beloppet af det anslag han i sådant afseende af församlingen äskade till sitt underhåll. Och hvad den
sednare beträffande skulle med de 6 kappar korn han nu af det under året till sådant ändamål gifna,
erhållit tills vidare bero, hvarefter socknemännen, som nogsamt insågo nödvändigheten, att denna
vanlottade varelse försörja, ville antingen med dess föräldrar eller broder träffa öfverenskommelse om
någon årlig afgift till dess underhåll.
§ 4 Till kyrkorådsledamot i aflidne Nils Hemmingssons ställe invaldes hemmansägaren Hemming
Jonsson i Skärvången.
§ 5 Genom skrifvelse hade tingsprofossen Nils Olofsson i Handog anhållit att genom utdrag af
socknestämmoprotokoll erhålla underrättelse om sättet för utbekommandet af sin lön inom Föllinge
pastorat, hvadan ärendet till socknemännens uttalande framställdes, och förklarade de sig villige
nämnde lön erlägga årligen vid kyrkoherbergs intägten, då det tillhörde profossen, att med giltig
handling styrka beloppet af det löne tillskott, som af hvarje borde utgå.
§ 6 Af sockneskrifvaren Eric Mattsson i Backen framlemnades sockenräkenskaperna från och med
år 1845 till uppläsande och granskning, men då socknemännen ansågo dessa tarfva en noggrannare
undersökning än som kunde ske genom deras flygtiga genomläsning, utsågos Heming Jonsson i
Skärvången och Salmon Jönsson i Laxsjön till revisiorer af räkningarna.
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§ 7 Såsom ersättning för dem, hvilka under sistl. år skjutsat den ofärdige gesällen från Åhlviken till
Husås, skulle ur sockencassan erläggas twå riksdaler b:co.
§ 8 Till sexmän i de afgåendes ställe utsåges följande hemmansägare, neml. Olof Påhlsson i Axelås,
Olof Andersson i Jonsgård, Eric Olofsson i Stångviken, Hans Pehrsson i Grafbrännan, Olof Jonsson i
Raftelfven, Velam Jonsson i Laxsjön, Eric Larsson i Hökvattnet, Pehr Jonsson i Ottsjön, Johan
Larsson i Holmsjön, Olof Nilsson i Laxviken, Heming Hemingsson i Thornäs, samt för Wallruen Påhl
Arfedsson och Håkan Pehrsson i Storåbrännan.
Föllinge socknestufva som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Förestående protokoll upplästes och till rigtigheten godkändes nedanstående dag i allmän
socknestämma.
Föllinge sockenstuga den 1:sta junii 1848.
På socknemännens wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Påhl Pehrsson i Slätten

2 juli 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.21-23, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 2:dra julii 1848.
§ 1 Efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen sammanträdde nu socknemän- nen
enhälligt i socknestugan för att närmare bestämma, dels om sättet för blifvande skolmäst-arens
aflöning, dels ock om klockare- och skolmästare-sysslornas förening, och blef, med afseende i förra
frågan, med någon ändring uti det af skolstyrelsen förut öfver ärendet uppgjorda förslag, beslutit, att
till skolmästarens aflöning skulle med kofödan inberäknad, i årlig lön erläggas etthundradeåttio /180/
riksdaler riksgälds, hvilken summa åter skulle sålunda utgå, att hvarje hemmansegare och torpare, med
undantag af dem som äro utfattiga, dertill bidrager med tolf skillingar, hvarje bondson och dräng med
åtta skillingar, och hvarje qvinsperson med sex skillingar, allt banco, räknadt från den tid de blifvit till
sin första nattvardsgång beredde, till upphunna sextio års ålder, hvarjemte för hvarje barn som skolan
besöker, erlägges åtta skillingar banco, hvilka förenämnde medel af skolcassans föreståndare indrifvas
för att till ändamålet användas.
§ 2 Beträffande åter frågan om skolmästare- och klockaresysslornas förening, så och då den förres
blifvande aflöning härstädes ansågs nog ringa, beslöto sockenmännen, att till beredande af dess bättre
vilkor, ifrågavarande befattningar sammanlägga, så framt den sednare efter nu-varande ålderstegne
klockarens dagar blefve ledig.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag upplästes och godkändes förestående protocoll, som intygas.
Föllinge socknestuga den 9:de julii 1848.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Nils Kielsson Laxviken
Eric [bom] Jonsson Raftelfven
Den som med detta beslut är missnöjd eger att deröfver hos Konungens befallningshafvande i länet
anföra beswär innan kl. 12 trettionde dagen, eller om helgedag då infaller, dagen der efter, räknad från
beslutets kundgörande, den dagen oräknad. Börande den med beslutet miss-nöjde bifoga sine beswär,
ej allenast det övferklagande beslutet, utan äfven bewis, när detsam-ma kungjordes, åliggande jämwäl
den klagande att, inom fjorton dagar efter det beswären senast böra inlemnas å ort som wederbör, till
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socknestämmans ordförande aflemna diarii-utdrag öfver beswärens inlemnande. Försummas hvad
sålunda är föreskrifvet, winner beslutet laga kraft.
Föllinge den 23:dje julii 1848

Jon Medin
cur. past. Gerens

27 augusti 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.23-24, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 27:de augusti 1848.
S.D. Sammanträdde socknemännen enhälligt uti socknestugan efter förutgången lagenlig pålysning
från predikostolen, till utwäljande af flere nödige ansedde ledamöter uti härvarande skolstyrelse, och
blefvo för detta ändamål hemmansägarne Sven Nilsson i Tuvattnet, Olof Hemmingsson i Holmsjön
och fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Raftelfven utsedde, samt till suppleanter hemmansägarna Pehr
Olofsson på Backen, Anders Olofsson i Skärvången, Olof Simonsson i Holmsjön, Pehr Andersson i
Sandviken, Olof Ersson i Ottsjön och Johan Pehrsson i Laxsjön, hvilka det således tillhörer att sig till
efterrättelse ställa hvad Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för folkundervisningen i riket bjuder.
§ 2 På gjord begäran blefvo följande ordningsmän walde: Hemmansägaren Anders Ersson i Ottsjön,
Salmon Jönsson i Laxsjön, Jonas Nilsson Lycke i Åkersjön, Anders Mårtensson i Norra Skärvången,
Anders Olsson i Södra Skärvången samt Nils Kjelsson i Laxviken.
§ 3 Widare wäcktes fråga om fjellmannen Pehr Olofssons framtida försörjning, hvarvid
socknemännen förklarade, det de ej ansågo sig kunna i sin fattigförsörjningsanstalt honom mottaga,
men ville dock lemna dess friska hustru tillstånd att genom besök i byarna erhålla det frivilliga
sammanskott en hwar kunde wara i tillfälle att lemna till dess mans underhåll.
§ 4 Rörande den i Flinten warande sjukliga Östlins underhjelpande wille denna församling wara fri,
aldenstund nämnde person först blifvit af Hotagens capellag intagen och derföre äfven af detta
capellag, der han alltid vistats, erhålla sin fattigwård.
Föllinge socknestuga år och dag som ofvan.
Jon Medin
cur. past. ger.
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst, granskadt och rigtigt befunnit intygas.
Föllinge socknestuga den 3:dje september 1848. Å socknemännens wägnar.
Eric Olofsson Thornäs
Jöns Ericsson Backen

8 oktober 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.24-26, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 8:de october 1848.
§ 1 Efter förutgången laglig pålysning från predikostolen med tillkännagifvande af de för
öfverläggningen i socknestämman förekommande ärenden, hade nu socknemännen enhälligt sig i
socknestugan infunnit, dervid frågan om så wäl sättet för beloppets eller cours-föringens bestridande
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inom socken, som ock tiden för nämnde breflopps afgifts utgörande förekom, hvaröfver
socknemännen enhälligt förklarade sig villige, att då löjtnanten och kronolänsman- nen herr L. M.
Stridsberg hädanefter, som hittills, ifrågawarande breflopp ombesörjer, till honom årligen erlägga
28:ta skilling banco på hvarje rök, hvaraf socknen består, hvilken skäligen bestämda och billiga afgift
socknemännen ansågo böra af sexmännen så tidigt uppbäras, att den med hvarje års höstmarknad
härstädes kunde redovisas och aflemnas.
Och skulle detta nu fattade beslut wara gällande så länge och under den tid herr löjtnanten L. M.
Stridsberg sjelf kronolänsmans-tjenstens förestår.
§ 2 Rörande den nu förekommande frågan om postföringens bestridande för kommande året, så och
då prosten Rothoff hädanefter som hittills dertill bidrager med en tunna korn i fast mål, och löjtnanten
L. M. Stridsberg med tio riksdaler b:co, anslogo sockenmännen för sin del 12 riksdaler riksgälds, för
hvilket sammanlagda belopp förre bonden Olof Olsson på Backen åtog sig brefbäringen i Eric
Carlssons ställe, som den samma sig afsade, likwäl med rättighet för Olof Olsson, att af de personer,
som till postförings afgiften ej bidroge, fordra särskild ersättning i mån efter som de posten belastade.
Och skulle det af socknen utgående arfvode erläggas vid sockenliquiden af sockenskrifvaren, som vid
medlens indrifning egde att debi-tera hvarje torpare till hälften emot hvarje hemmansegare.
§ 3 Såsom fullmägtig vid det af landshöfdinge embetet utsatte sammanträde å Bodahls gästgifwaregård, till upprättande af priscourant för blifvande markegångssättning, utsågos samma person
som dertill warder af Liths socknemän anmodad.
§ 4 Widkommande det yrkade sammanskottet till Jonas Göransson i Åkersjön för dess lidna olycka
af ett dyrbarare hästkreatur, ansågo socknemännen wara lämpligast, att Jonas Görans-son sjelf genom
kringresande i hvarje by upphämtade hvad en hwar efter råd och lägenhet, kunde wara i tillfälle att
lemna.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past gerens
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst granskadt och riktigt befunnits, intygas.
Föllinge socknestuga den 15 october 1848. Å socknemännens wägnar.
Sven Nilsson i Tuvattnet
Nils Kelsson i Laxviken

5 november 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.26, ÖLA.

Protocoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
d. 5:te november 1848.
S.D. Blefvo uti den lagligen utlysta socknestämman på derom af brandstodscommitteéns ordförande
väckt fråga, 2:ne så kallade brandstods rotar inom församlingen bestämde, den ena innefattande byarna
i socknens norra del, i hvilken rote hemmansegaren Salmon Jönsson i Laxsjön antogs såsom
brandrotemästare, med hemmansegaren Johan Pehrsson derstädes så-som biträde, och den andra de i
grannskapet af, samt öster om kyrkan belägna byar der sock-enskrifvaren Eric Mattsson utsågs till
brandrotemästare med Hemming Hemmingsson i Thornäs såsom biträde. Och hvilka det således
tillkommer att sig till noggrann efterrättelse ställa det för länets allmänna brandstods bolag faststälda
reglemente.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
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26 november 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.27-28, ÖLA.

Protocoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 26:te november 1848.
S.D. Efter förutgången behörig pålysning från predikostolen hade socknemännen nu i sock-nestugan
sammanträdt till utväljande af laga fullmägtig vid den syn, som enligt kungörelse kommer att den 8:de
uti nästkommande december månad, af löjtnanten och kronolänsmannen L. M. Stridsberg förrättas å
den hos bonden Olof Hemmingsson i Laxviken nyligen timade brandskada, och blef för detta ändamål
hemmansegaren Hans Jonsson i Ottsjön, såsom icke warande delegare uti länets allmänna brandstods
bolag, af de röstberättigade enhälligt utsedd, hvilken det således åligger, att utsatt dag och ställe sig
vid förrättningen infinna.
Föllinge som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag är förestående protocoll uppläst och till riktigheten godkändt,
intygas, af Föllinge socknestuga den 3:dje december 1848.
Å egne och öfriges wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Jonas Olofsson i Laxsjön

17 december 1848
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.27-28, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 17:de december 1848.
S.D. Sedan socknemännen, efter i laga tid skedd kallelse, nu hade i socknestugan samman-trädt
upplästes först det af herr löjtnanten och kronolänsmannen L. M. Stridsberg jämte be-hörige biträden
upprättade synings instrumentet öfver den hos bonden Olof Hemingsson i Laxviken timade
brandskada, hwilket till alla delar godkändes.
Hvarefter fråga väcktes huruvida socknemännen yrkade det de bland Liths och Häggenås
hemmansegare, som uti länets allmänna brandstods bolag ännu icke ingått, kunde anses skyldige, att
uti nu ifrågawarande brandskade ersättning bidraga, hwarwid tillkännagafs, att den till nämnde
socknemän utfärda-de kungörelse i ämnet endast skulle innefatta en fråga huruvida dessa socknemän
bifölle, det Föllinge socknemän finge sig från dem i brandstodsbolaget afsöndra, hwarå likwäl något
svar hit icke, genom något af dem hållet sammanträde, ankommit, till följe hvaraf den utgångna
kungörelsen ej kunde blifva någon laglig handling, som befriade Liths och Häggenås sockne män från
deltagande uti här under tiden inträffade brandskada.
Emellertid beslöto socknemännen icke förr härom påbörja någon process, än de först från
vederbörande presterskap erhållit en till likheten med originalkungörelsen styrkt afskrift jemte
åtecknadt bewis om dess uppläsande.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma den 26:te december uppläst och godkändt, intyga å socknemän-nens
wägnar.
Påhl Påhlsson i Nyland
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21 januari 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.28-29, ÖLA.

Protocoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 21:te januari 1849.
S.D. Efter förutgången pålysning från predikostolen, med tillkännagifvande af blifvande
öfverläggningsämnet, hade socknemännen nu enhälligt i socknestugan sammanträdt för att, med
anledning af Liths och Häggenås socknemäns wägran att på grund af någon från Föllinge olagligen
utfärdad och troligen missförstådd kungörelse i ämnet, deltaga uti de härstädes i Laxviken och
Hökvattnets byar nyligen timade brandskador, fatta beslut, hwarwid sockne-männen, som ansågo att
en brandstodsförening, hvilken grundade sig på vederbörlig domstols fastställelse, swårligen kunde
förklaras upphäfven genom en af någre enskildta personer till öfrige bolagsmännen utsänd kungörelse
med förfrågan om desse önskade bolagets upplösning, enhälligt beslöto, det kallelse och stämning å de
bland Liths och Häggenås hemmansegare, hvilka i länets allmänna brandstods bolag icke ingått, skulle
genom hemmansegaren Swen Nilssons i Tuvattnet försorg till nästinfallande lagtima ting med Liths
tingslag i målet utwerkas samt dem i laga ordning tillställas, hwarjemte nämndemannen Olof Kjelsson
i Lägden utsågs så som fullmägtig till rättegångens ytterligare utförande inför vällofl. Häradsrätten.
§ 2 På gjord framställning och med ordförandens i fattigvården medgifvande beviljades tio /10/
riksdaler banco ur fattigcassan till hjelp åt den långvarigt sjuka och fattiga Pehr Göranssons i
Storåbrännan hustru.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag 26:te december uppläst och riktigt befunnit, intyga Föllinge
socknestuga d. [lucka] januari 1840
Å socknemännens wägnar.
Jonas Jonsson Raftälfven
Salmon Jönsson Laxsjön

28 januari 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.30, ÖLA.

Protocoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 28:de januari 1849.
S.D. Enär genom löjtnanten och kronolänsmannen herr L. M. Stridsbergs derom gjorda an-mälan, det
en nämndeman för Föllinge borde i den afgångne Olof Kjelssons i Laxviken ställe utses
Socknemännen hade, efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen, nu för detta ändamål i
socknestugan sammanträdt, så blef hemmansegaren Jonas Olofsson i Laxsjön till ifrågawarande
befattning enhälligt utsedd, hvadan afskrift af detta valprotokoll, skulle honom, Jonas Olsson,
meddelas för att i vederbörlig ordning inför vällofl. häradsrätten före-tes.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma den 4:de februari 1849 uppläst och godkändt.
Intygas å socknemännens wägnar.
Eric Mattsson Backen
Jonas Jonsson Raftälfven
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4 februari 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.30-31, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 4:de februari 1849.
S.D. I laga ordning kallade hade sockenmännen i sockenstugan sammanträdt till utväljande af
ledamöter uti blifwande bewillningstaxerings committeé, hwarwid fjerdingsmannen Jonas Jonsson i
Raftelfven blef för Föllinge socken, såsom uttgörande en både mera aflägsen och mindre del af
tingslaget, till ledamot emsamt utsedd, hvilken det således åligger, att sig å förrättningsstället Hölje
den 6:te nästkommande mars kl. [lucka] förmiddag infinna.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Förestående protocoll upplästes och godkändes i allmän socknestämma d. 11 februari 1849.
Intygas å sockenmännens wägnar.
Olof Pehrsson i Thornes
Eric Mattsson

18 februari 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.31-32, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 18:de februari 1849.
§ 1 S.D. Hade socknemännen, efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen, i
socknestugan sammanträdt för att, med anledning af Konungens höga befallningshafvandes derom
utfärdade kungörelse af den 22:dra januari innevarande år, utse sundhetsnämnd, och blefvo med
afseende å detta pastorats vidsträckthet, följande såsom mest skicklige, till leda-möter deruti valde:
Fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Raftelfven, hemmansegaren Heming Nilsson i Grafvarewågen,
kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs, hemmansegarne Johan Lars-son i Holmsjön, Heming Jonsson i
Skärvången, Påhl Kjelsson i Laxviken, Johan Pehrsson i Laxsjön, Jonas Ersson i Storåbränna samt
Olof Olsson i Ottsjön, hwarjemte till underafdel- ning utsågos sockenskrifvaren Anders Olofsson i
Häggsjön och bonden Jon Jonsson i Wahl-sjön, båda i Hotagens capellag, hvilka det således åligger att
ställa sig till noggrann efterrättelse de i ämnet utfärdade kungörelser, samt på tillförordnade
ordförandens kallelse sammanträda så ofta behof deraf kan blifva nödigt.
§ 2 Till öfwerwarande af sparbanksdirectionens sammanträde utsågs, jemte undertecknad
ordförande, hemmansegaren Salmon Jönsson i Laxsjön, hvilke skulle sig å utsatt tid och ställe infinna.
§ 3 Till ledamöter uti blifwande bewillningstaxerings committé, som kommer att förrättas å Hölje
gästgifwaregård den 6:te nästkommande mars waldes, jemte fjerdingsmannen Jonas Jonsson i
Raftelfen, kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs, hvilka det således åligger, att å utsatt tid och ställe å
socknemännens wägnar, sig inställa.
§ 4 Till slut förekom frågan om wal af vaccinations föreståndare, och blef till denna befatt-ning
Swen Nilsson i Tuvattnet, såsom i saken kunnig, dertill enhälligt utsedd.
Föllinge socknestufwa som ofvan,
Jon Medin
cur. past. gerens
Förestående protokoll upplästes och justerades denne dag i allmän socknestämma, intygas.
Föllinge socknestuga den 25:te februari 1849, å socknemännens wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Eric Mattsson i Backen
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10 juni 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.32-34, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 10:de junii 1849
§ 1 S.D. Sedan socknemännen efter i laga tid skedd kallelse nu hade till hållande af Val-borgsmässo
socknestämma i socknestugan sammanträdt, blefvo först kyrkans och fattig cass-ans räkenskaper
uppläste, granskade och riktige befunne, samt underskrifne, hwarefter den af fattigwårdsstyrelsen,
under föregående dag hållet sammanträde, werkställda fördelning af det under året till de fattige
influtne korn, enligt deröfwer hållet särskildt protokoll upplästes.
§ 2 På kyrkowärden Olof Pehrssons gjorde begäran wäcktes fråga om och hurwida socknemännen
äfwen nu wille bestrida rättmättigheten af det kyrkocassan debiterade arfwode till ingenieur Edlund för
rågångens uppgånde mellan Kyrkoslättens samfällighet å ena, samt Mörtsjö nybyggare, å andra sidan,
hvilket arfwode utgjorde enligt af förättningsmannen meddelade och af intresenterna oklandrade,
räkning circa 22 r.d. banco, hwarwid en del sock-nemän, som ansågo, att den nog ringa kyrkocassan i
längden skulle blifva alldeles utblottad i händelse dylika arfvoden oftare komme i fråga, hällre
önskade, att denna utgift måtte debiter-as sockencassan och derföre af sokenskrifvaren utbetalas, men
enär bemälde räkning wore obestridd lemnad och således vunnit laga kraft samt det dessutom wore
enligt gällande förfat-tning, att kyrkocassan skulle med 2/3 delar answara uti de arfvoden, som för
landtmäteri för-rättningar hwilka rörde prestebohl i allmänhet utgå, så kunde socknemännen ej ega att
fatta ett beslut som emot nämnde författning wore stridande, hwadan kyrkovärden Olof Pehrsson
skulle ifrågawarande landtmäteriarfode erlägga, dock socknemännen öppet lemnadt, att i händelse de
så för godt funno, godtgöra kyrkocassan samma belopp.
§ 3 Widare skulle ej blott den nu befintliga collecthåfwen repareras utan äfwen genom kyrkowärdens försorg ännu en ny sådan, så fort ske kan, anskaffas.
§ 4 Som det protokoll, hvilket utvisade det lönebelopp kyrkowärden egde att i sådan egenskap
tillgodonjuta, för närvarande icke kunde tillrätta skaffas, skulle, så wäl för nuvarande kyrkovärdens
som för efterträdares säkerhet, nämnde löneanslag här i protokollet upptagas, och hvilket enhälligt
erkändes utgöra en tunna korn i fast mät af kyrkans vin-och byggnadsäd, oberäknadt den enligt lag
kyrkonämnden tillkommande dammspann.
§ 5 Sockneskrifvaren Eric Mattsson framlemnade sockencasse räkenskaperna till gransk-ning,
hvilka i likhet med föregående år ej kunde i deras närwarande skick af socknemännen godkännas till
underskrifning.
§ 6 Den från comministern Beckman ankomma subscriptions anmälan å ett af honom utkommande
förtjenstfullare werk under namn af Psalmhistoria, upplästes för socknemännen med anmodan, att för
kyrkans räkning derå subscribera, hvilket äfwen, oaktadt kyrkocassans knappa tillgångar, efter någon
öfwerläggning, bifölls.
§ 7 Uppå den af herr löjtnanten L. M. Stridsberg derom gjorda framställning, att något manskap
under instundande julii månad blefve behöfligt såsom biträde vid den af Kongl. Maj:ts anbefalda
rödjningen af riksgränsen mellan Jemtlands län och Trondhjems stift, kunde af när warande
hemmansegare derpå ej erhållas något bestämdt löfte, särdeles som de förmenade sig under slåttertiden
sjelfwe sakna det för sitt hemmansbruk erforderliga arbetsfolk, äfwensom de ansågo, att det önskade
handtlangningsbiträdet med minsta kostnad kunde erhållas från det närmare gränsen belägna Hotagens
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capellag, dock skulle de på derom skedd uppmaning, när-mare härpå besinna sig till midsommars
tiden.
Föllinge sockenstuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Förestående socknestämmoprotocoll blef nedanstående dag uppläst, granskad och till riktigheten
godkänd intyga: Föllinge socknestuga den 17:de junii 1849.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Anders Pålsson i Nyland
Jöns Ericsson på Backen

1 juli 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.34, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:sta julii 1849.
S.D. Efter föregången pålysning från predikostolen sammanträdde socknemännen i socknestugan för
att, med afseende å den detta år åtminstonde till en början missgynnande växtlighet på starr och
skogsslåtterna, öfwerlägga om tiden för höandens och der af beronde veckoräkning, till rättelse för så
wäl husbönder som betingade dagakarlar, och beslöts enhälligt att höanden skulle taga sin början en
vecka sednare än förr varit brukligt, eller 3 veckor efter midsommar.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens

5 augusti 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.35, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 5:te aug. 1849.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen, hade i
socknestugan sammanträdt upplästes först den af rektorn vid Östersunds elementar schola, herr J.
Nordquist utfärdade tryckta skrifvelse om nödvändigheten af allmänhetens friwilliga och benägna
bidrag till fullbordan af den på begynta, men, i saknad af erforderliga medel, ännu oinredda
contubernii-byggnaden. Hwarefter fråga framställdes om, och i hvad måhn socknemännen ville, efter
sina tillgångar, bidraga till afhjelpande af denna både för skolans lärjungar och deras föräldrar nog
kännbara olägenhet, då socknemännen, som insågo de mötande swårigheterna, på ett för dem hedrande
sätt sjelfmant åtogo sig, att till i frågawarande contubernalbyggnads inredning erlägga åtta /8:ta/
skillingar banco på hwarje hemmansrök inom socknen, hvilka medel, jemte de särskildte
sammanskott, som af välbehållne födorådstagare och ogifte personer kunde erhållas, skulle af
sexmännen i hwardera roten uppbäras och till sockneskrifwaren redovisas så tidigt, att medlen innan
october månads utgång kunde öfwersändas. Och skulle de större bidragen, som möjligen af mera
bemedlade vore att hoppas, på den nu företedda subscriptions listan antecknas.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmänsocknestämma nedanstående dag uppläst och till riktigheten godkändt, intyga
Föllinge socknestuga d. 12:te augusti 1849 Å socknemännens wägnar.
Jonas Jonsson Raftälfven
Eric [bom] Olsson Slätten
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16 september 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.36, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 16:de sept. 1849.
S.D. På derom gjord begäran hade sockenmännen blifvit till denne dag till allmän socknestämma
kallade, i ändamål att höras öfwer den gamla pigan Märtha Jonsd:rs antagande såsom socknehjon,
hwarwid socknemännen, som nu wore församlade beslöto att hon Märtha Jonsd:r, som ännu wore med
den helsa att hon kunde sjelf frakta sig mellan byarna, skulle, i anseende till dess bristande
arbetsförmåga, till socknehjon upptagas och henne genom fattigvårdsstyrelsens ordförande Sven
Nilsson i Tuvattnet, meddelas en skriftlig förteckning hvilken hon egde att ställa sig till rättelse vid
den ordning efter hvilken hon skulle gå från den ena byn till den andra.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän stämma uppläst och till riktigheten godkänd intyga.
Föllinge socknestuga som ofwan. Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
[Underskrift saknas]
Uti näst föregående socknestämma beslöts äfwen att af fattigcassan skulle för detta år utbeta-las 1/3
del af det underhåll, som socknemännen anslaget till inhyses Johan Erssons i Mörtsjön mindre vetande
son, med tio /10/ riksdaler riksgälds, hvilka kyrkovärden Olof Pehrsson i Thornäs, såsom fattigcassans
föreståndare, egde utbetala.
Föllinge som ofvan. In fidem
Jon Medin
Cur. past. gerens

4 november 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.37, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 4:de november 1849.
§ 1 På derom, af nämndemannen Jonas Olsson i Laxsjö gjord begäran, hade socknemännen blifvit
till denne dag i socknestugan kallade i ändamål att öfwerlägga om tjenligaste sättet till
förekommanden, af den ofta inträffade olägenhet, att förmyndare blefwe tillförordnade, hwilka till
följe af förr innehafvande förmyndarskap eller andra omständligheter blefve vid skeende anmälan från
förmyndarskapet frikände, och hvargenom en för mindre bemedlade pupiller kännbar protokolls-lösen
inträffade. Och då socknemännen nu woro enhälligt samlade beslöts, att närmaste slägtingar till dem
eller de som af förmyndare vore i behof, skulle sjelve först, så vidt möjligt wore, sådana betinga samt
derefter ej mindre detta än ock om ingen dertill bereddvilig erhållits, för nämndemännen i hwardera
roten anmäla minst en månad före nästinfallande ting, så det desse må medhinna med församlingens
öfrige medlemmar rådgå om hvilka personer till ifråga kommande förmynderskap kunna anses mäst
passande.
§ 2 Wid förekommen fråga om postföringens widare bestridande, åtog sig förre bonden Olof
Olofsson på Backen, att äfven nästkommannde år ombesörja brefbärningen mellan Lith och Föllinge,
emot ett af församlingen utfäst arfwode af tio riksdaler banco, jemte det särskildta bidrag som af
prosten Rothoff och löjtnant Stridsberg såsom förr utgöres.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
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Uti allmän socknestämma uppläst och till riktigheten godkändt intyga, Föllinge socknestuga den 11:te
november 1849,
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Sven Nilsson i Tuvattnet
Påhl Pehrsson i Slätten

11 november 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.38-39, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 11 november 1849.
§ 1 Uppå anmodan af länets hushålls-sällskaps förwaltningsutskott, hade socknemännen blifvit till
denna dag i laga ordning till allmän socknestämma kallade för att, jemte andra förekommande
ärenden, äfven afgifva utlåtande huruvida de, enligt nämnde förwaltningsutskotts i kungörelse
framstälda förslag, ville bidraga till bildande af en fond, hwar utur ersättning skulle tillerkännas alla
dem, som, ihändelse den i rikets södra delar gångbara elakartade lung-sjukdom bland hornboskapen
skulle till länet efter all sannolikhet sprida sig, genom utslagt-ning af smittad eller för smitta misstänkt
boskap, till sjukdomens hämmande blefve lidande; med afseende hvarå socknemännen, ehuru
inseende utskottets wälmenta omtänksamhet, lik-wäl icke ännu ansåge sig böra, under sockens
närwarande förhållanden, uti bildande af föreslagne fond deltaga, hwar jemte de framledes wille
ihändelse af werkligt trängande behof, vidare härom sig utlåta.
§ 2 Med anledning af herr löjtnanten och kronolänsmannen L. M. Stridsberg i ämnet utfär-dade
kungörelse, framställdes till socknemännens öfverläggning och afgörande om de äfwen för kommande
fem /5/ år wille bibehålla den hittills gällande snöplogindelningen inom sock-en, och ehuru Föllnge
kyrkoslätts hemmansegare, som hittills bestridt snöplogningen för cirka 1 1/4:dels mil, ansåge sig,
med afseende å den ringa ersättning de derföre uppbure, lidande. Skulle dock samma indelning under
förenämnde tid bibehållas, dock med tillägg af nu i sock-nestämman särskildt träffade
öfwerenskommelse, att Raftelfvens hemmansegare skulle bestrida snöplogkörningen från den på
Backen vid Stubbnäset stående fjerdningstolpe, till skiftet mot Grafbrännans byemän, äfwensom de för
snöplogningen betalande skulle hädanefter er-lägga en r.d. b:co för hwarje tunnelands skatte årligen
§ 3 Drängen Eric Jonsson, som under innewarande år ej kunde erhålla någon tjenst skulle till
rotehjon på ett års tid upptagas, och sin kringgående vandring börja och fortsätta enligt deröfver
upprättad bok.
§ 4 På derom gjord begäran framställdes om skäl wore, att inför vällofl. häradsrätten tillstyrka bifall
till den af Påhl Olssons i Bakvattnet sökta befrielse från förmyndare, och då af socknemännen
upplystes att han, Påhl Olsson, numera kommit till den sinnesförändring, att han gods sitt hvarken på
ett annat sätt förstörde, ansågs det äskade bifallet af socknemännen, så vidt på dem ankomme, böra
lemnas.
§ 4 [!] Som detta protocoll i flere afseenden fordrade skyndsam justering, blefvo nämndemannen Olof
Kjelsson i Lägden och hemmansegaren Nils Svensson på Backen utsedde, att detsamma, efter skedd
granskning underskrifva.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
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Förestående protocoll upplästes nedanstående dag uti de utsedde personers närwaro och godkändes,
som intygas. Föllinge den 12:te november 1849
Å socknemännens wägnar.
Olof Kjelsson
Nils Svensson i Backen

2 december 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.39-40, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma den 2 december 1849.
§ 1 Uppå förekomne anledningar hade sockenmännen denna dag blifvit till allmän socknestämma
inlyste, dels för att med stöd af Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för eclesiastik werket i lappmarken af
den 14:de april 1846, hwars 34§ bland annat innehåller, att socknenämnd skall waka deröfwer, att
personer ej må i kyrkohusen inhysa sig, å nämnde § erhålla kännedom till efterlefvnad; dels ock, ehuru
gällande författningar ålägga hvarje kommun eller församling att sina fattiga försörja på det
kringstrykande och bettlande i andra socknar må undvikas, så blef, med afseende å första ärendet,
förenämnde § uppläst och socknemännen tillsagde, att då under en kort tid icke mindre än trenne
ogifta, fullt arbetsföra qvinnspersoner med deras oäkta barn skaffat sig tillfälle att uti härwarande
kyrkohus sig emot reglementet in-hysa, sådant icke widare tillåta, utan ålåge det de hemmansegare,
som nämnde qvinnspersoner hafva vid mantalsskrifningen låtit på sig antecknas, antingen såsom
tjenstehjon eller inhyses, äfven att åt desamma lemna husrum i deras egna hus.
Och med afseende å sednare frågan för-nyades det en gång förr fattade beslut, att neml.
fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Raftelfven, hemmansegaren Anders Olsson i Grafbränna, Johan
Larsson på Grafvarvågen, Hemming Hemmingsson i Thornäs, Johan Larsson i Holmsjön, Salmon
Jönsson i Laxsjön, Olof Olsson i Ottsjö samt Jöns Ersson i Storåbränna, skulle såsom boende vid
socknens gränser noga tillse det inga obehöriga tiggare finge framkomma in i socknen utan dem
återsända samma väg de kommit, sedan de först gifvit dem nödtorftig och tarflig mat, hwarå räkning af
hvarje uppsyn-ingsman skulle föras, för att sedermera, efter dess granskning och godkännande, erhålla
ersät-tning af hela församlingen gemensamt.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uppläst och godkändt intyg. Föllinge socknestuga den 9:de december 1849.
Å socknemännens wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Påhl Pehrsson i Slätten

9 december 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.41, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 9:de dec. 1849.
S.D. Uppå herr löjtnanten och kronolänsmannen L. M. Stridsbergs derom gjorda begäran blefvo
socknemännen denna dag till allmän socknestämma kallade för att genom sitt utlåtande tillkännagifva
hwem de hälst önskade till fjerdningsman, efter den nu afgående Jonas Jonsson i Raftelfven,
hwaröfver de närwarande socknemännen väl egentligen icke ansåge sig berättigade till företagande af
något val, men då frågan blifvit deras yttrande underställd, föreslogo de enhälligt till ifrågawarande
befattning bonden Nils Svensson på Backen såsom, i deras tanka, för ändamålet mäst tjenlige.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
157

Uti allmän socknestämma uppläst och till rigtigheten godkändt, intyga. Å egne och öfrige socknemäns
wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Påhl Pehrsson i Slätten

16 december 1849
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.41-42, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 16:de dec. 1849.
S.D. Sedan socknemännen, med anledning af Konungens höge befallningshafvandes under den 1:sta
uti innewarande månad meddelade skrifwelse, rörande det af en del Föllinge sock-nemän sökta
undsättningslån af de för detta ändamål nådigt anwisade medel, nu hade till socknestämman
sammanträdt, tillkännagåfvo de icke lånsökande socknemännen, det de inga-lunda kunde ikläda sig
den för lånets erhållande föreskrifna gemensamma answarighet, särde-les som det icke wore otänkbart,
att en del af de lånsökande kunde uraktlåta att på bestämda tider lånet i vederbörlig ordning återbära,
och hvarigenom de, som med saken i sjelfwa werket ej hade att skaffa, det oaktadt lätt kunde i
närwarande swåra penningetid bringas i nog brydsam belägenhet, i sammanhang hwarmed
socknemännen wågade Konungens höge befallningshafvandes benägna pröfning underställa, om icke
gemensam answarighet af blotta de lånsökande kunde få anses såsom fullt wederhäftig borgen för det
äskade lånets erhållande, äfvensom att ledamöter till den föreskrifna committeén finge utses endast
bland de sistnämnda, hwilket, oaktadt de af undertecknad ordförande häremot gjorda anmärkningar,
skulle, på derom gjord begäran, till protokollet intagas.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Förestående protocoll upplästes och godkändes i allmän socknestämma denna dag.
Föllinge socknestuga den 23:dje december 1849.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Påhl Pehrsson i Slätten.

20 januari 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.42-44, ÖLA.

Protokoll fördt uti allmän socknestämma den 20:de januari 1850.
S.D. Genom kungörelse från predikostolen hade socknemännen i laga tid blifvit till denna dag till
allmän socknestämma kallade, för att öfwerlägga och besluta om flere wiktige ärenden, hwaribland
först förekom frågan om den spruckna kyrkoklockans forsling till Sundsvall för att omgjutas, och
sedan socknemännen häröfwer beslöto, att den nya klockan skulle blifwa af lika storlek med den
gamla och att nödig malm följaktligen skulle af klockgjutaren Linde-berg tilläggas, så åtog sig
nybyggaren Olof Gabrielsson i Wallruen att emot nio /9/ riksdaler rgs densamma till Sundsvall
afforsla på vinterföret, dock med vilkor, att ihändelse klockan wägde ofver 24 lispund, erhålla skälig
ersättning för hwarje öfwerstigande lispund, och skulle denna kostnad till en början förskjutas af
kyrkans medel, hwarjemte hemmansegaren Heming Jonsson i Skärvången åtog sig, att med tillhjelp af
erfordligt manskap, som genom sockneskri-fwaren på gångled utskrefves, klockan ur tornet medtaga.
§ 2 Sedan Konungens höge befallningshafvande genom skrifwelse af den 27:de sistl. de-cember
tillåtit det undsättningslån må för deraf i behof warande Föllinge socknemän erhållas endast mot det
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gemensam answarighet ställas af dem som deraf vilja sig begagna, äfvensom, att committé utan hinder
kan utses endast bland låntagarne, så blefvo, sedan den gemensamma answarigheten nu ytterligare af
de lånesökande ikläddes, följande hemmansegare, såsom för lånesumman ettusende twåhundrade
/1200/ riksdaler banco fullt wederhäftige, till committé ledamöter utsedde, neml. bönderne Olof
Nilsson och Salmon Jönsson i Laxsjö, Lars Olofsson i Thornäs, Anders Pehrsson i Backen, Olof
Påhlsson i Laxviken samt Pehr Andersson i Sandviken, hvilka det således tillkomer, att å samtlige
låntagares wägnar och gemensamma answarighet skuldsedel å lånebeloppet till Kongl. Maj:t och
kronan utgifva, med förbindelse, att detsamma i föreskrifwen ordning återgällda.
§ 3 På begäran af drängen Olof Olofsson i Sandviksjön tillfrågades socknemännen om de hade
något hinder att anmäla mot den af honom, Olof Olofsson, tillämnade ansökning, att från Föllinge
pastors boställe få till nybygge för sig och efterkommande afsöndrat ett /1/ tunne-lands skatte, af den
skogstrakt som på norra sidan om den så kallade Torpåsen gränsar emot Hammerdahls socken, och
som socknemännen för sin del ansåge sig icke hafva skäl häremot lägga något hinder, hälst Föllinge
pastors boställe i deras tanka vore af det omfång, att ett tun-nelands skulle på utmarken kunde utan
saknad för boställsinnehafwaren afsöndras, lemnades bifall till ansökningen.
§ 4 Vidare förekom frågan om räntan af districtsmagazinets utlånta säd detta år borde in-drivas eller
ej, och som fara med skäl wore, det få eller ingen egde tillgång på magazins-gild säd skulle därmed till
nästa år anstå.
§ 5 Rörande mindre wetande Jonas Olssons i Storåbränna upptagande såsom socknehjon, kunde af
socknemännen i anseende till förekommande omständigheter icke beviljas.
Föllinge socknestuga som ofvan .
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma nedanstående dag blef förestående protokoll uppläst, granskadt och till
rigtigheten godkändt intygas, af Föllinge socknestuga den 27:de januari 1850.
Olof Pehrsson i Thornäs
Påhl Pehrsson i Slätten

10 februari 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.44-45, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 10:de februari 1850.
§ 1 Efter förutgången lagenlig pålysning hade nu socknemännen i socknestugan sammanträdt,
hwarvid först framställdes fråga om någon församlingens medlem hade något hinder att anmäla emot
bonden Anders Persson i Ottsjö tillernade ägtenskap inom annan församling, hwarom någon anmälan
dock icke gjordes.
§ 2 Vidare förekom granskningen af uppgifterna å den under året af vissa församlingens
hemmansegare tillverkade saltpeter, hvars belopp å vederbörlige blanqeutter antecknades och
underskrefos.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti socknestämma nedanstående dag uppläst, och godkändt intyga, Föllinge socknestuga den 16:de
februari 1850. Å egene och öfrige socknemäns wägnar.
Nils Svensson i Backen
Jöns Ersson i Backen
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24 februari 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.45-46, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 24:de februari 1850.
§ 1 Med anledning af directionens för Jämtlands läns sparbank meddelade kungörelse, hade
socknemännen till denna dag i allmän socknestämma blifvit kallade för att utse fullmägtige till det
under instundande Gregorii marknad blifwande sammanträde, hwarvid cur. past. gerens Jon Medin
och bonden Olof Ersson i Ottsjö härtill waldes, hvilka det således åligger, att å utsatt tid och ställe sig
infinna.
§ 2 Uti nästföregånde socknestämma hade f. d. fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Raftelfwen blifvit
till ordförande i fattigwården inom församlingen utsedd, i Swen Nilssons ställe, hvilket här derföre
intages.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Mars den 3:dje uppläst i allmän socknestämma och till rigtigheten godkänd, intyga Föllinge
socknestuga som ofwan.
Å socknemännens wägnar.
Hans Jonsson i Ottsjön
Johan Pehrsson i Laxsjön

21 april 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.46-47, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 21:ta april 1850.
§ 1 Uppå i laga tid meddelad kallelse hade socknemännen denne dag till allmän stämma
sammanträdt, hwarvid först förekom ärendet om nya kyrkorådsledamöters inväljande i deras ställe,
som 2:ne år eller deröfwer haft sig detta åliggande uppdraget, och utsågos derföre för detta ändamål
hemmansegaren Olof Olofsson i Ottsjö, Erik Jonsson i Raftelfven, Anders Ols-son i Skärvången,
Anders Påhlsson i Nyland, Anders Olofsson i Grafbränna samt Olof Hem-mingsson i Holmsjön,
hwilka det således åligger, att sig till efterrättelse ställa de rörande kyrkoråd gällande författningar.
§ 2 På grund af Konungens befallningshafvande derom utfärdade kungörelse blefvo, till le-damöter
uti den bewillings taxerings committé, som den 4:de instundande maji förrättas med Liths tingslag i
Söre, kyrkwärden Olof Pehrsson i Thornäs och förre fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Raftelfven
enhälligt utsedde, hvilka det således åligger att sig å utsatt tid och ställe infinna.
§ 3 Magazinföreståndarne företedde sina förde räkenskaper, hvilka upplästes, godändes och
underskrefwos.
§ 4 Till understöd åt sjuklige och i ömmande omständigheter stadde Jon Danielsson i Raft-elfven,
wille socknemännen en hvar efter sina tillgångar bereddvilligt bidraga, och skulle sex-männen äga att
nämnde understöd uppbära och aflemna.
§ 5 Till slut upplästes mantals- och skattskrifnings längden hwilka, med undantag af några smärre
anmärkningar, godkändes och underskrefs.
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Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma nedanstående dag är förestående protokoll uppläst, och rigtigheten godkändt
intygas.
Föllinge socknestuga den 28:de april 1850.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Sven Larsson i Tuvattnet
Salmon Jönsson i Laxsjön

26 maj 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.48, ÖLA.

Protocoll hållet uti allmän socknestämma den 26:de maji 1850.
S.D. Uppå anmälan af brandstodscommittéens ordförande, det 2:ne nya ledamöter deruti wore af
behofwet påkallade, blefwo med anledning deraf socknemännen till allmän stämma kallade, hwaruti
hemmansegarne Påhl Nilsson i Laxsjön och Enar Kjelsson i Laxviken enhälligt utsågos, att såsom
ledamöter uti Föllinge brandstodscommitté biträda, åliggandes dem således sig till nödig efterrättelse
ställa, det af Kongl. Maj:t i ämnet nådigt fastställda reglemente.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uppläst uti allmän socknestämma denne dag intygas Föllinge socknestuga den 27:de junii 1850.
Å socknemännens wägnar.
Nils Svensson i Backen
Anders Pehrsson i Backen

9 juni 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.48-49, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 9:de junii 1850.
§ 1 Efter förutgången laga kallelse hade socknemännen uti Valborgsmässo socknestämman nu
sammanträdt, hwarwid först kyrkans och fattigcassornas räkenskaper upplästes, godkän-des och
underskrefwos.
§ 2 Som genom herr visitator Carl Grönlund blifvit tillkännagifwit nödwändigheten, att å sacristians
båda fönster anbringa säkra jerngaller, så blef kyrkowärden Olof Pehrsson i Thor-näs anmodad att af
kyrkans medel, så fort ske kan, nämnde jerngaller anskaffa.
§ 3 Bönderne Pehr Olsson på Backen och Anders Påhlsson i Nyland hwilka i flere år inne-haft
ordningsmanstjensten, uppsade nu nämnde befattning, och utsågos i den förres ställe bon-den Jöns
Ersson på Backen, och i den sednares Johan Nilsson i Nyland.
§ 4 Till slut företogs utdelning af det under året till de fattige gifna korn utgörande tillsam-mans 26
kappar, hwarwid följande personer kommer i åtanka.
Byn
De fattige
Gifvarne
kapp
Raftelfven
Anders Jonsson
af Kerstin Göransd:r på Backen
4
d:o
Jon Danielsson
2
Norrgård
Carl Ersson
af Påhl Pehrsson i Slätten
2
Storån
Pehr Göransson
-- Pål Nilsson i Laxsjön
2
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Lakavattnet
Löfsjön
Mörtsjön
Norrgård
Åkersjön
Lägden
Grafbränna

Mårten Jonsson
Agnes Påhlsd:r
Pehr Johansson
Andreas Norman
Jonas Göransson
Gamla Kerstin
Anders Rörberg

-- Nils Kjelsson i Laxviken
-- Olof Kjelsson
d:o
-d:o
d:o
-- Olof Påhlsson
d:o
-- Anders Mårts. i Skjärv.
-- Olof Påhlsson i Laxviken
-- Eric Olsson i Stångviken
S:a

2
2
2
2
2
2
2
26

Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och godkändt intyga
Föllinge socknestuga den 23:de junii 1850.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar. Sven Nilsson i Tuvattnet
Jonas Jonsson i Raftälfven

24 juni 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.50, ÖLA.

Protocoll fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 24:de junii 1850.
S.D. Uppå gjord begäran sammanträdde socknemännen i socknestugan för att höras huruvida de
ansåge sig böra till rothjon upptaga den så kallade Ol Anderssons Kerstin, äfwensom om sättet för
dess försörjning under tillstundande andetid, hwaröfwer socknemännen, som väl an-såge sig frie från
skyldigheten att på ålderdomen försörja och wårda personer af lappsk extraction, likväl med afseende
å ifrågawarande ville, enär hon redan i flera år fått utan laglig anmärkning åtnjuta en slags fattigwård
inom församlingen, ehuru utan fullständig ordning, äfwen för framtiden henne såsom rotehjon
upptaga, hwarjemte beslöts att, som hon under förestående årstid swårligen kunde mellan byarna
forslas, henne uti något tjenligt hus inaccordera, emot möjligast billigaste pris för socknens
gemensamma räkning, och blefwo Pehr Olsson och Eric Mattsson på Backen utsedde att härom draga
försorg.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti socknestämma denne dag uppläst och till rigtigheten godkändt intygas.
Föllinge socknestuga den [lucka] junii 1850
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Henning Jönsson i Skärvången
Göran Olofsson Sletten

29 september 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.51-52, ÖLA.

Protocoll, fördt i allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 29:de sept. 1850.
§ 1 På grund af Konungens höge befgallningshafvandes kungörelse den 2:dra uti innewarande
månad, hade socknemännen i laga ordning blifvit i allmän socknestämma till denna dag kallade, i
ändamål att utse nödigt antal ledamöter till den föreskrifna, af behofwet påkallade sundhetsnämnd för
ordnande af den sjukwård, som i anseende till cholera farsotens yppande inom riket, möjligen kan
blifwa behöflig äfwen i aflägsnare församlingar, hwarwid de enhälligt församlade socknemännen,
sedan förr berörde kungörelse ånyo blifvit uppläsen, till sundhetsnämnds ledamöter utsågo
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hemmansegarne Jonas Jonsson Raftelfwen, Olof Pehrs-son i Thornäs. Hemming Jonsson Skärvången,
Påhl Kjelsson i Laxviken, Swen Nilsson i Tuf-vattnet, Hemming Olsson i Holmsjön samt Olof Ersson
i Ottsjön, hvilka det således åligger att, jemte tjenstförrättande pastor som ordförande, ställa sig till
noggrann efterrättelse, ej mindre Kongl. kungörelsen af den 12:te november 1831 och Kongl.
karantäns commissionens kungörelse af den 22 september 1834, än ock öfrige föreskrifter, som
Konungens h. befallningshafvande efter sig företeende omständigheter kan komma komma att
meddela.
§ 2 Med anledning af löjtnanten och kronolänsmannen herr L. M. Stridsbergs gjorda an-mälan om
behofvet af sockneombud från Föllinge vid den socknestämma, som den 13:de nätskommande october
skulle i Liths socknestuga komma att hållas, till följe af Grafware-wågens hemmans åboers
öfwerflyttning till denna församling och deraf framkallade förnyad snöplogsreglering, framstäldes
ärendet till afgörande, hwarwid socknemännen såsom sitt om-bud vid ofwannämnde stämma utsågo
kyrkovärden Olof Pehrsson i Thornäs, hwilken det således tillkommer, att å utsatt tid och ställe sig
infinna, hållandes socknemännen för godt hvad deras lagliga ombud lagliga gör och låter.
§ 3 På begäran af magazinsföreståndarne hade socknemännen äfwen blifvit till denna stämma
kallade, för att med anledning af de böter Konungens befallningshafvande funnit skäligt ådömma för
skedd öfwerutlåning, öfwerenskomma om sättet för nämnde böters utgå-ende, enär samtlige delägarne
i allmän socknestämma gemensamt denna öfwerutlåning be-slutat, till följe hwaraf delägarne beslöto
såsom billigt och rättwist tillåta dessa böter utgå af blifwande utdelningsfond, beräknadt lika på hwarje
delägare, hwarjemte af magazins före- ståndarna tillkännagafs att, enligt befallningshafvandes
förrberörde utslag hafva inslagen i magazinet werkställde före nästkommande Thomædag.
§ 4 Frågan om reparation å bristfälliga fähuset i prestgården afgjordes så, att sockne skrifwaren Eric
Mattsson anmodades draga försorg derom, att fähuset försättes i det skick, att det kunde blifwa fullt
brukbart i 2:ne år.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma nedanstående dag upplästes förestående protokoll, och till riktigheten
godkändes, som intygas.
Föllinge socknestuga den 6:te october 1850. Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Nils Kelsson Laxviken
Jöns Nilsson Laxviken

6 oktober 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.52, ÖLA.

Protocoll, hållit uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 6:te oct. 1850.
§ 1 Som underrättelse ankommit det den nya kyrkoklockan wore lyckligen gjuten och till
afhemtning färdig, tillfrågades socknemännen huru snart de wille densamma hemforsla, och beslöts
det nybyggaren Hindrik Andersson på Störåsen skulle erbjudas, att mot tio /10/ riks-daler banco, med
första henne hemforsla.
§ 2 Frågan om gamla pigan Märtha Jonsd:rs framtida försörjning afgjordes lika med förra året så,
att nämnde piga egde att i likhet med öfriga socknehjon åtnjuta sitt dagliga uppehälle af socknens
hemmansegare, mellan hwilka hon, enligt bestämd ordning, skulle så länge hon ännu förmådde, sjelf
fortskaffa sig.
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Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän stämma denna dag uppläst och godkändt intyga.
Föllinge socknestuga den 13:de october 1850. Å socknemännens wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Olof Kelsson i Legden

20 oktober 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.53, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 20 oct. 1850.
S.D. Sedan socknemännen efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen hade denna dag i
socknestugan sammanträdt, för att, med anledning af domhafwandes i orten under den 1:sta uti
innewarande månad utfärdade kungörelse, utse sockenfullmägtige, som skulle sig inför häradsrätten å
första rättegångsdagen af nu infallande lagtima hösteting infinna till afgifwande af utlåtande angående
anwändande af en del utaf de häradsrätterne inom Jämtlands norra domsaga enskildt tillhörande
saköresmedel, till reparation af domsagans archiv m.m., så och då enligt berörde Kungörelses
ordalydelse fråga icke wore om den andel af saköresmedlen, som böra tillfalla socknens fattigcassa,
hwilken socknemännen enligt Kongl. brefvet den 23 november 1686 icke egde rätt, att efter eget
godtfinnande disponera, utan här endast wore fråga om den andel af saköresmedlen, som enskildt
tillhörde häradsrätten, hvilken andel åter socknemännen ansåge sig icke kunna förmena rättens
ledamöter, att efter godtfinnande anwända, blefwo, med afseende härå nämndemännen Olof Kjelsson i
Legden och Jonas Olofsson i Laxsjön anmodade, att i mera nämnde ärende sjelfwe afgifwa utlåtande,
och hvilka det således åligger, att sig å utsatt tid och ställe för detta ändamål inställa.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Förestående protocoll blef denne dag uti allmän socknestämma uppläst och till rigtigheten godkändt,
intygas, Föllinge socknestuga den 27:de october 1850.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Påll Pehrsson i Slätten
Jonas Jonsson i Raftälfven

3 november 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.54-55, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 3:dje november 1850.
§ 1 Efter förutgången laga kallelse från predikostolen sammanträdde socknemännen denne dag i
socknestugan för att öfwerlägga och beslut fatta i flera socknen rörande angelägenheter, hwaribland
först förekom ärendet om postföringens widare bestridande mellan Föllinge och Lith, hvilken förre
bonden Olof Olofsson på Backen sig ytterligare åtog emot en af socknemännen utgånde tillökning, två
riksdaler banko i arfvode.
§ 2 Enär Eric Mattsson på Backen vid sist hållen maji-stämma afsagt sig sin hittills innehafwande
befattning såsom sockneskrifware, blef i dess ställe bonden Salmon Jönsson i Lax-sjön härtill utsedd,
hwilken derföre eger, att befattningen i laga ordning emottaga emot åtnjut-ande af dermed åtföljande
lön, 8 sk. b:co af hwarje rök.
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§ 3 Frågan om den nya kyrkoklockans betalning afgjordes så, att sexmännen skulle först inom sina
rotar uppbära de friwilliga gåfwor, som af ungdomen och öfrige i socken boende inhyses och så
kalladt löst folk, till jordbrukarnes lättnad härtill sammanskjutes, hvilka medel jemte derå upprättad
förteckning vid nu blifwande mantalsskrifning till sockneskrifwaren aflemnas, hwarefter han den
blifwande återstoden debiterar på samtlige rökar i socknen, för att skyndsamt indrifwas och till
klockgjutaren öfersändas.
§ 5 Rörande snöplogsregleringen inom socknen, hwilken i anseende till Grafwarewågens åboers
öfwerflyttning från Lith till Föllinge erfordrade förändring, beslöto socknemännen såsom lämpligast,
att Grafwarewågens åboer skulle för deras skatte bestrida plogningen från Grafwarewågen till
Hammarlunds torpet, samt widare emot åtnjutande af stadgad ersättning åtaga sig Grafbrännans nu
innehafwande skifte, hwarefter de sistnämnde skulle bestrida snöplogningen till fjerdingsstolpen wid
Stubbnäset, hwilken förändring skulle Grafwarewågens åboer, såsom icke närwarande, till antagande
hemställas.
§ 6 Till underhåll af Johan Erssons i Mörtsjön mindre wetande son skulle af fattig cassan utgå 10 r.d
b:co, hwilka af kyrkowärden genast lemnades.
§ 7 Sockneskomakaren Pehr Olsson åtog att i likhet med föregående år emot 2:32 banko ersättning
upptaga winter griften samt serskildt ersättning för den skottning, som wid liks nedsättning kunde
blifwa behöflig, äfwensom han för 32 sk. samma mynt skulle nämnde grift igenfylla.
Till ringare, jemte Pehr Olsson, antogs inhysesmannen Eric Andersson emot vanligt arfwode.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag blef förestående protokoll uppläst och till rigtigheten godkändt
som intygas. Föllinge socknestuga den [lucka] november 1850.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Anders Påhlsson i Nyland
§8

26 december 1850
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.55-57, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 26:de december 1850.
§ 1 Efter förutgången lagenlig kallelse från predikostolen inträdde socknemännen förestå-ende dag i
socknestugan för att bland andra ärenden äfwen erhålla kännedom af det till nybyggnad af Skörbron
med antagne byggmästaren upprättade contract, hwilket derföre till god-kännande och underskrifning
upplästes, men hwarvid socknemännen, som saknade känne-dom om och till hvilket belopp de sig
förbundit att till nämnde bros underhåll deltaga, yrka-de, det Liths socknemän sådant måtte styrka
innan de underskrefwe det afslutade contractet, hwaremot, i händelse Liths och öfrige tingslagets
socknemän, för hvilka ifrågawarande bro wore mest behöflig, mägtade med lagligt tillkommit
document ifrågawarande bewisning åstadkomma, Föllinge socknemän i allo gillade det nu företedda,
under den 1:sta uti innewarande månad afslutade, byggnads contract, hwaröfwer afskrift af i detta
ämne förda protokoll skulle wederbörande tillställas.
§ 2 Som Konungens höge befallningshafvande, till winnande af närmare bestämmelse i af-seende
på det område hwaraf Hotagens capellag ,såsom en blifwande annexe församling under Föllinge,
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skulle komma att utgöras, funnit nödigt häröfwer infordra socknemännens utlåtande, hade desamma
för detta ändamål blifvit till denna dag uti allmän socknestämma i laga ordning kallade, hwarwid
bestämdes, att byarna Ansätt, Bakwattnet, Flinten, Gunnarwattnet, Häggsjön, Hotagen, Rörwattnet
samt Walsjön skulle nämnde capellag utgöra, och sockneskillnaden således gå på westra sidan om de
till moderförsamlingen hörande byarna Löfhögen, Åhlviken, Skjärwången och Åkersjön.
§ 3 Wid wäckt fråga om antagande af en i förlossningskonsten i denna aflägsna ort högst oumbärlig
barnmorska, beslöto socknemännen, efter någon öfwerläggning, att, genom provin-cial-läkarens
benägna biträde, så fort ske kunde, sådana söka skulle, emot till densamma nu bestämd årlig lön af sex
tunnor korn i fast mål, hvilka efter rök skulle utgå, utan undantag för dem som ännu åtnjöte lagligen
bewiljade frihetsår, äfwen som torpare härtill borde bidraga till hälften emot bönder, emot hvilken lön
socknemännen förbehöllo sig frihet från all annan betalning till blifvande barnmorska, för de
förlossningsarbeten hon werkställde, dock skulle en hwar, som henne för detta ändamål anlitade,
bekosta erfordlig skjuts och dagtractamente, jemte en riksdaler b:co contant, hwar jemte öfrige, som
till dess årliga aflöning icke bidroge, finge, ihändelse de hennes biträde sökte, sjelfwe sådant nöjaktigt
godtgöra. Och hoppades sockne männen blifwa försedde med en person, som ej allenast wore i sitt
yrke fullt skicklig, utan äfwen om möjligt wore, egde fallenhet att förestå ett härstädes behöfligt
sockn-apothek.
§ 4 Frågan om anslag af lön åt fjerdingsmannen blef på soknemännens derom gjorda hem-ställan
för denna gång uppskjutet.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Förestående protocoll blef nedanstående dag uti allmän socknestämma uppläst och till rigtigheten
godkändt, intyga.
Föllinge socknestuga den 5 januari 1851. Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Jonas Olofsson i Laxsjön
Påhl Pehrsson i Slätten

21 april 1851
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.57, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 21:ta april 1851.
S.D. Uppå wederbörligen gjord anmälan blefwo socknemännen till denna dag i allmän stämma i laga
ordning kallade, hwarwid först dictrictsmagazinets räkenskaper till granskning framlemnades, hvilka
upplästes och godkändes, hwarjemte bonden Hemming Olofsson i Holmsjön, emot tre tunnors årlig
lön samt skyldighet, att sjelf answara för all erforderlig skofling, utsågs till magazinsföreståndare för
den i Föllinge kyrkoslätt förlaggda andel deraf, och Jonas Jonsson i Raftelfven till föreståndare för den
derstädes befintliga andel, samt Påhl Kjelsson i Laxviken till föreståndare för Laxsjö magazin emot tio
riksdaler riksgälds årlig lön.
§ 2 Till ordförande uti församlingens brandstodscommitteé utsågs bonden Olof Nilsson i Laxviken,
och till brandrotmästare utsågos i södra roten bönderne Pehr Olofsson på Backen och Jonas Jonsson i
Raftelfven, och i norra roten bönderne Eric Jönsson i Tuwattnet och Eric Larsson i Hökwattnet.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma den ll majii uppläst och godkändt intyga, å socknemännens wägnar.
Eric Mattsson Backen
Olof Kjelsson Legden
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9 juni 1851
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.58-59, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 9:de junii 1851.
S.D. Uppå i laga ordning meddelad kallelse från predikostolen hade socknemännen nu enhälligt i
socknestugan sammanträdt, då kyrko- och fattigcassans räkenskaper upplästes, granskades och
underskrefwos såsom godkända, hwarefter det under året till fattige, friwilligt skänkta korn utdelades
på följande sätt.
Bynamn
De fattige
Gifwarne
T:r .....
Storåbränna
Jonas Pehrsson
af Welam Jonsson i Laxsjön
2
Lakawattnet Jonas Nilsson äldre enkan Ingeborg Nilsd:r d:o
2
Åhlviken
Brita Andersd:r
Nils Kjelsson i Laxviken
2
Laxviken
Johan Ersson
Påhl Kjelsson i d:o
2
Grafbränna
gamle Rörberg
kyrkov. Olof Pehrsson i Thornäs
2
Sandviken
Jon Danielsson
Jonas och Eric Jonssöner derstädes
4
d:o
Anders Jonsson
enkan Kerstin Jonsd:r i Thornäs
2
Moarna
Olof Olofsson
d:o Kerstin Göransd:r på Backen
4
Backen
Carl Ersson
Carl Larsson i Thornäs
2
Nyland
Pehr Larsson
Pehr Olofsson på Backen
4
Norrgård
Andreas Norman
Brita Nilsd:r i Laxviken
4
Åkersjön
Jon Göransson
Jon Simonsson i Skärwången
2
Holmsjön
Eric Snälls hustru
Anders Mårtensson i d:o
2
Forssåsen
Eric Carlsson
Olof Pehrsson i Grafbr. o. Ol. Kjelsson
4
i Laxviken
Ottsjön
Eric Hansson
Jonas Jonsson derstädes
2
Sångbodarna Olof Larsson
Olof Olofsson i Mörtsjön
2
Åhlviken
Mårten Mårtensson Anders Hansson i Skärwången
2
Lakawattnet Olof Mårtensson
enkan Ingeborg Hemmingsd:r i Hökwattnet
2
Ottsjön
Påhl Hansson
Jonas Jonsson derstädes
2
S:a korn
1 16
§ 2 Som födorådstagaren Olof Larsson i Thornäs utan församlingens hörande och medgif-wande,
öfwerlåtit kyrkowaktarebeställningen åt sin son sockenskomakaren Pehr Olofsson, hwilken i flere år
det oaktadt, fått befattningen förestå, ehuru till församlingens föga belåten-het, funno sig
socknemännen föranlåtne, att med stöd af dess lagliga rättighet, att sjelfwe både entlediga och tillsätta
kyrkowaktare samt med afseende å förenämnde Olof Larsson och Peher Olofssons goda vilkor
äfwensom andras betryckta och snart huswilla belägenhet, förklara ifrågawarande beställning ledig, till
hwars återbesättande i laga ordning, pastorsembetet skulle draga försorg.
§ 3 Till sexmän i de afgåendes ställe utsågos: Welam Markusson i Laxsjön, Olof Kjelsson i
Laxviken, Olof Ersson i Ottsjö, Påhl Olofsson i Nyland, Eric Mattsson på Backen, Olof Olofsson i
Åkersjön, Olof Salmonsson i Sandviksjön, Jöns Andersson i Grafwarewågen, Hemming Påhlsson i
Hökwattnet; hwarjemte Åhlvikens byemän skulle hädanefter tillhöra N. Skjärwångens sexmans rote,
äfwensom S. Skjärwången jemte Stångviken skulle utgöra en särskild rote, Jonas Pehrsson i
Storåbränna Carl Olsson i Thornäs samt ordningsman derstädes Olof Hansson i Forssåsen.
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§ 4 Till ordningsmän utsågos: Enar Kjelsson i Laxviken, Göran Olofsson i Åkersjön, Eric Larsson i
Hökvattnet samt Johan Pehrsson i Laxsjön, Swen Nilsson i N. Skjärwången och Hemming Jonsson i S.
Skjärwången.
§ 5 Widare anmälde sockneskrifwaren Salmon Jönsson i Laxsjön behofwet af ny och förbättrad
röklängd, emedan nu befintliga wore i anseende till dess högst oriktiga skattetal obrukbar för
sockenräkenskapernas ordentliga förande, och beslöto socknemännen, att en person från hwardera
byalaget eller säxmansrotan skulle, på af sockneskrifvaren utsatt dag, i socknestugan sammanträda för
att uppgifwa hwarje hemmansröks rätta skattetal, och derefter upprätta fullständig röklängd.
Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma nedanstående dag uppläst och till rigtigheten godkänd intygas.
Föllinge socknestuga den 22:dra junii 1851. Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Anders Pehrsson i Backen
Jonas Jonsson i Raftälfven

31 augusti 1851
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.60, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 31:ta aug. 1851.
S.D. Sedan socknemännen efter förutgången laga pålysning hade i socknestugan samman-trädt, för
att af de dertill på förslag uppförde sökande personer utse kyrkowaktare i den afgångnes ställe, så blef,
sedan socknemännen först afgjordt, ej mindre det rösterna skulle beräknas per capita, än ock
befattningen tillträdas den 1:sta nästkommande maji, inhysesmannen Nils Kjelsson på Backen med
öfwerwägande rösteantal här till wald, hvilken således eger att på förenämnde tid kyrkovaktare
tjensten emottaga och förestå, emot åtnjutande af thy åtföl-jande wanliga löneförmåner och
fullgörande af dermed förenade wanliga skyldigheter.
§ 2 Med anledning af Konungens höge befallningshafvandes kungörelse den 14:de sistl. julii,
angående utsatt landsjemnadsting till den 11:te nästkommande september, blef hemmansegaren Olof
Nilsson i Laxviken utsedd, att såsom deputerad för Föllinge socken i förekommande öfwerläggningar
och beslut deltaga, hållandes socknemännen för godt hvad deras fullmägtige lagligen gör och låter.
§ 3 Som nybyggarsonen Pehr Johansson i Sandvikssjön förwärfvat sig skicklighet i
garfwerihandtering, och nu anhållit att såsom socknegarfware erhålla förswar, så lemnade
socknemännen härtill sitt enhälliga bifall, så mycket hällre som han redan genom wäl werkställdt
arbete wunnit allmänt förtroende inom församlingen.
§ 4 Uppå skedd anmälan utsågos till ordningsmän följande: i Norra Skjärwången bond. Hans
Göransson, och i Ottsjön bond. Olof Olofsson.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma nedanstående dag blef förestående protokoll uppläst, granskadt och
godkändt intygas. Föllinge socknestuga d. 14:de septemb. 1851 å socknemännens wägnar.
Salmon Jönsson i Laxsjön
Eric Mattsson Backen
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14 september 1851
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.61-62, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 14:de september 1851.
§ 1 Med stöd af 17 mom. uti 9 § af Kongl. Maj:ts nådiga förordning af 29 augusti 1843 om
socknestämmor i riket, hade socknemännen uppå förekomne anledningar blifwit till denne dag i
lagligen utlyst socknestämma kallade för att träffa öfwerenskommelse till befrämjande af sedlighet
och allmän ordning inom församlingen, och hwar wid socknemännen, med kännedom af den
tilltagande tygellöshet och sjelfswåld i ungdomens uppförande, äfwensom med afseende å den mängd
oäkta barn som årligen af församlingens lösaktiga och otuktiga qvinnor fram födas, öfwerenskommo
och beslöto ej blott, att hwarje husfader skulle inom sitt hus hålla en christelig ordning och allvarsam
tillsyn öfwer dess barn och tjenstehjon, utan ock, att de så kallade lekstugor skulle hädanefer i så måtto
inskränkas, att desamma icke oftare finge hållas eller rum dertill af husägare upplåtas, än
ordningsmannen dertill sitt frivilliga bi-fall lemnade samt sjelf eller genom annan pålitlig person, wore
närwarande med sin uppsigt ej mindre öfwer anständighetens och ordningens iakttagande bland
ungdomen, än ock deröfwer, att lekstugan ej öppnades före kl 6 på aftonen och ej utsträcktes längre än
till kl. 12 på natten, hwarjemte dans helt och hållet förbjöds vid högtidshelger och bönedagar samt
under juli, au-gusti och september månader, eller den årstid, under hwilken en skön natur erbjöde
njutningar af renare, ädlare och mera wederquickande art. Dessutom skulle kyrkovaktaren tillse, det
socknestugan ej blefwe, såsom ofta skedt, förwandlad till en stormande och fridstörande dansstuga.
§ 2 Till rättelse för framtiden i afseende på höandens början hwarje år, beslöts, att den sam-ma
skulle beräknas taga sin början efter förflutna twenne hela weckor efter midsommar, hwar af sjelfwa
midsommarweckan ej skulle ingå i beräkningen i annat fall, än då midsommarsdag- en inträffade på
söndag.
§ 3 I sammanhang med nästförestående § beslöto äfwen socknemännen, med anledning af den
oseden, att lösa ogifta personer och drängar emot höand-arbete tilltwingade sig af jordeg-are slåtter,
hwaraf flere olägenheter blefv en följd, härmed stadga ett vite af tre riksdaler 16 sk. banko hwartill den
skulle wara förfallen, som till ogifta personer någonslags slått öfver-låter, skolandes vitet, som delas
efter lag, vid förnyad öfverträdelse, fördubblas.
§ 4 Som trakteringar, eller så kallade kyrkoplägningar, med spirituosa åter börjat hållas i
kyrkohusen, öfwerenskommo socknemännen till hämmande af denna osed om stadgande af ett vite sex
riksdaler 32 sk. banko, hwartill den skall wara förfallen, som, ware sig vid brud-vigslar, barndop eller
begrafningar, till andras undfängnande begagnar spirituosa.
§ 5 Med anledning af nu företedde syneinstrument öfwer å härwarande pastorboställe sist hållne
ekonomiska besigtning, blefwo sockneskrifwaren Salmon Jönsson i Laxsjö och hem-mansegaren Eric
Mattsson på Backen utsedda att å socknemännens wägnar undersöka och bota de, å församlingen
tillhörande prestgårds byggnader, befintlige brister, enligt ofwannämnde besigtning.
§ 6 Till ordningsman i Wallruen utsågs bond. Påhl Arfwedsson och till sexman bonden Anders
Andersson derstädes.
§ 7 Socknemännen förklarade äfwen sitt missnöje så wäl deröfwer, att en del hemmansega-are vid
mantalsskrifningar läto på sig anteckna personer hwilka de i sin tjenst icke hade, äfwensom deröfwer,
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att ofta mindre arbetsföre och till lefwernet föga oklandriga personer från andra församlingar intogos,
hwadan socknemännen härutinnan önskade rättelse, så vidt lag förmår.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Förestånde protocoll blef denna dag uti allmän socknestämma uppläst, granskadt och till rigtigheten
godkändt intyga.
Föllinge socknestuga den 21:sta september 1851.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Jonas Jonsson i Raftälfven
Jöns Ericsson i Backen
Den med förenämnde beslut missnöjde äger deri söka ändring genom beswär som ingifvas hos
Konungens befallningshafvande i länet innan kl. 12 å trettionde dagen eller om helgedag infaller,
dagen derefter räknad från denne dag, dock den dagen oräknat, börande den missnöj-de bifoga sine
beswär, ej allenast det öfverklagande beslutet, utan äfven bevis när detsamma kungjordes, åliggande
jemwäl den klagande att inom 14 dagar efter det beswären sednast bordt inlemnas å ort som vederbör,
till socknestämmans ordförande aflemna diarie utdrag öfver besvärens inlemnande. Försumas hvad
sålunda är föreskrifvet vinner beslutet laga kraft.
Föllinge den 5 october 1851.
Jon Medin

12 oktober 1851
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.63, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 12:te october 1851.
§ 1 Med anledning af Konungens befallningshafvandes utfärdade kungörelse rörande utsatt
landsjemnadsting i Östersund till den 5:te instundande november, blef kyrkowärden Olof Pehrsson i
Thornäs enhälligt utsedd, att å Föllinge socknemäns wägnar uti landsjemnads tingets öfverläggningar
och beslut deltaga, hvilken det således tillkommer, att å utsatt tid och ställe sig infinna.
§ 2 Såsom fullmägtig vid det af brandstods derictionen utsatta sammanträde till den 5:te
instundande november kl. 9 f.m. utsågo delegarne inom Föllinge socken kyrkovärden Olof Pehrsson i
Thornäs, hvilken således eger att å utsatt tid och ställe sig infinna för att sina committenters talan föra.
§3

Till sockenskomakare blef drängen Pehr Pehrsson i Laxviken enhälligt utsedd.

Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
Cur. past. gerens
Uti allmän stämma den 19:de ocktober blef förestående protocoll justeradt och godkändt, intyga, å
egne och öfrige socknemäns wägnar.
Jonas Olofsson nemndeman
Jonas Jonsson Raftälfven
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19 oktober 1851
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.63-64, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 19:de october 1851.
S.D. Uppå begäran af brandstods committeéns utsedde ordförande Olof Nilsson i Laxviken, hade
delegarne blifvit till denne dag i allmän stämma kallade för att öfver dess angelägenheter öfverlägga,
och beslöts, det en person från hwarje sexmansrote skulle måndagen näst efter allhelgonadag kl. 10 f.
m, här i socknestugan sammanträda för att upprätta förslag till regle-mente för bildande af ett särskildt
bolag inom pastoratet, dertill kyrkovärden Anders Olofsson i Häggsjön, å Hotagens capellboers
wägnar instämde, och skulle det blifwande förslaget socknemännen sedermera till granskning i laga
ordning företes.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uppläst och justeradt. Föllinge socknestuga den 28:de october 1851.
Å socknemännens wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Anders Pehrsson i Backen

2 november 1851
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.64, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 2:dra november 1851.
§ 1 Till brefbärare mellan Lith och Föllinge blef förra bonden Olof Olofsson på Backen äfwen för
kommande år antagen, under enahanda arfvode som sistlidet år. Brefwen inlämnas onsdagar kl. 12 i
postweckan.
§ 2 Uppå skedd anmälan derom, att torparen Pehr Larssons i Nyland twenne yngsta barn skulle
under innewarande swaga år komma att allt för mycket blottställas för hungersnöd, der-est ingen utväg
till deras räddning vidtoges, beslöto socknemännen, att de samma skulle hos välkände hemmansegare
inaccorderas emot billig och skälig ersättning, som skulle utgå dels af församlingen dels ock af
fattigcassan, eller de fattige och nödlidande möjligen tillfallande medel, och hwarvid bonden Pehr
Nilsson i Norrgård och landbonden Daniel Jonsson i Lägden åtogo sig, att förenämnde barn mottaga
ett hwardera, samt dem vörda och med nödiga kläder och föda förse emot en ersättning af 30 r.d. b:co
för hwardera barnet efter år räknat, hwilka anbud äfwen antogos.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Jonas Jonsson Raftälfven
Hemming Olof i Holmsjön

30 november 1851
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.65-66, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 30:de november 1851.
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§ 1 Uppå af wederbörande derom gjorda anmälan hade socknemännen till denna dag blifvit i laga
ordning i allmän socknestämma inlysta för att höras, huruvida innewarande års sädesskörd blifvit så
allmänt frostskadad, att någon utlåning af härwarande distriktsmagazins fond, utöfver derå fastställde
reglementets föreskrift, kunde blifwa behöflig. Hwaröfwer socknemännen enhälligt förklarade, att
detta års skörd blifvit inom denna socken långt swårare ska-dad än sistlidet missväxtår, till följe
hwaraf en allmänare nöd wore för handen. Magazinets föreståndare Påhl Kjelsson i Laxviken och
Hemming Olofsson i Holmsjön måtte, med afse-ende härå, hos Konungens befallningshafvande i länet
göra snar anmälan om behofwet af hela magazinfondens utlåning.
§ 2 Med anledning af en till pastorsembetet från länets undsättningscommitteé ankommen
skrifvelse, angående ett af samma committeé afslutat köp om den del af kronotiondet för innevarande
år, som är regementet och Östersunds skola förlänad, hwar igenom inslag för året kunde undvikas,
derest kyrkorna, kyrkowärdarne och klockarne togo lösen för sine anparter. Med hwad skrifvelsen
vidare innehölle, blefve socknemännen uti utlyst allmän socknestämma härom genom oftanämnde
skrifvelses förnyade uppläsande underrättade, hwarefter de wäl medgåfvo lösningspriset för vin- och
byggnadssäden, efter markegången, äfwensom kyrko- wärden och klockaren särskildt i ämnet hörde,
för dem tillkommande andelar åtnöjde com-mitteéns lösningspris 8 r.d. 16 sk. b:co per tunna, men på
tillfrågan huruvida socknemännen ville, efter härigenom uppkommande medelpris, med
kronobehållningen inräknad, sjelfve lösa tionden till unvikande af inslag, hvilket med afseende å
innewarande års missväxt borde anses såsom en fördel, förklarade desamma sig dertill villige endast i
det fall, att medel priset ej komme att öfwerstiga /6/ sex riksdaler b:co per tunna.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag blef å andra sidan stående protocoll uppläst, granskadt och
godkändt intyga: Föllinge socknestuga den 7:de december 1851
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Jonas Jonsson i Raftälfven

18 januari 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.66, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 18:de jan. 1852.
§ 1 Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse, hade i socknestugan samanträdt för att,
med stöd af Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 9:de aug. 1851, utse fjerdingsman i den afgående
Nils Swenssons ställe, hwilken sig befattningen afsade, så blef bonden Olof Nilsson i Laxviken med
eget medgifwande härtill vald emot åtnjutande af åtta /8/ skillingar banco på hvarje rök såsom lön,
hvilka medel skulle af sockneskrifwaren uppbäras och till fjerdingsmannen lefvereras.
§ 2 Till fjerdingsmannen Nils Swensson i Laxviken förbundo sig socknemännen att vid nu
inträffande tionde-lefverering, erlägga 1/2 lispund godt och wälbergadt hö såsom ersättning för dess
tjenstetid.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma nedanstående dag upplästes förestående protocoll och godkändes, intygas.
Föllinge socknestuga den 25:de januari 1852
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Jöns Ericsson i Backen
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8 februari 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.67, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 8:de febr. 1852.
S.D. Med anledning af det upprättade och af socknemännen godkända förslag till reglemen-te för
bildande af särskildt brandstodsbolag för Föllinge socken och Hotagens capellag hade socknemännen
till denna dag blifvit till allmän socknestämma inlyste för att utse directions ledamöter och
brandrotemästare, och hwarwid följande dertill waldes neml. till ordförande: bonden Hemming
Jonsson i Skjärwången, till dess biträden hemmansegarne Eric Mattsson på Backen, Enar Kjelsson i
Laxviken, Olof Ersson i Ottsjön samt kyrkowärden Anders Olofsson i Häggsjön, och till rotemästare:
hemmansegarne Lars Olofsson i Norrgård, Johan Pehrsson i Laxsjön, Hemming Olofsson i Holmsjön
samt Jonas Jonsson i Wahlsjö, hwilka det således åligger att ställa sig till efterrättelse ofwanberörde
reglemente.
Föllinge socknestuga som ofvan. Jon Medin
cur. past. gerens
Uppläst och godkändt intyga, Föllinge den 15 febr. 1852.
Olof Pehrsson i Thornäs
Eric [bom] Jonsson i Raftälfven

15 februari 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.67-69, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän d. 15:de febr. 1852.
S.D. Med anledning af landshöfdingeembetets derom utfärdade kungörelse blef, uti en till
ofwanstående dag utlyst allmän stämma, nämndemannen Jonas Olofsson i Laxsjön utsedd, att å
Föllinge socknemäns wägnar deltaga i wal af en deputerad som inför Kongl. Maj:ts befallningshafvande skall deltaga i beslutet om kurhusanstalten och der med sammanhang egande frågor,
hållande socknemännen för godt hwad fullmägtigen lagligen gör och låter.
§ 2 Beträffande frågan om antagande af den till här lediga folkskolesysslan ende sökande,
skoläraren i Alanäset Lindberg, så beslöto socknemännen, att, då de enligt Kongl. stadgan egde rätt att
wälja på trenne competente sökande, den gjorda ansökningen afslå, isynnerhet som en del socknemän
hördes benägna för omorganisation af skolan, från flyttbar till fast, hwarefter fullt antal sökande kunde
lättare erhållas.
§ 3 Som uppförande af en bro öfwer den så kallade Åkerströmen varit en längre tid påtänkt och
äfwen allmänt erkänt såsom af behofwet påkallad, ej blott för en större del af socknemän-nen sjelfwa,
hwilka genom inträffande ogynsam wederlek wore så wäl vinter- som sommartid förhindrade att
öfwer de swåra sjöarna Åckran och Löfsjön werkställa sina mest angelägna resor, utan ock för embets
och tjänstemän, hwilka i saknad af ifrågawarande bro oftast måste för obehindrad framkomst, taga en
längre och kostsam omwäg, så hade socknemännen för att träffa öfwerenskommelse om uppförande af
berörde bro, som i händelse, de derom woro alla ense, icke ansågs öfwerstiga deras förmåga, blifvit till
denna dag i allmän socknestämma lag-ligen kallade, och hwarvid endast Holmsjön och Laxvikens
byemän bestämdt wägrade att i brobyggnads företaget deltaga, emedan de deraf ej hade någon enskildt
fördel, hwaremot Skjärwångens byemän wille efter sin andel uti ofta nämnde byggnadsföretag deltaga
endast med vilkor, att öfrige socknemän i socknens norra del ville såsom ersättning wara dem behjälpliga att iståndsätta deras, sommartiden nära ofarbara by- och kyrkowäg, hwilket desse åter
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wägrade, isynnerhet som de sjelfwe, om bron byggdes, måste för egen del uppröja och planera en
längre wägsträcka med kännbar kostnad, äfwen om landswägen mellan Föllinge och Hammerdals
socknar framledes såsom dertill mera tjenlig förklaras för laglig sokenwäg, äfwensom Thornäs
byemän, hwilka af mer berörde bro ej ansåge sig kunna draga någon nytta, det oaktadt uti de allmänt
nyttiga företagets kostnader wille deltaga i likhet med öfrige sockne män så framt de samma woro
dertill allmänt bereddvillige, hwadan sistnämnde byamän, så som icke tredskande, ansåge sig böra
wara befriade från all åkänning af de kostnader, som på laglig wäg till de motwilligas förpliktelse att i
brobyggnaden deltaga kunde uppkomma, till följe hwaraf, och då socknemännen icke kunde om
ärendet öfwerenskomma, detsamma måste tills vidare åtgärder här lemnas utan afgörande beslut.
§ 4 Till slut blef bonden Hemming Olofsson i Holmsjön utsedd att, vid instundande Gregorii
marknad inköpa godt och wäl malet hafvre-mjöl för, till härwarande nödlidande af
undsättningscommitteén hitsände, etthundrade riksdaler banco, och skulle af fattigcassan erforderlige
medel få tagas till bestridande af skjutskjostnaden, jemte 5 lispund mjöl såsom behöflige för
utwägningen.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och till rigtigheten godkändt, intyga: Föllinge
socknestuga den 22:dra februari 1852.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Enar Kjelsson i Laxviken
Olof Pehrsson i Thornäs

22 februari 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.69-70, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 22:dra februari 1852.
S.D. Uti wederbörlig socknestämma blefvo kyrkovärden Olof Pehrsson i Thornäs och förre
fjerdingsmannen Jonas Jonsson i Raftelfen utsedde, att såsom fullmägtige för Föllinge socken deltaga
uti den till den 13:de nästs instundande mars å Hölje gästgifwaregård utsatte taxerings committé med
Liths tingslag.
§ 2 Frågan om antagande af Eric Snälls i Holmsjö gamla och i stor fattigdom stadde hustru såsom
socknehjon, skulle af förekomna anledningar tills vidare uppskjutas.
§ 3 I likhet med föregående år skulle Swen Nilsson i Tuvattnet äfven nu, förestå och uppbära det af
så kallade öfwerskottsrökarne utgående korn, till Johan Erssons i Mörtsjön mindre wetande son,
hwarvid det å honom Johan Ersson skulle få bero, att för det samma taga lösen i penningar beräknadt
efter 12 riksdaler r.g:s per tunna.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uppläst och godkändt intyga, å socknemännens wägnar.
Olof Ersson i Ottsjön
Anders Pehrsson Backen
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4 april 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.70-71, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 4:de april 1852.
§ 1 Uti utlyst allmän socknestämma beslöts det ålderstigna och sjukliga Pehr Göransson i
Storåbränna, hwilken på sin ålderdom saknade nödig bergning och skötsel, skulle för sin
innehafwande lösegendom, den Jonas Ersson i samma by egde å utlyst auction försälja, mot billigaste
pris inacorderas på tjenligt ställe under så lång tid som blifwande auctionssumma kunde medgifwa,
efter hwars slut socknemännen wille om dess widare försörjning framdeles öfverenskomma.
§ 2 Beträffande Eric Snälls i Holmsjö sjukliga hustru, medgåfvo socknemännen hennes an-tagande
som rotehjon, samt uppdrog åt bonden Hemming Olofsson i samma by, att henne mot skäligt arfwode
utackordera, och har bemälda Hemming Olsson anmält, det Pehr Ersson i berörde by åtagit sig henne
föda, herbergera och wårda, mot 30 r.d b:co för år räknadt.
§ 3 Uppå gjord begäran lemnade socknemännen det vitsord, att saltpeteri sjudaren Anders Pehrsson
i Laxviken, hvilken nu ärnade söka werkmästare befattningen gjort sig känd för god insigt uti
saltpetertillwerkningen äfwensom för pålitlighet och wälfrägdadt lefwerne.
Föllinge sockenstuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past. gerens
Uppläst och godkändt intyga, å socknemännens wägnar.
Jonas Jonsson I Laxsjön
Anders Pehrsson i Backen

april 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.71, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den [lucka] april 1852.
S.D. Sedan socknemännen efter i laga ordning skedd pålysning från predikostolen hade i
socknestugan sammanträdt, upplästes och granskades magazins föreståndarnes räkenskaper, hwilka
godkändes och underskrefwos, hwarefter äfwen beslöts det föreståndaren Påhl Kjels-son i Laxviken
skulle, emot twenne tunnor korn i fullt mål såsom årligt arfwode, i allo sköta alla till magazinet
hörande angelägenheter hwarjemte delägarne sjelfwe skulle widkännas den uppkommande så kallade
smulmåns bristen.
Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
cur. past. gerens

Uppläst och godkändt, intyga å egne och öfrige sockenmäns wägnar:
Jonas Jonsson i Raftälfven
Eric Jonsson i Raftelfwen

31 maj 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.71-73, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 31:sta maj 1852.
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S.D. Efter i laga ordning skedd pålysning från predikostolen om maji stämmans hållande denna dag,
hade socknemännen med anledning deraf nu i socknestugan sammanträdt, hvarvid följande
öfwerläggningsämnen till afgörande förekommo.
§ 1 De öfwer kyrkans och fattigcassornas för sistförflutna ecclesiastik-år förda räkenskaper
upplästes, granskades och utan widare revision, den socknemännen ansågo öfwerflödig, god-kändes
samt underskrefwos.
§ 2 Det under året till socknens fattige skänkta korn. jemte öfwerblifne 4 lispund mjöl af det, som
till de nödlidandes understöd genom länets undsättnings committé blifwit denna församling förunnadt,
företogs nu till utdelning, derwid följande nödstälde blefwo ihågkomne.
Korn
Bynamn
De fattige
Gifwarne
t:a kpr
Laxviken
Brita Andersd:r
af Olof Påhlsson derstädes
4
Backen
Eric Carlsson i Forssåsen
-- Jöns Ersson på Backen
2
Norrgård
Andreas Norman
-- Nils Kjelsson i Laxviken
2
Raftelfven
Anders Jonsson
-- Eric Jonsson derstädes
2
Moarne
Olof Olofsson
-- V. pastor Medin
2
S:a
12
Mjöl
Lisp. pund
Legden
Laxsjön
Norrgård
Backen
Åkersjön
d:o
d:o
Skinnerviken
Holmsjön

Pehr Kerstin
torpare Jonas Wilhelmsson
inh. Carl Ersson
/ att tagas uti
Eric Andersson
socknens kyrkoJonas Göransson
\ herberge
Jonas Olofsson
Mårten Jönsson
Eric Andersson
Gabriel Arfwidsson
(J. Gabrielsson 5 pund af misstag)

S:a

1
4

5
5
5
5
10
5
5
10
10
-

§ 3 Nybyggaresonen Pehr Johansson i Sandvikssjön, hwilken enligt socknestämmobeslut förut
blifvit till socknens garfware antagen, hemstälde till socknemännen huruvida honom kunde tillåtas att,
enär han genom sin broders iråkde sjukdom saknade erfordligt arbetsbiträde, såsom medhjelpare få
antaga garfwaren Uatri[?] från Hammerdal och Kakuåsen, hwartill socknemännen äfwen tillswidare
lemnade sitt bifall.
§ 4 Uppå gjord anmälan blef Anders Andersson på Störåsen från ordningsmans befattningen
endtledigad, och nyb. Gabriel Gabrielsson derstädes i dess ställe utsedd, hwarjemte Påhl Jönsson
utsågs till sexman inom samma rote.
§ 5 Hemmansegaren Anders Olofsson i Grafbränna, hwilken en längre tid innehaft ordningsmanstjensten derstädes blef, på derom gjord begäran derifrån befriad, och i hwars ställe
Hemming Hansson i samma by utsågs.
§ 6 Med anledningaf högwördiga domcapitlets, på grund af Kongl. Ma:jts derom aflåtna nådiga
bref, infordrade utlåtande huruwida och i hwad mohn församlingarne och wederbörande
folkeskolelärare woro willige, att till beredande af en pensionsinrättning för de bland de sednare,
hwilka antingen genom ålderdom eller iråkad sjuklighet saknade förmåga widare förestå deras
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innehafda tjenstebefattningar, blefwo socknemännen uti till denne dag vederbör-ligen utlyst
socknestämma häröfwer hörde, hwarwid desamma, efter erhållen kännedom om det statsbidrag af åttio
tusende riksdaler b:co som för samma magtpåliggande ändamål blifvit nådigst anslagne, förklara sig
bereddvillige att efter förmåga dertill bidraga med någon be-stämd summa, att på vissa år utgå,
hwilken summa de dock nu icke kunde förmås närmare bestämma.
§ 7 Uppå af e. o. kammarskrifwaren J. A. Rothoff gjord framställning, uppgjordes mellan honom
och församlingen öfwerenskommelse derom, att i stället för den pastor lagligen tillkommande
småtionden och det matskott, vanligen kalladt småtull, som blivit comministrar, der de finnas, frivilligt
förunnadt, skulle i ett för alllt årligen erläggas 24 skillingar banco af hwarje hemmansegare, hwars
skattetal uppginge till ett tunneland eller deröfwer och 12 skill-ingar samma mynt af dem hvilkas
skattetal understege tunlandet, och skulle denna afgift con-tant erläggas samma dag en och hwar sin
tionde lefwererade, hwarjemte tillkännagafs, det denna öfwerenskommelse gälde endast under den tid
förenämnde J. A. Rothoff innehade pastoralierna.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
cur. past. gerens
Uti allmän socknestämma denne dag uppläst och till rigtigheten godkändt, intyga. Föllinge
socknestuga den 6:te junii 1852, å egne och öfrige sockenmäns wägnar.
Pål Kjelsson Laxviken
Pehr [bom] Andersson i Ottsjön

24 juni 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.74, ÖLA.

Protocoll, hållit uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 24:de juni 1852.
S.D. Sedan socknemännen blifwit å nyo i laga ordning till allmän socknestämma kallade för att
vidare höras huruvida och i hwad mon de kunde finnas bereddwillige att bidraga till bildande af en
pensions inrättning för sådana skollärare, hvilka antingen af ålderdom eller sjuklighet blifvit
urståndsatta att sina innehafvande befattningar förestå, så beslöto socknemä-nnen att för ifrågawarande
magtpåliggande ändamål bidraga med tio riksdaler banco, hwilka medel skulle, så snart påfordrades,
genast utgå.
§ 2 Frågan om folkskolans förändring från flyttbar till fast uppskjöts i anseende till de ringare antal
socknemän som nu voro närwarande.
§ 3 Såsom fullmägtig vid den gällstämma blifvit utsatt att i Liths socknestuga hållas, den 27:de i
denne månad, i och för granskning af afkortningslängderne, utsågo socknemännen nämndemannen
Olof Gudmunsson i Husås, hvilken således eger att å Föllinge socknemäns wägnar berörde etämma
öfwerwara.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Cur. past gerens
Samma dag uppläst och till rigtigheten godkändt intyga,
å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Pål Kjelsson Laxviken

19 september 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.74-75, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän d. 19:de sept. 1852.
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§ 1 Efter förutgången laga pålysning sammanträdde socknemännen denne dag för att öfwerlägga
om förändring af härstädes förr beslutade flyttbar folkskola till fast, men hwarwid beslöts att ännu
någon tid skulle härmed anstå, intill dess socknemännen kommit till erfaren-het utaf, huruvida en
flyttbar schola wore mer eller mindre ändamålsenlig eller icke.
§ 2 Med anledning af en genom Hemming Eliasson i Liths socken och Åsen utwerkad stämmning å
Föllinge sockens väghållningsskyldige innewånare med påstående, att de måtte åläggas betala
resterande 48 riksdaler 18 skillingar 4 rst. banco, å dem enligt uträkning ålöp-ande andel för den så
kallade Skörbrons nybyggnad, beslöto socknemännen att, ehuru desam-ma, som genom förr i annat
fattadt blifvit, hwrigenom de endast yrkadt det Liths socknemän måtte med lagligt tillkommit
dokument styrka Föllinge socknemäns skyldighet att i nämnde brobyggnad deltaga, icke gifvit
anledning till nu meddelade stämning, likwäl tillsvidare och intill dess närmare upplysningar om och
huruvida ifrågawarande wägsträcka ännu fortfore att werkligen wara så kallad häradswäg eller icke,
kunde vinnas, de fordrade 48 r.d. 18 sk. 4 rst. banco genom sockneskrifwaren erlägga, och hwarom
utdrag af protokollet skulle meddelas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Samma dag uppläst och till rigtigheten godkändt intyga å socknemännens wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Anders Pålsson i Nyland

10 oktober 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.75, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 10:de october 1852.
S.D. På grund af Konungens befallningshafvandes kungörelse rörande blifwande markgångssättning
för länet, och förutgående priscourants upprättande, blefwo socknemännen i socknestämma kallade för
att utse fullmägtig till deltagande uti det å Gärde gästgifwaregård utsatte sammanträde, för upprättande
af nämnde priscourant och hvarvid socknemännen uti detta ärennde, nu likasom föregående år
förenade sig med Liths socken om ett och samma anbud.
§ 2 Uppå gjord framställning, blef skräddaren Carl Carlsson såsom sockenskräddare antag-en, hälst
dess broder Jöns Carlsson numera såsom hemmansegare ej kunde vara i tillfälle att med skräddaryrket
sig särdeles mycket sysselsätta.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Henning Jonsson i Skjerwången
Olof Pehrsson i Thornäs

24 oktober 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.76, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 24:de october 1852.
§ 1 Uppå i laga ordning skedd kallelse sammanträdde socknemännen i socknestugan för att bland
andra öfwerläggningsämnen äfwen afgöra och besluta om postföringen för näst kommande år, och
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hwarwid födorådsmannen Olof Olofsson på Backen och inhysesmannen Eric Andersson derstädes,
enhälligt antogos såsom gemensamt answarige brefbärare emot ned sättning af 2 riksdaler banco af
den förr för detta ändamål utgående ersättningssumma, hwar jemte till de sålunda antagene
brefbärarnas och correspondenters efterrättelse beslöts, att brefwen skulle hos v. pastor Medin, som
anmodades posten fortfarande förestå, wara in-lemnade sednast kl. 12 på onsdagen i postweckan, efter
hvilken tid posten kunde med möjligen blifwande särskildt pålitligt bud få afgå, hwarförutan det skulle
åligga de utsedde brefbärarna, att med herr löjtnanten L. M. Stridsberg sjelfwe öfwerenskomma om
tiden för återgången från Liths postgård.
§ 2 Med anledning af Konungens befallningshafwandes derom utfärdade skrifwelse af den 30:de
sistl. september, blef v. pastor J. Medin utsedd, att å Föllinge sockens wägnar deltaga uti den till den
18:de nästinstundande november å Konungens befallningshafwandes sessionsrum utsatta revision å
förwaltningen af, och räkenskaperna öfwer de gåfwo- och andra medel, som till den allmänna
undsättnings committeén ingått såsom understöd för den behöfwande allmänheten, i följd af 1849 års
inom länet inträffade swåra misswäxt, hållandes socknemännen för godt hwad fullmägtigen lagliga
gör och låter.
§ 3 Till sockensnickare blef, på derom gjord begäran, drängen Olof Larsson antagen, emed-an
socknemännen med afseende å socknens widsträckthet ansåge honom dertill behöflig.
Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t.f. pastor
Uti allmän socknestäma blef förestående protokoll uppläst granskadt och rigtigt befunnet, som intygas
Föllinge socknestuga den 31:sta october 1852.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Hemming Jönsson i Skjärwången

28 november 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.77-78, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 28:de november 1852.
S.D. Med anledning af Konungens befallningshafwandes kungörelse af den 21:te sistl. october, deruti
fullmägtige från länets samtlige församlingar blifwit kallade till allmänt samman- träde inför
Konungens befallningshafwande uti dess sessions rum den 9:de nästinstundande december kl. 9 f. m.
för att, utom andre ärenden, öfwerlägga och besluta ej mindre om tillskott för den numera fullbordade
stenbrobyggnaden öfwer Åsans forssen, än ock om uppförande af bro från så kallade Stadsberget vid
Gesunds sjön till det gent emot belägne landet, hwarjemte revision af undsättningsräkenskaperna
äfwen förekommer, hade socknemännen till wal af deputerad i desse ärenden blifwit i laga ordning i
allmän socknestämma kallade och hwarwid kyrkowärden OlofPehrsson i Thornäs enhälligt utsågs, att
såsom fullmägtig för Föllinge socken sig å utsatt tid och ställe infinna.
§ 2 Som någon för församlingen passande barnmorska ej wore att från andra orter förwänta, så
beslöto socknemännen, att söka förmå någon af församlingens till tjenlig ålder komne quinspersoner,
som kunde för yrket ega håg och anlag, att till inhemtande af barnförlossningskonsten begifwa sig till
Stockholm, och hwartill nu föreslogos Brita Jönsd:r i Ottsjön, Anna Ersd:r i Wallruen och Karin
Nilsd:r i Legden, hwilka härom egde att med sockneskrifwaren Salmon Jönsson i Laxsjön träffa
öfwerenskommelse.
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§ 3 Bonden Anders Påhlsson i Nyland uppdrogs att för församlingens räkning träffa öfwerenskommelse med enkan Kjerstin Göransd:r på Backen, om nödige rum för här blifwande folkskola,
intill dess församlingen medhunne annorlunda arrangera.
§4

På derom gjord framställning blef Lars Påhlsson i Thornäs till sockneskräddare antagen.

§ 5 Bonden Anders Olofsson i Grafbränna waldes till sexman och bonden Hemming Olofsson i
Holmsjön till ordningsman.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Förestående protocoll blef denne dag uti allmän stämma uppläst granskadt och rigtigt befunnet
intygas. Föllinge socknestuga den [lucka] december 1852.
Å egne och församlingens wägnar.
Hemming Olofsson i Backen
Eric Mattsson Backen

26 december 1852
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.78, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 26:de december 1852.
S.D. Med anledning af högwördiga domcapitlets circulär n:o 50, § 4, blefwo socknemännen, efter
förutgången laga kallelse, ånyo denna dag uti allmän socknestämma hörde om och huruwida de, som
enligt socknestämmobeslut den 24:de sistl. junii förbundit sig att såsom bidrag till bildande af en
pensionsinrättning för åldrige eller sjuklige folkskolelärare, så snart påfordrades erlägga i ett för allt en
summa af tio riksdaler banco, möjligen kunde finnas bereddwillige att i stället för ofwannämnde
summa för det goda ändamålets befrämjande bestämma ett årligt bidrag, men hwartill sockne männen,
oaktadt gjorde föreställningar, icke kunde förmås.
§ 2 Genom kungörelse af Konungens befallningshafwande hade fullmägtige från tingslagen blifvit
kallade för att den 27:de nästinstundande januari månad mottaga de till lindring uti röstnings- och
roteringsskyldigheten anslagne 9000 r.d. b:co, och som Föllinge socken lyder under Liths tingslag,
utsågo socknemännen samma fullmägtig som Liths socknemän, dock med anhållan, att den andel af
berörde medel, som komme att Föllinge tillfalla måtte inför Konungens befallningshafwande
afsöndras från Liths socknemäns andel.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Uppläst och justeradt intyga å egne och öfrige socknemäns vägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Olof Pehrsson i Thornes

16 januari 1853
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.79, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 16:de januari 1853.
§ 1 Efter förutgången pålysning derom, att den eller de som egde något jäf eller hinder att anmäla
emot sockneskräddaren Lars Påhlssons tillernade ägtenskap med bonded:rn Anna Eliasd:r i Häggsjön,
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skulle sådant denne dag efter slutad gudstjenst i socknestugan tillkännagifwa, för hvilket ändamål,
undertecknad ordförande och t.f. pastor sig å utsatt tid och ställe infann, och hwarwid inhysesmannen
Eric Larsson i Raftelfwen framstod med anmälan, det bemälde Lars Påhlsson skall hafwa lägrat hans
dotter Ingeborg Ersdotter, dock ej under ägtenskapslöfte, hwadan han, som ej ville förhindra Lars
Påhlssons nu tilltänkta ägtenskap med förberörde Anna Eliasd:r, blott ville, genom den nu gjorda
anmälan, söka bewara sin dotters rätt, att framdeles i laga ordning utbekomma dess förmenta
tillkommande uppfost-ringshjelp för det barn, med hvilket hon nu war hafwande, hvilket till den kraft
och verkan lag förmår skulle till protokollet upptagas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga, å egne och öfrige socknemäns wägnar
Olof Kjelsson i Legden
Anders Påhlsson i Nyland

2 april 1853
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 590)

Protokoll hållet uti sammanträde med Föllinge församlings socknenämnd
uti socknestugan den 2:dra april 1853.
S.D. Uppå förekomne anledningar hade socknenämndens ledamöter blifwit till denna dag i laga
ordning kallade att uti socknestugan sammanträda för att ej mindre undersöka orsaken till
vaccinatörens uraktlåtenhet att inom föreskrifven tid hos socknenämnden förete wederbörligen
upprättad journal öfwer werkställd vacciniation under sist förflutna år, än ock widtaga nödige åtgärder
till befrämjande af denna för församlingen högst viktiga angelägenhet och hwarwid af församlingens
utsedde vaccinatör, som på erhållen kallelse sig instälde, upplystes, att någon vaccinations journal för
förlidit, år ej kunnat af honom afgifwas emedan han, efter att först förgäfwes sökt från Östersund
erhålla dugligt vaccinämne, måst i detta ärende wända sig till Liths församlings vaccinatör från
hwilken han twenne särskildta gånger erhållit vaccin-ämne, men hwilket wid ankomsten hit befunnits
odugligt , hwadan socknenämnden, som icke egde skäl betwifla sannfärdigheten häraf, förständigade
vaccinatören Pehr Olofsson att, så framt han wille befattningen widare innehafwa, genast från
provincialläkaren i länet dugligt vaccinämne reqvirera, samt vaccinationen med all flit inom
församlingen bedrifwa.
Sammanträdesstället socknestugan, som ofwan.
På socknenämndens wägnar.
Jon Modin
Johan [bom.] Nilsson i Nyland
t. f. pastor

10 april 1853
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 580)

Protokoll hållet uti sammanträdet med Föllinge sockne-nämnd den 10:de april 1853.
S.D. Uppå skedd kallelse hade sockne-nämndens ledamöter sammanträdt till utrönande, om bonden
Olof Nilssons och dess hustrus Helena Ersdotters i Åkersjö barn Anna, hwilket under natten mot den
27 sistl. mars hos modren aflidit, möjligen kunnat genom qväfning hafwa om-kommit, och hwarwid,
efter å barnet werkställd undersökning, derwid föräldrarne äfwen wore närwarande, utröntes att barnet,
som förut en längre tid warit beswäradt af bröstplågor och under natten då det afled låg utan trängsel
på modrens ena sida, sannolikt dött en naturlig död, hälst förenämnde bröstplågor woro så swåra, att så
wäl röst som andedrägt deraf woro ganska förswagade, och dessutom någon blodsprängning i ansigte,
bröst och fötter icke förefanns så-dan, att anledning till qväfning kunde skälingen antagas, hwadan
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sockne nämmden stadnade i det beslutet, att barnet utan widare åtgärder skulle christligen begrafwas,
äfwensom modren, hwilken på tillfrågan ej ansåg sig till någon del wållande till barnets hastiga död,
erhöll för tillfället erforderlige föreställningar och förmaningar.
Sammanträdes stället socknestugan som ofwan.
På sockne nämndens wägnar.
Jon Medin
t.f. pastor

17 april 1853
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.80, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän d. 17:de april 1853.
S.D. Efter förutgången laglig pålysning från predikostolen sammantredde socknemännen denne dag i
socknestugan för att, med anledning af vicarierande folkskole-läraren J. Land-grens i Ström ingifne
ansöknings handlingar till härwarande förenade skollärare och klockare-sysslorne, öfwerlägga och
besluta om dess antagande eller icke, och hwarwid socknemännen, efter erhållen underrättelse om
sökandes bristande vitsord rörande wederbörligen aflagd klockare examen, beslöto, att härmed erbjuda
bemälde J. Landgren, att ifrån och med nästin-stundande höst-termins början såsom vicarius emottaga
och förestå härwarande flyttbara folk-skola så länge och intill dess han, efter aflagd klockare examen,
kunde blifwa fullt competent sökande till befattningen, hwarefter socknemännen vidare ville
öfwerlägga och besluta angå-ende dess antagande såsom ordinarie skollärare. Skolande emellertid J.
Landgren i händelse han, enligt församlingens önskan, berörde vicariat emottagen wara berättigad
åtnjuta de löne-förmåner befattningen åtfölja, utgörande, utom nödige husrum och wed eller bränsle,
etthundrade åttatio riksdaler rgs med kofödan inberäknad.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma nedanstående dag uppläst och rigtigt befunnet intyga, Föllinge socknestuga
den 24:de april 1853, å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Göran Olofsson i Sletten
Hemming Olofsson i Backen

19 juni 1853
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.81, ÖLA.

Protocoll, hållit uti allmän Valborgmässo sockenstämma med Föllinge socknemän
den 19:de junii 1853.
§ 1 Sedan socknemännen på grund af förutgången lagenlig kallelse i socknestugan sammanträdt,
blefwo kyrkans och fattigcassornas räkenskaper upplästa, granskade och såsom godkända,
underskrifne.
§ 2 Till ombesörjandet af den nödiga reparationen å bristfälliga kyrkokällaren utsågs bonden Eric
Mattsson från Backen, hvilken bestyret sig åtog.
§ 3 Uti de afgående ordningsmännens ställe inwaldes bonden Jonas Jonsson i Raftelfwen, Hemming
Olofsson på Backen och Olof Olsson i Legden, hwilka derjemte äro ledamöter i fattigvårdsstyrelsen
och socknenämnden.
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§4
Byanamn
Lakavattnet
Raftelfven
Laxviken
d:o
Grubbfjell
Bakvattnet
d:o
Grafbränna
Nyland
d:o
d:o
Forssåsen
Socken

De fattige
Jonas Nilsson
Anders Jonsson
Brita Andersd:r
Sjud. Anders Pehrlsson
Pehr Andersson
Jonas Göransson
d:o man
Gamle Rörberg
Pehr Larsson
Anders Norman
d:o man
Eric Carlsson
Carl Ersson

Gifvarnes namn och hemvist
af Olof Kjelsson i Laxviken
-- Eric Jonsson i samma by
-- Olof Nilsson därstädes
-- Nils Kjelsson d:o
-- Påhl Kjelsson i Laxviken
-- Olof Olofsson i Mörtsjön
-- Eric Olofsson i Skjärwången
-- Kerstin Göransd:r på Backen
-- Pehr Olofsson på Backen
-- Velam Martinsson i Laxsjön
-- Påhl Pehrsson i Sletten
-- Carl Larsson i Thornäs
-- Johan Nilsson i Nyland
S:a
Föllinge socknestuga som ofwan
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och till rigtigheten godkändt, intyga
Föllinge socknestuga den 26:te junii 1853, å socknemännens wägnar.
Hemming Olofsson i Backen
Anders Påhlsson Nyland

Korn
t:a kpr
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
--- 30

6 november 1853
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.82-84 ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 6:te november 1853.
S.D. Som flere magtpåliggande frågor påkallat socknemännens enhälliga sammanträde till
öfwerläggning hade desamma genom lagligen derom skedd pålysning blifvit i allmän socknestämma
kallade och hwarvid öfwerläggningsämnena i följande ordning förekommo.
§ 1 Då, efter den i allmänna tidningen utsatta och nu tilländagångna ansökningstiden för sökande till
härwarande lediga flyttbara folkskola, endast utexaminerade skollärare-eleven Jöns Widmark från
Näs, sig till erhållande af nämnde befattning anmält, så blef till sockne-männens afgörande beslut
hemstäldt, huruwida de will förena sig om dess antagande eller icke, hwarwid till närmare kännedom
upplästes de insände ansökningshandlingarne, som ganska fördelagtigt witsordade sökandes
skicklighet så wäl uti theoretisk och practisk kän-nedom af de till underwisning i skolan hörande
ämnen, som ock det han på grund af vederbör-ligen aflagd examensprof nöjaktigt och wäl kunde
klockaretjensten i riket förestå, till följe hwaraf socknemännen, med afseende på det stora behofwet af
en ordentlig och skicklig barnalärare i församlingen, förenade sig och antogo honom, Jöns Widmark,
till ordinarie skollärare, med åtnjutande af de löneförmåner Kongl. Majt:s nådiga stadga föreskrifver,
hwarjemte honom åligger att, efter nuwarande åldrige klockarens afgång, äfwen klockaretjensten emot
thy åtföljande lön bestrida.
§ 2 Med anledning af Konungens befallninghafwandes till pastorsembetet meddelade skrif-welse af
den 17 sistlidne october, hade socknemännen blifvit, till denna dag i laga ordning till allmän
socknestämma kallade för att, på grund af Nils Larssons i Tullus, Matts Olofssons i Trång m. fl. gjorde
hemställan derom, att de, såsom innehafware af till cavalleri-rotar indeldte hemman, måtte af
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uppgifwen orsak antingen erhålla dubbelt årligt bidrag från roterings cassan eller ock anslaget, till
anskaffande af nummerhäst förhöjdt till 200 r.d. b:co, utse ett ombud, som skulle ega att vid utsatt
sammanträde inför konungens befallningshafwande i dess ses-sions rum, thorsdagen den 15 näst
instundande december kl. 11 f. m., å rotehållarnes i pasto-ratet wägnar i förenämnde ärende
öfwerlägga och i beslutet deltaga, och hwarvid kyrkowär-den Olof Pehrsson i Thornäs blef, vid
frågans framställning, enhälligt wald till ombud för de inom Föllinge pastorat befintliga rotehållare,
åliggandes det således honom, Olof Pehrsson, att i förenämnde egenskap och för ifrågawarande
ändamål, sig å utsatt tid och ställe sig infinna.
§ 3 Wid framställd fråga om brefbärningen mellan Föllinge och Lith för nästkommande år, åtogo
sig förre brefbärarne Olof Olofsson på Backen och Pehr Andersson i Laxviken att densamma emot
enahanda arfwode som förr bestämdt är, fortfarande bestrida. Hwarvid likwäl bonden Hemming
Jönsson i Skjärwången yttrade sin farhåga huruvida han, såsom prosten Rothoffs laga förmyndare,
kunde saklöst hädanefter erlägga den af prosten sjelf till undvikande af egen postföring för
ankommande och afgående embets- och tjenstebref, för flere år sedan anslagne en tunna korn årligen –
men hwarå något afseende ej kunde, af naturliga skäl, fästas.
§ 4 Som församlingens norra del, bestående af en större folkmängd, saknade nödigt skrädderibiträde, så blef med afseende å det tillkännagifvna behofwet häraf, drängen Eric Ersson i Ottsjön,
såsom i skräddaryrket skicklig, till sockenskräddare för förenämnde afdelning anta-gen.
§ 5 Till Påhl Olofssons enka i Bakvattnet bewiljades såsom understöd 5 r.d. b:co ur fattigcassan,
hvilka af föreståndaren utelemnades.
§ 6 Med kännedom af den tryckande börda Daniel Jonsson i Raftelfven måste widkännas genom sin
sjuka dotter Maria, skulle han af församlingen hugnas med ett understöd af 8 skillingar banko på
hwarje rök, hwilka medel sockenskrifwaren skulle uppbära och till Daniel Jonsson redovisa.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och till rigtigheten erkändt intyga.
Föllinge socknestuga den 20 november 1853, å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Johan Pehrsson i Laxsjön

10 december 1853
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D, bild 600-610)

Protokoll, hållit uti socknenämnds sammanträdet i Föllinge socknestuga
den 10:de december 1853.
S.D. Sedan socknenämndens ordförande erhållit tillförlitlig kännedom derom, att försam-lingens
vaccinatör, oagtadt sistledit år honom meddelad warning, icke heller nu bedrifwit vac-cinationen inom
församlingen såsom honom wederbort, blefwo med anledning häraf ej mind-re socknenämndens
ledamöter, än ock vaccinatören Pehr Olofsson i Norrgård kallade till all-mänt sammanträde för att
widtaga de åtgärder hwartill sockens beskaffenhet kunde föranleda, och hwarwid af Pehr Olofsson
uppgafs såsom orsak till uteblifwen vaccination, det han, som twenne särskildta gånger reqwirat och
från provincialläkaren erhållit vaccinämne, likwäl wid dermed anstälda försök endast förmärkt oägta
koppor, hwartill orsaken förmodades ligga i den långa tid af 14:ton dagar, som wanligen erfordras för
brefs ankomst till Föllinge från Östersund, å hwilket anförande socknenämnde så mycket mindre
kunde fästa något wäsend- ligt afseende, som Pehr Olofsson i händelse han med tillbörligt nit welat
befrämja vaccina- tionen, utan särdeles swårighet kunnat och bordt anskaffa friskt och dugligt
vaccinämne från närmaste församlingar, der vaccinationen wetterligen med framgång bedrifwits.
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Hwadan Pehr Olofsson, på egen gjord begäran, från sin befattning såsom vaccinatör
endtledigades, och beslöts, att med första utse en så kallad interims-vaccinatör, intill dess
församlingens barnmorska hunne från Stockholm återkomma, hwilken ansågs för nämnde befattning
blifwa härstädes mest passande.
§ 2 Widare företogs utdelning af hit ankommne till nödställde lappar af Kongl. Maj:ts nåd-igst
anslagne 80 Riksdaler Banco, och hwilka medel utdelades sålunda.
Till understöd, skötsel och föda åt enkan Kerstin
33:16
Till Frostvikens capelllag
20:fader och moderlösa barnet i Ansätt 6:32
Lappbarnet i Sandviksjön
6:32
Bengt Påhlssons barn i Sandviken
6:32
Anders Pehrsson i Graf. för skötsel af Pjerre Maria
3:16
Lars Lars Sara
3:16
S:a b:co
80: –
Sammanträdesstället socknestugan som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor

6 januari 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.84-85, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 6:te januari 1854.
§ 1 På grund af Konungens befallningshafwandes meddelade kungörelse den 30:de november
sistledit år, blefwo socknemännen till allmän socknestämma kallade, för att bland socknenämndens
ledamöter utse trenne i jordbruket kunnige inom socken bosatte män, hwilka ega, att vid
hemmansklyfning och jordafsöndring i mindre delar än för orten i allmänhet stadgadt är, förrätta
undersökning rörande besutenhet derå, och för hvilket ändamål hemmansegarne Hemming Olofsson
på Backen, Hemming Jonsson i Skjärvången och Johan Pehrsson i Laxsjön enhälligt såsom de
lempligaste utsågos.
§ 2 Som inringningen af högtidshelgerna en tid af okänd orsak upphört, så blef, på derom gjord
framställning kyrkovaktaren Nils Kjelsson, af församlingen mot ännu obestämd ersätt-ning uppdragen
att tills vidare nämnde ringning bestrida.
§ 3 Uppå wäckt fråga om hvilkendera af församlingens rotar skulle till barnens undervisning först
mottaga ankomne skolläraren, beslöts, att den östra eller kyrkoslättsroten först skulle dermed börja,
hwar jemte Anders Påhlsson i Nyland anmodades betinga nödigt husrum så väl för skolläraren, som
till skolsal.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma uppläst och justeradt intyga å socknemännens wägnar.
[Datum och underskrift saknas]
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5 februari 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.85-87, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 5:te febr. 1854.
§ 1 Sedan socknemännen, genom förutgången kungörelse, i socknestugan denne dag sammanträdt
till öfverläggning om flere vigtige ärenden, förekom först frågan, huruvida sock-nemännen ville till
befrämjande af folkskolans mera ändamålsenliga ordnande upphäfwa det protokoll, som bestämde
densamma såsom flyttbar, hvartill likväl flere röstegande ledamöter ännu icke woro böjde, hvadan
ärendet, som är af högsta vigt för församlingen i allmänhet och för de af en fullständigare
undervisning behöfwande barnen i synnerhet, skulle hwila till dess en bättre erfarenhet hunnit göra sig
gällande. Frågan om fördelning af priset å de betingade skolrummen blef ock uppskjuten, emedan
upplåtaren J. A. Rothoff icke war tillstädes.
§ 2 Rotarna i den flyttbara skolan bestämdes så att till den westra roten skulle höra byarna Åkersjön,
Wallruen, Holmsjön, Skjärwången, Stångwiken, Åhlviken och Löfhögen. Till norra roten samtliga
byar norr om sjöarna och till östra roten höra, utom kyrkoslätten och Thornäs, samtlige byar i
socknens östra del.
§ 3 Till uppbärande af kronoutskylderna inom Föllinge utsågs löjtnant Stridsberg i likhet med
föregående år och emot enahanda ersättning.
§ 4 I fråga om vedhållningen till skolläraren skulle hvarje rote der undervisning lemnades, bekosta
wed, så wäl åt läraren som skolrummet, hwaremot församlingen gemen samt answar-ar för den
wedbrand, som för tiden mellan läse terminerna kan blifwa behöflig.
§ 5 Till sockenskrifware i Salomon Jönssons ställe utsågs hemmansegaren Hemming Olofsson i
Holmsjön, emot ett årligt arfwode af 12 skillingar banco på hwarje rök.
§ 6 Med anledning af hemmansegarnes i Rafsjöhöjden af Hammerdals pastorat gjorda framställning om behofwet af en väganläggning från Sikås by i nämnde pastorat, öfwer Raftsjöhöj-den,
Klumpen, Störåsen och Forssåsens byar till Föllinge kyrka, hade Föllinge socknemän äfven till
öfwerläggning rörande detta ärende blivit i denna socknestämma kallade, hwarwid socknemännen,
som med undantag af Jöns Ersson i Storåbränna och Pehr Jönsson i Skjärwå-ngen, allmänt insågo och
erkände nödwändigheten af ifrågawarande wäganläggning för Jemt-lands nordligare widsträckta och
folkrika del, särdeles om den kunde utsträckas från Föllinge till Offerdahl, hwarigenom en länge
önskad lättare communication mellan nämnde delar af landet och Norrige blefwe möjlig, beslöto, att,
då det i flere afseende gagnande företaget i anseende till wägens längd, som kan beräknas till ungefär
7½ - 8 mil, wida öfwestege jord-brukarnes i orten enskilda förmåga att utföra, göra framställning så
wäl till Offerdals som Hammerdals socknemän om åtagande af vissa dagswerken på hwardera
församlingen för ändamålets winnande, hwartill äfwen Föllinge socknemän nu förbundo sig, hvar och
en efter råd och lägenhet utgöra, hwarefter underdånig ansökan om erfordligt statsanslag borde af alla
tre berörde församlingar gemensamt ingifwas.
§ 7 Till fattige och sjuke Olof Andersson i Sångbodarna bewiljades ett understöd ur fattig cassan af
tio riksdaler banco, hwilka af nämnde cassas föreståndare honom genast tillställdes.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och till rigtigheten godkändt, intyga.
Föllinge socknestuga den 12:te februari 1854, å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Jonas Jonsson i Raftelfen
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12 februari 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.87-88, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 12:te februari 1854.
S.D. Efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen sammanträdde socknemännen i
socknestugan för att utse vederbörlige socknefullmägtige till förestånde bewilningstaxerings
committeè, hwarwid kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs och förre fjerdingsmannen Jonas Jonsson i
Raftelfwen för detta ändamål valdes, hwilka således ega, att sig å Klösta gästgifwaregård den 10:de
nästinstundande mars kl. 10 f.m. inställa.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justerat intyga. [Underskrift saknas]

26 februari 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.87-88, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän
den 26:te februari 1854.
S.D. På grund af herr löjtnanten och kronolänsmannnen L. M. Stridsbergs meddelade och i
vederbörlig ordning från predikostolen härstädes upplästa skrifwelse af den 17:de uti innewarande
månad, hwarigenom Föllinge sockens samtlige väghållningsskyldige hemmansegare blivit kallade, att
å första rättegångsdagen af med detta tingslag nu infallande lagtima ting thorsdagen den 2:ra
instundande mars, genom behörigen utsedde och befullmägtigade ombud sig inställa för att höras i
fråga om skyldigheten att gemensamt underhålla vägen emellan Liths och Kyrkås kyrkor, hade
socknemännen för detta ändamål denne dag i socknestämma sammanträdt, hwarwid nämndemannnen
Olof Kjelsson i Legden och hemmansegaren Olof Olsson i Holmsjön utsågos, att såsom
befullmägtigade ombud sig i berörde ärende å utsatt tid och ställe å Föllinge sockens wägnar infinna,
hållande socknemännen för godt hwad ombuden i målet lagligen göra och låta.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Samma dag uppläst och justeradt intyga, å egne och öfrige socknemäns wägnar
Olof Pehrsson i Thornäs
Johan Pehrsson i Laxsjön

9 april 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.88-89, ÖLA.

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Föllinge socknemän den 9:de april 1854.
§ 1 Uppå laga kallelse sammanträdde socknemännen i allmän sockenstämma, deruti först förekom
ärendet, att i den afgångne fjerdingsmannens Olof Nilssons ställe utse annan person till nämnde
befattning, och hwarwid socknemännen till kronofjerdingsman walde hemmansegaren Hemming
Olofsson på Backen, hvilken denna tjenstebefattning sig åtog emot åtnjutande af åtta skillingar banco
på hwarje rök, hvilka medel skall af sockenskrifwaren uppbäras och till löntagaren i wederbörlig
ordning mot quitto årligen aflemnas.
§2

Till vaccinatör inom församlingen blef folkskoleläraren J. Widmark enhälligt utsedd.
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§ 3 Beträffande frågan om anskaffande af plats till uppförande af nödige boningshus åt församlingens skollärare beslöts, på socknemännens derom gjorda framställning, att ärendet skulle till
framdeles blifwande tjenlig tid till ny öfwerläggning uppskjutas, hwarunder leda-möterna i
församlingens hwardera rote skulle sig emellan öfwerlägga och öfverenskomma om skolan skulle
förblifva såsom flyttbar eller ock förändras till fast, för att sålunda genom underdånig ansökning
erhålla erforderlig byggnadsplats af pastorsbostället i församlingen.
§4

De hitkomne afkortningslängderna upplästes, godkändes och underskrefvos.

Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän stämma denna dag uppläst och godkändt intyga.
Föllinge socknestuga den 17:de april 1854, å socknemännens wägnar.
Jonas Olofsson i Laxsjön
Jonas Jonsson i Raftälfven

21 maj 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 89-90, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 21:a maj 1854.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse, i socknestugan sammanträdt, till
öfwerenskommelse rörande ringningen till Gudstjänsterne under ingångne eclesiastikåret, hwarvid
sedan kammarskrifvaren J. A. Rothoff, såsom arrendator af prestbordet, frånsagt sig bestyret så wäl
med inringningen af högtidsdagarna, som 1:sta gångsringningen på sabbather-ne, intill dess
socknemännen kunde lagligen styrka det sådan skyldighet honom ålåge, så åtog sig kyrkovaktaren
Nils Kjelsson att, emot 3 riksdaler r.g.s för året, bestrida inrigningen af högtidsdagar och 1:sta
ringningen, äfwensom bonden Jon Olofsson i Nyland at förestå sammanringningen till gudstjensterna
emot åtta riksdaler r.gs ersättning för året, oberäknadt hwad honom borde tillkomma af brudepar och
förringning efter döde.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och till rigtigheten godkändt intyga, Föllinge socknestuga
d. 28:de maji 1854, å socknemännens wägnar.
Hemming Olofsson Backen
Olof Ersson i Stångviken

27 maj 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (A.D. bild 610-620)

Protokoll, hållet uti sammanträde med Föllinge socknenämnd i socknestugan
den 27:de maji 1854.
S.D. Sedan Föllinge socknemän genom protokoll beslut den 14 september 1851, af då förekomme
anledningar stadgat ett wite af sex riksdaler 32 skillingar banco, hwar till den skulle wara förfallen,
som, ware sig wid brudwigslar, barndop eller begrafningar till andras undfäng-nade begagnade
spirituosa, så har socknenämnden på grund af förenämnde lagakraft wunna socknestämmobeslut icke
kunnat undgå att, då öfwerträdelser i detta afseende blifwit, särdel-es af brudparen, ej allenast på
sjelfwa vigseldagen utan ock på de derpå följande sabbatsdagar, på ett oroande och emot sann
Gudsfrugtan och Christlig ordning stridande sätt, begågna så wäl i kyrkohusen som eljest i
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grannskapet af kyrkoplatsen, till erläggande af förenämnde böter eller vite anmana drängen Jöns
Olofsson i Wallrun, bondsonen Hemming Ersson från Storbränna, Häggenås socken, bond. Eric Blad i
Grafbränna, bondsonen Simon Jönsson i Skjärwången och Olof Nilsson i Axelås, Jonas Hemmingsson
i Thornäs, inh. Carl Gust. Har-man derstädes, drängen Eric Rolandsson i Häggsjön, bondsonen Pehr
Påhlsson i Hökvattnet, äfwensom förföregående året inh. Jöns Olofsson i Norrgård, drängen Pehr
Olofsson i Ottsjön, Anders Ersson i Mörtsjön, bondesonen Påhl Olofsson i Holmsjön samt Påhl
Påhlsson i Ny-land, hwar förutan det skall wara öppet lemnadt för en och hwar, att, i hädelse flere
personer skulle till samma vite finnas skyldige, desamma för sockne ämnden anmäla, och skulle dessutom de felande, i händelse af treska att vitet erlägga, inför vederbörlig domstol inkallas.
§ 2 Då ofta inträffade att wid utsatta socknenämds-sammanträden, flera ledamöter deruti utan känd
orsak uteblifwit, hwarigenom swårighet mött för afgörande af förekommande öfwerläggningsämnen,
så stadgades nu ett wite af en riksdaler 16 sk. banco, hwartill den socknenämndsledamot skulle wara
förfallen, som utan laga hinder, från utsatt sammanträde uteblef, och hwilka böter tillfalla fattigcassan.
Sammanträdesstället socknestugan. År och dag som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Olof [bom] Hansson i Thornäs
Hemming [bom] Hansson
Johan Pehrsson i Laxsjön
Grafbränna
Hemming Olofsson i Holmsjön
Hemming Olofsson i Backen
Olof Olofsson i Lägden
Den med förestående beslut missnöjde äger att deri söka ändring genom beswär som ingifwas hos
Konungens befallningshafwande i länet innan kl. 12 å trettionde dagen eller om helgedag då infaller
dagen derefter, räknad från nedanstående dag dock denna dag oräknad, börande den med beslutet
missnöjde bifoga sina beswär, ej allenast de öfwerklagande beslutet, utan äfwen bewis när detsamma
kungjordes, åliggande jemwäl den klagande att, inom fjorton dag-ar efter det beswären sednast bordt
inlemnas å wederbörlig ort, till socknestämmans ordföran-de aflemna diarii-utdrag öfwer beswärens
inlemnande. Försummas hwad sålunda är föreskrif-wit, winner beslutet laga kraft.
Föllinge den 5:te juni 1854. På socknenämndens wägnar.
Jon Medin

11 juni 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 90-92, ÖLA.

Protocoll, hållet uti Valborgmässo sockenstämma med Föllinge socknemän
den 11:te junii 1854.
S.D. Uppå föregången laga kallelse sammanträdde socknemännen i socknestugan, deröfwer först
kyrkans och fattigcassornas räkenskaper upplästes, granskades och underskrefvos, med tillägg att de af
kyrkocassan förskjutne 14 riksdaler banco till bestridande af nödige dagswer-ken med kyrkotakets
tjärning, skulle genom sockne skrifwaren af församlingen indriwas och till nästa års räkenskap
kyrkocassan godtgöras, hwarjemte, och då denna utgift vid föregånde tjärning af kyrkotaket blifvit i
räkenskaperna glömde, densamme äfwen skulle nu på samma gång infordras och kyrkowärden, enligt
af honom derå lemnad räkning, tillställas.
§ 2 Det af förre sockneskrifwaren Salmon Jönsson i Laxsjö inlemnade sockenräkenskaper,
öfwerlemnades till granskning åt de dertill utsedde bönderna Eric Mattsson på Backen och Påhl
Olofsson i Nyland.
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§ 3 Den af fattigwårdsstyrelsen under föregående dag werkstälda fördelning af till nödlidande gifna
korn under året, upplästes utan anmärkning och upptages sålunda.
Bynamn
De behöfwande
Gifwarens namn
t:a kpr
Laxviken
åldriga Brita Andersdotter
af Nils Kjelsson i Laxviken
2
Laxsjön
d:o Jonas Vilhelmsson
-- Ingel Jonsson derstädes
2
Laxviken
sjud Anders Pehrsson
-- Olof Kjelsson derstädes
2
Lakavattnet
Mårten Jonsson
-- Olof Nilsson i Laxsjön
2
Storåbränna
Pehr Håkansson
-- Påhl Nilsson i d:o
2
Löfsjön
Agnes Påhlsd:r
-- Olof Olofsson i Mörtsjön
2
Backen
Carl Ersson
-- Olof Pehrsson i d:o
2
Åhlviken
Mårten Mårtensson
-- Olof Rask i Laxviken
4
Holmsjön
Lars Andersson
-- Olof Jonsson i Raftelfwen
4
Sångbodar
Olof Andersson
-- Hemming Olsson på Backen
4
Bakvattnet
Jonas Göransson
-- enkan Kerstin Göransd:r på Backen
4
Nyland
Pehr Larsson
-- Johan Nilsson i Nyland
2
Forssåsen
Eric Carlsson
-- Kerstin Jonsd:r i Thornäs
2
d:o
d:o man
-- Nils Påhlsson i
d:o
2
Vallrun
Mårten Jönsson
-- Påhl Pehrsson i Slätten
2
Grafbränna
gamla Rörberg
-- Olof Pehrsson i Thornäs
2
d:o
d:o man
-- Anders Olsson i Grafbränna
2
Raftelfven
Anders Jonsson
-- Eric Jonsson i Raftelfwen
2
d:o
d:o man
-- Jonas Jonsson i d:o
2
S:a korn

1: 14

Hwarförutan ur fattigcassan utdelades och af föreståndaren utbetalas till Olof Jönssons sjuka hustru i
Wallrun 1 r.d. rgs, och till Påhl Olofssons sjuka son i Bakvattnet, 1 r.d 24 sk. samma mynt.
§ 4 Då den till inhämtande af barnmorskekonsten afsände Anna Pehrsdotter i Vallrun tillkännagifvit, det hon, efter snart fulländad lärocours önskade, enligt löfte, erhålla nödige medel för sin
återresa till hemorten samt andra oundvikliga utgifter, så anslogo socknemännen härtill femtio /50/
riksdaler banco, hwilka, genom undertecknads försorg, skulle beredas henne tillfälle att med första
bekomma å församlingens räkning.
§ 5 Till betäckande af hyreskostnaden för skollärarens boningsrum erlade sockenskrifwaren
Hemming Olofsson i Holmsjön på förhand halfwa fordrade beloppet med åtta /8/ riksdaler 16 sk.
banco, hwilka han, jemte återstoden egde, att af hela församlingen utan undantag indrifwa.
§ 6 Till ordningsmän i de afgående ställe utsågos för Thornäs hemmanstillträdaren Jonas
Hemmingsson derstädes, Olof Ersson i Ottsjön, Nils Swensson i Laxviken, Olof Nilsson i Åkersjön,
Eric Jönsson i Tjyvattnet, Isak Olofsson i Åhlåsen, äfwensom Johan Pehrsson i Laxsjön å nyo
inwaldes. Desutom Pehr Hemmingsson i Wallruen.
§ 7 Till sexmän utsågos Pehr Jönsson i Laxviken, Hans Jonsson i Ottsjön, Lars Lidén i Thornäs,
Hemming Olsson i Sandvikssjön, Jöns Nilsson i Laxsjön, Johan Salmonsson i Wallruen, Göran
Olofsson i Slätten, Pehr Pehrsson i Nyland, Isak Andersson i Skärvången, samt Jonas Olofsson i
Tjyvattnet.
§ 8 Till ledamot i skolstyrelsen blef Hemming Olsson i Holmsjön, i fadrens ställe invald.
§ 9 Som det förr stadgade vitet till förekommande af oseden att i granskapet af kyrko-platsen hålla
så kallade plägningar eller trakteringaar, till erhållande af gåfwor, särdeles af brudeparen både på
190

vigseldagen och påföljande söndagar blifvit förewerkat, så beslöts att nämnde wite skulle höjas till tio
riksdaler banco för hwarje gång dylika plägningar inom Kyrkoslättens samfälighet anstäldes.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma denna dag blef förestående protokoll uppläst och till rigtigheten godkändt
intyga.
Föllinge socknestuga den 24:de junii 1854, å socknemännens wägnar.
Påhl Påhlsson
Eric Mattsson

24 juni 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 93, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 24:e juni 1854.
§ 1 På grund af lagligen skedd kallelse sammanträdde socknemännen i sockne stugan, därvid
socknemännen för att undvika lefverering af spannemål såsom lön åt skolläraren, med honom
öfverenskommo om en nu bestämd årlig penningesumma af etthundrade nittio riksdaler riksgälds,
kofödan oberäknad, hvilken lön skulle af skol-kassans föreståndare, efter skedd indrifning af medlen
till skolläraren utbetalas
§ 2 Beträffande folkskolans omorganisering från flyttbar till fast kunde denna för församlingen
viktiga fråga ej heller denna gång bringas till ett önskligt slut, utan skulle skolan fortfarande förblifva
flyttbar mellan byarna.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän stämma uppläst och till rigtigheten godkänd intyga, Föllinge socknestuga den 2:dra julii
1854, å socknemännens wägnar.
Olof Pehrsson Thornäs
Göran Olofsson i Sletten

2 juli 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 93-94, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 2:dra juli 1854.
S.D. Uppå derom wäckt fråga och efter erhållen närmare kännedom om förhållandena uppdrogo
socknemännen åt bonden Olof Påhlsson i Holmsjön att emot en wiss afgift för ett år inaccordera Eric
Snälls åldriga och blinda hustru, och hwartill förelogs tjugo /20/ riksdaler banco såsom billigt,
hwarförutan bonden Olof Nilsson i Åkersjön anmodades, att å församlingens räkning med det mest
nödvändiga förse sjuka manspersonen Anders Påhlsson i Bakvattnet, som eljest saknade alla tillgångar
till erhållande af både nödig skötsel och föda.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma blef förestående protokoll uppläst och godkänd intyga, Föllinge socknestuga
den 16:de juli 1854, å socknemännens wägnar.
Olof Pehrsson i Thornäs
Jonas Jonsson i Raftelfven
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20 augusti1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 94-95, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 20:de augusti 1854.
S.D. Efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen sammanträdde socknemännen i
socknestugan för att med anledning af den genom wederbörlig kungörelse utsatta ekonomiska
besigtningen å härwarande pastors boställe dertill utse socknefullmägtige, och blifwo för detta
ändamål hemmansegarna Hemming Olofsson i Holmsjön, Hemming Olofsson på Backen och Johan
Pehrsson i Laxsjön enhälligt walda, hwilka det således åligger, att vid syneförrättningens början den
1:sta nästinstundande september kl.8 f. m. sig inställa.
§ 2 För att utröna i hvad mohn socknemännens utfäste deltagande uti kostnaden till provincinal
läkaren, herr doctor Grenholm, för dess besök hos den sjuka numera aflidna Olof Andersson i
Sångbodarna, blefwo nämndemannen Olof Kjelsson i Legden och hemmansegaren Eric Mattsson på
Backen, utsedda att, efter den förenämnde afledne förrätta wederbörlig bouppteckning och resultatet
deraf till församlingens kännedom meddela.
§ 3 Till anskaffande af nödige boningsrum åt skolläraren utsågos Anders Påhlsson i Nyland och
Pehr Pehrsson i Nygården.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och godkändt intyga. Föllinge socknestuga den 27:de
aug. 1854, å socknemännens wägnar.
Göran Olofsson i Sletten
Jöns Ericsson i Backen

1 oktober 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 95-96, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 1:sta october 1854.
S.D. Med anledning af Konungens respect. befallningshavandes kungörelse den 4:de sistl. september,
angående val af deputerade bland ränte- och tiondegifware från hwarje pastoret för att, enligt Kongl.
Majt:s den 15 nästlidne augusti utfärdade nådiga kungörelse deltaga uti öfverläggningarne, dels
rörande länets indelning uti särskilda districter, dels för bestämmande af den tur och ordning i hwilken
förenämnde district skola sända deputerade för bondeståndet att i markegångssättningen deltaga, hade
socknemännen efter förutgången laga kallelse, för detta ändamål i allmän socknestämma sammanträdt,
och hwarvid kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs enhälligt utsågs att såsom pastoratets ombud i
berörde öfwerläggningar deltaga, hvilken det således åligger, att inför Konungens respective
befallningshafwande den 9:de innevarande månad kl. 12 på dagen, för detta ändamål sig inställa.
§ 2 Rothjonet Pehr Göransson i Storåbränna, som numera sjelf icke egde några tillgångar, skulle
under innewarande år, emot en af församlingen utgående summa fyratio riksdaler r.g.s. af enkan
Ingeborg Nilsson i Hökvattnet åtnjuta erfordelig föda och skötsel samt nödige kläder, räknat från den
25:te sisl. maji.
§ 3 De som för oloflig kyrkoplägning blifwit af socknenämden till stadgade böter anmälde, infunno
sig i denna socknestämma och med församlingen öfverenskommo, att nämnde böter få erlägga hemma
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efter den lindring deruti, som vid framdeles blifwande socknestämma af församlingens ledamöter
möjligen kan pröfvas skälig, och woro alla de uti socknenämndens protokoll i detta afseende felande
härwid, dels sjelfwe dels genom ombud, närwarande med undantag endast af Simon Jonsson från
Skärwången, hwilken äfwen antogs med de öfrige instämma.
Till justering af förestående protokoll som erfordrade snar underskrift, utsågos hemmans egarne
Hemming Olsson på Backen och Påhl Olofsson i Nyland.
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justerat intyga.
Hemming Olofsson Backen
Påhl Olofsson i Nyland

5 november 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 97-98, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 5:te november 1854.
S.D. Efter förutgången laga kallelse sammanträdde socknemännen i socknestugan för att öfwerlägga
och besluta om den för flere år sedan bestämda brefbäringen mellan Föllinge och Lith, hwilken
socknemännen äfwen nu ansågo oumbärlig, till följe hwaraf de förre brefbärarne Olof Olofsson på
Backen och Eric Andersson i Laxviken åtogo sig densamma bestrida emot åtnjutande af den för
ändamålet anslagne lön, som enligt öfwerenskommelse utgår med ett sammanräknadt belopp af 22
riksdaler banco i kontanta penningar jemte en tunna rent korn i fullt mål, som prosten Rothoff under
myndighets tillstånd dertill anordnat. Men enär bonden Hemming Jonsson i Skärwången i egenskap af
förenämnde ordenarii pastors laga förmyndare, bestridt utgifwande af berörde tunna korn, för
pastorsembetets deltagande i brefbäringskostnaden, hwilken t.f. pastor J. Medin åtog sig att för
förflutna året förskjuta, så blef med anledning häraf kronofjerdingsmannen Hemming Olofsson på
Backen utsedd att, å socknemännens wägnar, i laga ordning få bestämdt till huru stort belopp
Hemming Jonsson kan å prosten Rothoffs räkning förklaras skyldig att, uti denna brefbäring för
pastorsembetets upprätthållande deltaga.
§ 2 Beträffande frågan om erläggande af en riksdaler banco i Liths postväske-arfwode, vägrade
församlingen detsamma erlägga, emedan postmästaren i Östersund redan i flere år af församlingen
åtnjutit rwå riksdaler banco såsom arfvode.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uti allmän soknestämma denna dag upplästes förestående protokoll och godkändes, som intygas.
Föllinge socknestuga den 12:te november 1854, å socknemännens vägnar:
Påhl Pehrsson i Slätten
Olof Pehrsson i Thornäs

3 december 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 98-99, ÖLA.

Protokoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 3:dje december 1854.
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S.D. Som snöplogregleringen inom församlingen med detta års utgång ginge tillända, så hade genom
i laga tid skedd pålysning från predikostolen samtlige väghållningsskyldige blifwit till denna dag i
allmän socknestämma kallade, för att för nästkommande fem år öfwerenskomma om
snöplogkörningen efter allmänna wägen emot Lith, och hwarvid beslöts, att, då någon
öfwerenskommelse om denna skyldighets fullgörande icke kunde med de förre innehafwarna deraf
träffas, i anseende till deras stegrade ersättnings anspråk, snöploghållningen skulle för de kommande
fem åren å offentlig auction den 16:de uti innewarande månad kl. 12 på dagen i socknestugan till den
minst bjudande utbjudas, och blef sockenskrifwaren Hemming Olofsson i Holmsjön utsedd att, med
biträde af fjerdingsmannen Hemming Olsson på Backen, berörde auction förrätta, hwarom kungörelse
nästinstundande söndag skulle af auctionsförrättaren utfärdas och till afkunnande befordras.
§ 2 Uti samma socknestämma anmälde kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs behofwet af
målkärlens omkröning, och åtog sig hemmanstillträdaren Jonas Hemmingsson i Thornäs att om
nämnde kröning draga försorg till nästinstundande kronotionde intägt.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uti allmän socknestämma nedanstående dag blef förestående protokoll uppläst och godkänt, intyga.
Föllinge socknestuga den 10:de december 1854
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Nils Svensson i Laxviken
Olof Pehrsson i Thornäs

17 december 1854
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 99-100, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 17:e dec. 1854.
S.D. På grund af derom förut fattadt beslut hade socknemännen blifwit i allmän socknestämma
kallade för att närmare bestämma den medgifna nedsättningen af det wite, hwartill de woro
förpliktade, som genom olaglig kyrkoplägning öfverträtdt det i ämnet fattade beslut, och beslöts, att
hwardera af dessa som woro i socknenämndens förra protokoll uppräknade, skulle till församlingens
fattigcassa erlägga twå riksdaler banco med undantag af Eric Blad i Grafbränna, Eric Rolandsson i
Häggsjön, Carl Gust. Harman i Thornäs - [lucka] - såsom mindre bemedlade, hwilka skulle undgå med
endast en riksdaler samma mynt.
§ 2 Sedan socknemännen erhållit behörig del af Kongl. Maj:ts nådiga remiss act uppå
riksdagsfullmägtigen Nils Larssons å Hotagens capellboers wägnar gjorda underdåniga ansökan om
understöd af tillgängliga medel intill dess vin- och byggnadssäd möjligen kunde för Hotagens
kapellkyrka vinnas, så blef förre sockneskrifwaren bonden Eric Mattsson på Backen utsedd, att
häröfwer å socknemännens wägnar inom laga tid afgifwa underdånig förklaring.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justerat intyga å socknemännens wägnar.
[Underskrift saknas]
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6 januari 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 100-101, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 6:te januari 1855.
S.D. I laga tid kallade hade socknemännen i socknestugan sammanträdt för att öfwerlägga och
besluta angående några folkskolans angelägenheter, deribland först förekom frågan rörande
wedhållning åt skolläraren, och till hwars ombesörjande bonden Eric Matsson på Backen enhälligt
utsågs, hwarjemte och då socknemännen icke egde nödige boiningsrum för skolläraren, utsågos
hemmansegarna Jonas Jonsson i Raftelfwen, Anders Mårtensson i Skjärwången och Påhl Kjelsson i
Laxviken, att å socknemännens wägnar berörde rum på tjenligt ställe och emot lämplig hyreskostnad
anskaffa för nu instundande läseår.
§ 2 Beträffande åter frågan angående anskaffande eller inköp af passande plats och uppförande derå
af erforderligt skolhus, så enär socknemännen woro af olika tankar i afseende på skolans fortfarande
bestånd såsom flyttbar, fattades det besut, att hwardera af församlingens 3:ne rotar skulle utse twenne
fullmägtige, hwilka på kallelse af ordföranden sammanträda, öfwerlägga och med gällande rätt fatta
beslut, ej mindre rörande upphäfwande af det protokoll som bestämmer skolan flyttbar, till ordnande
af en för församlingen mera ändamålsenlig fast skola med antagne underlärare i de längst aflägsna
nybyggen, än och i annat fall widtaga åtgärder till anskaffande af plats och jordland till uppförande af
skolhus.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma uppläst och godkänt intyga. Föllinge socknestuga en 19 januari 1855. Å
socknemännens wägnar:
Nils Swensson Laxviken
Olof Olofsson Legden

januari 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 101-102, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknmän
den [lucka] januari 1855.
S.D. Med anledning af de många och täta olyckshändelser, som årligen inom församlingen timat
genom bruket af skridskor, så hade socknemännen på egen gjord begäran, till allmän socknestämma
denne dag blifwit kallade, och hwarvid socknemännen enhälligt öfwerenskommo att, enär denna
socken voro öfwerallt uppfylld af äfwentyrligare vattendrag och sjöar för hvilkas wådor den oerfarna
ungdomen saknade erforderlig varsamhet, så tillwida afskaffa de ofta lifsfarliga skridskorna, att hwarje
ordningsman skulle inom sin rote tillse att desamma blefwo på lämpligaste sätt helt och hållet
utrotade.
Föllinge socknestuga som ofwan
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justerat intyga [Datum saknas]
Eric Mattsson
Nils Svensson i Laxviken
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11 februari 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 102-104, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 11:te februari 1855.
S.D. Uppstod frågan om understöd åt afskedade jägaren Nils Näslunds sjuka hustru, hwilken redan
blifvit inom Föllinge kyrkoslätt underhållen ett dygn på hwarje rök, och öfwerenskommo
socknemännen, af hwilka ingen wille i sina hus dem mottaga, att åt dem upplåta fattigstugan, der de
skulle erhålla nödig föda af byarna i följande ordning: af Raftelfwens och Sandviks roten i 14 dagar,
räknat från fastlags söndagen, derefter af Grafbrännan i 8:ta dagar, sedan af Holmsjö-roten, hwarefter,
i händelse nöden så fordrade, byarna Stångviken, Skjärwången, Laxviken, Ottsjön och Laxsjön skulle
hwar i sin ordning ingå i underhållsskyldigheten, hwarförutan ordningsmännen Hemming Olsson på
Backen och Olof Olofsson i Legden anmodades på fattigcassans räkning anskaffa nödig ved, den
Näslund ansågs sjelf kunna sönderhugga.
§ 2 Förekom det af Konungens befallningshafwande, enligt kungörelse af den 25:te sistl. januari,
föreskrifna val af socknefullmägtig, hvilken i nyss berörde kungörelse omförmälde ärende skulle på
kronofogdens i orten kallelse sammanträda, för att en deputerad i afseende på curhusafgiften utse, och
beslöto socknemännen härom förena sig med Liths socken om samma ombud.
§ 3 På grund af Konungens befallningshafwandes, genom kungörelse den 10:de sistl. januari
meddelade kallelse till det landsjemnadsting, som hålles inför Konungens befallningshafwande och
börjas den 29:de instundande mars kl. 10 f. m., blef kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs såsom
fullmägtig för Föllinge utsedd, hwilken det således tillkommer att i sådan egenskap sig å utsatt tid och
ställe infinna.
§ 4 Uppå förekomne anledning hade socknemännen, på derom gjord begäran, till denne dag blifvit
kallade för att, om möjligt, öfwerenskomma om de inom församlingen befintlige bywägars
underhållning vinter- och sommartid, och hwarvid Föllinge Kyrkoslätts samfällighet ansåg sig icke
kunna åtaga sig nämnde väghållning vidare än halfva vägen mot de angränsande byarna, hvilka
deremot, i likhet med öfrige utbyar, förmenade det samtlige byvägarne inom socknen borde
samanläggas och sedan på hwarje hemmans eller nybygges innehafvare efter dess innehafwande
skattetal fördelas. Beträffande åter den beskaffenhet i hvilken wägen skulle underhållas vore väl alla
der om ense, att den borde vara i obehindradt ridbart skick sommartiden, men wad vintertiden anginge,
yrkade utbyarna, att den borde uppehållas genom vägning med en för ändamålet passande snöplog,
hwaremot Kyrkoslättens åboer ansågo endast bruket af släde hädanefter som hittills tillräckligt för att
hålla wägen i farbart stånd, och då de härutinnan, med undantag af Holmsjö frälsehemmansegare och
Kyrkoslätten, som bestämde underhållet af wägen å ömse sidor till fäbode-vägaskälet å Storflon,
äfwensom Thornäs och Raftelfven sig emellan hädanefter som hittills, i ofvanför förmälde hänsenden
sammanjemkas ansågs oundvikligt, att till vinnande af nödige bestämmelser så väl uti ena som andra
afseendet, ärendet till vällofl. Härradsrättens pröfning och afgörande i laga ordning hänskjuta.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justerat intyga.
Nils Svensson i Laxviken
Eric Mattsson
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18 februari 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 104, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 18:e febr. 1855.
S.D. Uppå derom gjord framställning tillkännagåfwo socknemännen enhälligt sin önskan, det
kronolänsmannen herr löjtnanten L. M. Stridsberg hädanefter som hittills måtte å, af honom utsatt dag,
uppbära äfwen för innehwarande år de af församlingen utgående kronoutskylder, mot åtnjutande af 2
skillingar r.g.s på hwarje debetsedel, såsom ersättning för dess hitresa.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor

2 april 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 104-105, ÖLA.

Protocoll, hållet i sammanträde med Föllinge församlings utsedde
ombud i socknestugan den 2:dra april 1855.
S.D. Med anledning af socknemännenss i allmän socknestämma den 6:te sistledne januari derom
fattade beslut, hade församlingens utsedde ombud från hwardera af de trenne skolrotarna uppå skedd
kallelse från predikostolen denne dag i socknestugan sammanträdt, för att öfwerenskomma om
folkskolans förändring från flyttbar till fast, med antagande af underlärare i de byar, som dertill enligt
Kongl. Majt:s nådiga förordning af den 29 september 1853 kunde anses berättigade, och hwarvid
ombuden för östra eller Kyrkoslätts roten, Påhl Pehrsson i Slätten och Daniel Jonsson i Raftelfwen,
yrkade det skolan wäl borde wara fast, men att de ville wara befriade från alla kostnader i och för
underhållandet af erforderlige underlärare, eller i motsatt fall skolan måtte fortfarande förblifwa
flyttbar.
Westra rotens ombud Olof Mårtensson i Skjärwången och Hemming Pehrsson i Wallruen woro
hufwudsakligen af enahanda tanke med de förenämnde med undantag af Olof Mårtensson yrkande, det
underlärare borde på församlingens gemensamma bekostnad underhållas, hwarjemte norra rotens
ombud Jonas Olofsson i Laxsjön och Hans Olofsson i Åhlviken ansågo äfwen behofet af fast skola
med antagande af en underlärare för hela sistnämnde rote, hvilken de ville antingen sjelfva aflöna
under befrielse från all aflöning till den redan tillförordnade ordinarie skolläraren, eller ock att
underhållningen af både ordinarie och underlärare gemensamt bekostades af hela församlingen,
anförande derjemte, att ihän-delse intet af dessa vilkor kunde medgifwas, den norra roten ansåge sig
böra skilja sig från socknens skola, för att ibland sina uppgifne 60 åboer bilda en egen.
Och då socknens ombud sålunda icke kunde bringas till samman-jemkning i de stridiga
åsigterne, måste ärendet till vidare handläggning af skolstyrelse och allmän socknestämma hänskjutas,
till vinnande af möjlig förening.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Uppläst och justeradt betyga.
Jonas Olofsson i Laxsjön
Olof Ersson i Ottsjön
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22 april 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 106, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 22:a april 1855.
S.D. Sammanträdde socknemännen i socknestugan för att, efter derom i laga ordning skedd
pålysnming, utse godemän i Påhl Pehrssons i Slätten och Eric Jonssons i Raftelfven ställe, hvilka
denna befattning sig afsagt, och blefwo med anledning häraf hemmansegarne Hemming Jonsson i
Skärvången och Lars Olofsson i Norrgård, såsom godemän inom Föllinge socken valde.
§ 2 Beträffande rotehjonet Pehr Göranssons försörjning under kommande år blef Swen Nilsson i
Tjyvattnet utsedd och antagen, att honom på lämpligt ställe inackordera, emot 40 riksdaler riksgälds
för året.
§ 3 De hitkomne mantals- och skattskrifningslängderna för innewarande år upplästes och
underskrefwos.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga
Göran Olofsson i Slätten
Hemming Olofsson på Backen

6 maj 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 106-107, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 6:te maji 1855.
S.D. Sedan Hemming Olofsson på Backen fjerdingsmans tjensten sig afsagt, så blef, uti denna dag
lagligen hållen socknestämma, hemmansegaren Påhl Olofsson i Nyland till fjerdingsman utsedd, emot
tillgodonjutande af den förr bestämda lön åtta skillingar banco per rök, hvilken lön han sjelf skulle på
lämpligaste sätt uppbära.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga
Påhl Pehrsson i Slätten
Anders Mårtensson i Skärwången

3 juni1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 107, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 3:dje juni 1855.
§ 1 I laga ordning kallade hade socknemännen i socknestugan sammanträdt, dervid först förekom
wal af fullmägtige till utsatta taxeringscommittéen, och blefwo för detta ändamål kyrkowärden Olof
Pehrsson i Thornäs och sockenskrifwaren Hemming Olofsson i Holmsjön utsedde.
§ 2 Till brandrotemästare för de kommande tre åren utsågos hemmansegarne Hemming Olofsson på
Backen, Olof Nilsson i Åkersjön och Nils Swensson i Laxviken.
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§ 3 Uppå derom wäckt fråga beslöto socknemännen uppförande af ett brunshus af bräder wid den
förr begagnade brunskällan uti Hallmyren, och skulle Lars Olofsson i Norrgård på församlingens
gemensamma bekostnad derom draga försorg.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justerat intyga:

[Underskrift saknas]

17 juni 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 108-110, ÖLA.

Protocoll, hållet uti Valborgsmässo socknestämma med Föllinge socknemän
den 17:te juni 1855.
S.D. Sedan socknemännen genom förutgången laga kallelse i socknestugan enhälligt sammanträdt,
företogs först granskningen af kyrko- och fattig cassornes, äfwensom sockne- räkenskaperne, hwilka
alla godkändes och underskrefwos, i sammanhang hwarmed den af fattigwårdsstyrelsen föregående
dag wekställda fördelning af det under året till behöfwande personer friwiligt gifna kornet äfwenledes
upplästes och befanns sålunda:
Byar

De behöfwande

Storån
Laxviken
Lakavattnet
Skärwången
Storån
Lakavattnet
Laxvikens
Nyland
Löfsjön
--Sandviken
Holmsjön
Skärwång
Bakvattnet
Forssåsen
Vallruen
d:o
Grafbränna
d:o
Sångboda
Grafbränna

Inh. Pehr Håkansson
Brita Andersd:r
Mårten Jonsson
Brita Larsd:r
Pehr Håkansson
Mårten Jonsson
Sjud. Anders Pehrsson
Pehr Larsson
Inh. Agnes Påhlsd:r
Melldahls Kerstin
Anders Jonsson
Lars Andersson
Söder Anna
Jonas Göransson
Eric Karlsson
Mårten Jönsson
d:o man
Gamla Rörberg
d:o man
Olof Nilsson
Ek Eric

Gifvarens namn
af Påhl Nilsson i Laxsjön
-- Påhl Kjelsson i Laxviken
-- Hemming Andersson Laxsjön
-- Olof Kjellsson i Laxviken
-- Velam Jonsson i Laxsjön
-- Ingel Jonsson i d:o
-- Olof Pehrsson i Mörtsjön
-- Påhl Pehrsson i Slätten
-- Olof Olofsson i Mörtsjön
-- Olof Olofsson i Ottsjön
-- Jonas Jonsson i Raftelfwen
-- Pehr Olsson i Backen
-- Nils Kjelsson i Laxviken
-- Jöns Ersson i Backen
-- Kerstin Jonsd:r i Thornäs
-- Nils Påhlsson i
d:o
-- Hemming Olsson på Backen
-- Olof Pehrsson i Thornäs
-- t. f. pastor Medin
d:o
d:o
d:o
d:o
S:a korn

T:r .Kpr
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
2
2
2
2
4
2
1: 20

Hwarförutan på fattigwårdsstyrelsens förslag ur fattigcassan utdelades såsom bidrag till
kläder åt åldrige Carl Ersson på Backen
6:32
till gamla Rörberg i Grafbränna för samma ändamål
3: till Pehr Larsson i Nyland för
d:o
d:o
3: till Jonas Velemsson i Laxsjön till tobak
2: S:a R.d. 14: 32 B:o
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§ 2 Kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs hade afsagt sig sin befattning såsom kyrkowärd och
dermed hittills förenade fattigcasso föreståndareskap, hvilka befattningar efter någon öfwerläggning,
äfwen skulle hädanefter och tillsvidare förblifva förenade, endast med den ändring, att någon
ersättning ej kunde af fattigcassan tillgodonjutas, hwadan ett årligt arfwode af kyrkomedelen sex r.d.
32 sk. banco skulle så länge båda cassorna wore under en och samma persons wård och answar, utgå
till blifwande kyrkowärden och hwartill utsågs hemmans tillträdaren Olof Olofsson i Thornäs, hvilken
likwäl af uppgifne giltige skäl förklarat sig för när warande ej kuna förtroendet emottaga, till följe
hwaraf förre kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs må befattningen fortfarande förestå, intill dess
annan tjenlig person kan i laga ordning blifwa utsedd.
§ 3 Enär sockenskrifwaren Hemming Olofsson i Holmsjön tillkännagifvit sig af inträffad laga
hinder ej kunna öfwerwara den till den 26:te uti innewarande månad utsatta ekonomiska besigtningen
å härwarande pastorsboställe, så blef i dess ställe hemmansegaren Anders Mårtensson i Skärwången
dertill utsedd.
§ 3 Så wäl tillvaccinations föreståndare, i den på egen begäran afgående Swen Nilssons ställe, som
ock till ordförande i församlingens enskildta brandstodsbolag, utsågs hemmansegaren Eric Mattsson
på Backen.
§ 4 Uppå derom gjord anmälan blefwo följande ordningsmän i de afgåendes ställe utsedde: Uti
Grafbränna bonden Pehr Olofsson och uti Holmsjön Gabriel Arfvidsson derstädes.
§ 5 Det af skolstyrelsen under den 22:dra sistledne april upprättade förslag till en mera
ändamålsenlig organisation af församlingens folkskola upplästes, och till socknemännenns hörande
deröfwer framställdes, hwarwid desamma, efter en längre öfwerläggning, berörde förslag gillade och
till efterrättelse antogo, endast med tillägg af nu träffade öfwerenskommelse att enär Kyrkoslätts roten
genom skolans förändring till fast komme i åtnjutande af en ganska stor förmån framför de byar,
hvilka antingen måste åtnöja sig med en underlärare eller ock begagna sig af så kallad hemläsning,
skulle ensamt widkännas alla kostnader i och för uppförandet af en ändamålsenlig skolsal, men
erfordligt bränsle för skolläraren gemensamt answaras, såframt detsamma icke kunde genom nådigt
tillstånd få tagas af pastorsbostället i församlingen.
§ 6 I sammanhang med fattade beslutet af fast skola, skulle skolstyrelsen till Kongl. Maj:t ingå med
underdånig ansökan att af prestbordet erhålla erforderlig byggnadsplats för skolgården jemte
kryddgårdsland, samt slått till utfodring af en ko, äfwensom rättighet till vedbrand eller bränsle för
skolläraren.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma denna dag uppläst och till rigtigheten godkänd, intyga.
Föllinge socknestuga den 1 juli 1855, å socknemännens wägnar.
Jonas Hemmingsson i Thornäs
Påhl Olofsson i Nyland
Uppläst med beswärshänvisning af
Jon Medin

1 juli 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 111, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:sta juli 1855.
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S.D. Med anledning af nybyggarnes i Hwitwattnet hos Kon. befallningshafwande gjorda ansökan att
hädanefter som hittills få tillhöra Hammerdahls socken och der åtnjuta kyrkorätt, ehuru deras
förenämnde nybygge vid skedd afvittring blifvit räknadt till Föllinge, hade sistnämnde församlings
röstegande ledamöter, för att öfwer ärendet höras, blifvit till denne dag i socknestugan kallade, och
hwarwid desamma enhälligt förklarade sig icke hafwa något att andraga till hinder för den gjorda
ansöknings bifall.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
[
Underskrift saknas]

5 augusti 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 111-112, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 5:te aug. 1855.
S.D. Hade socknemännen, efter fjorton dagar förut derom skedd pålysning från predikostolen,
sammanträdt i socknestugan, för att företaga val af kyrkowärd, hvartill hemmansegaren Nils Swensson
i Laxviken blef på pastors förslag enhälligt wald, med tillgodonjutande af de befattningen hittills
åtföljande löneförmåner, en tunna korn af kyrkans vinsäd, den åkallade dammspann, samt sex
riksdaler 32 sk. banco af kyrkocassan, i sammanhang hwarmed undertecknad ordförande anser sig
med skäl kunna tillägga den afgående kyrkowärden Olof Pehrsson i Thornäs det förtjenta loford att
han kyrkowärdskapet under sin tid redeligen och wäl förestått.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma nedanstående dag uppläst och till rigtigheten godkändt intyga. Föllinge
socknestuga den 12:te augusti 1855, å socknemännens wågnar:
Daniel [bom] Jonsson i Raftelfven
Mathias Ersson i Sandviken

4 november 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 112, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 4:de november 1855.
S.D. Till ombesörjande af brefbäringen mellan denna församling och Liths postgård under
kommande år hade socknemännden blifvit i laga ordning i socknestugan inkallade, och blefvo förre
postbäraren Olof Olofsson på Backen och Eric Kjelsson i Legden antagen att emot åtnjutande af förut
bestämda arfwode brefbärning fortskaffa.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
[Underskrift saknas]

15 december 1855
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (AD bild 710-720)

Protokoll, hållet uti sammanträde med Föllinge socknenämnd den 15 december 1855.
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S.D. Efter i laga ordning skedd kallelse sammanträdde nämndens ledamöter för att werk-ställa
utdelning till de inom districtets befintlige nödstälde lappar hit för ändamålet ankomne etthundrade
sextio riksdaler banko, och hvilka medel enligt deröfwer förd längd utdelades så samwetsgrant som i
socknenämndens förmåga stod.
§ 2 Då kronofjerdingsmannen Påhl Olofsson i Nyland företedde sina af kronolänsmannen herr
löjtnanten L. M. Stridsberg erhållna ordres att, på grund af de wid härstädes sist hållne visitiation
gjorde anmälanden, det oloflig handel skulle af härvarande sockenhandlare bedrif-vits, derom med
sockne nämnden till utrönande af werkliga förhållandet öfwerlägga, så blef, sedan socknenämndens
ledamöter enhälligt förklaat sig om berörde lagstridighet sakna erfor-derlig bevisning och kännedom,
beslutet att, till förekommande af möjligen skeende söndagshandel, warna ej mindre dem som handel
utöfwande, än och församlingens medlemmar ifrån utöfning af köpenskap på sön- eller helgedagar
såsom warande emot god christlig ordning och gällande författningar stridande, hwarjemte
socknenämnden ville i händelse denna warning icke åtlydes, utan öfwerträdelse uti ifrågawarande
ärende möjligen komme att utöfwas, deråt egna den uppmärksamhet sakens beskaffenhet fordrade.
Sammanträdesstället socknestugan som ofwan. På sockne nämndens wägnar.
Jon Medin
t. f. pastor

20 januari 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 113, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 20:de januari 1856.
S.D. Sammanträdde socknemännen i socknestugan för att meddela utlåtande och fatta beslut i flera
förekommande ärenden, derwid
1:mo) förekom den af Liths pastoratsboer antagna förändring uti tingsvaktmästarens aflöning,
hwarigenom denne under sin återstående tjenste-tid skulle, i stället för korn, årligen åtnjuta tjugo
riksdaler i penningar, hvilka skulle efter rök fördelas och utgå af hela tingslaget gemensamt, och
hvilken löneförändring gillades och antogs.
2:o) Uppgåfwos bland fälda rofdjur under året fem björnar.
3:o) Blef Eric Mattsson i Backen uppdragen att, å församlingens wägnar uppgöra accord med
skolläraren om en viss penningesumma i stället för honom tillkommande ved in natura, hwarjemte
fjerdingsmannen Påhl Olofsson och Hemming Olofsson i Backen uppdrogos att föranstalta om husrum
för skolan och skolläraren.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga
Nils Nilsson
Jonas Olofsson i Laxsjön

3 februari 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 113-114, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 3:e febr. 1856.
S.D. Som sockenskrifwaren Hemming Olofsson i Holmsjön i och för sina räkenskaper rörande landsoch sockenjemnads liquiden begärt socknemännens inkallande i lagligen utsatt sockne stämma, hade
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socknemännen på grund deraf, denne dag, efter i laga ordning skedd pålysning, i socnestugan
sammanträdt hwarvid den å socknens enskilda utgifter företedda räkning antogs med derå tecknade
förbehåll, men hwaremot erläggandet af den så kallade behållna färjetulln af socknemännen wägrades,
så länge och intill dess en med rätta rök antalet öfwerensstämmande längd derå företeddes, i stället
förden nu af sockenskrifwaren förewisade, origtig ansedda längden.
§ 2 Sedan Offerdahls socknemän genom socknestämmobeslut af den 16:de sistl. december
tillkännagifvit det länge insedda behofvet af en landswäg mellan Hammerdals, Föllinge och Offerdals
socknar, så fattade Föllinge socknemän på derom i denne dagens socknestämma fråga, det beslut, att
hos Konungens befallningshafwande i länet härom göra anmälan, jemte ansökan att Konungens
befallningshafwande täcktes af de för undersökningen om wäganlägg-ningar möjligen befintlige
odisponerade medel anordna en tillräräcklig summa till betäckande af kostnaderna för utstakning och
kostnadsförslags upprättande, öfwer nu i frågawarande väganläggning mellan ofwannämnde socknar,
dock skulle Hammerdahls socknemän, innan ansökan herom gjordes, först i ämnet höras.
§ 3 Till hjelp åt bonden Daniel Jonsson i Raftelfwen för dess wanlottade dotter, bewiljade
socknemännen 12 sk. r.g.s per rök, hwilka medel skulle på enahanda sätt som det förra gången honom
förunnade sammanskott, uppbäras, hwarjemte gamla Brita Anders d:r skulle ur fattig cassan erhålla 2
r:d. banco.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Nils Nilsson
Jonas Olofsson

6 april 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 115, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 6:te april 1856.
S.D. Bewiljade socknemännen, uppå derom gjord framställning en summa af trettio riksdaler banco
till anskaffande af en ko, hvilken den nödstälde Jonas Olofsson i Åkersjön skulle af för-samlingen
mottaga och tills vidare under sin wård utan ersättning begagna, skolande nämnde summa, efter
werkstäld fördelning på hemmansegarnes innehafwande skattetal, af sockneskrifwaren i wanlig
ordning indrifwas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Påhl Pehrsson
Hemming Olofsson på Backen

4 maj 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 115, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 4:de maji 1856.
S.D. Uppå förutgången kallelse hade socknemännen sammanträdt för att höras huru wida de i likhet
med Liths socknemän ansågo nödigt anföra beswär öfwer det af Konungens befall-ningshafwande den
5:te october sistl. år gifna utslag rörande landswägs regleringen inom länet, och beslöto
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socknemännen, efter härvid tagen kännedom, att fullmagt, stäld på innehafvaren, skulle utfärdas och af
Påhl Olofsson i Nyland och Lars Olofsson i Norrgård å församlingens wägnar underskrifwas
sockneskrifwaren i Lith till ställas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt.
Hemming Olofsson Backen
Johan [bom] Nilsson

12 maj 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 116, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 12:e maji 1856.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse hade uti socknestugan sammanträdt för att
yttra sig huruvida de woro villige att uti en på de af Kongl. Maj:t derom i nåder faststälda allmänna
grunder byggd pensions inrättning för folkskollärare ingå eller icke, så förklarade ej blott härwarande
ordinarie skolläraren J. Widmark utan ock socknemännen, efter tagen kännedom af förbemäldte
nådiga grunder, sig wilja uti ifråga warande pensions inrättning inträda med uppfyllande af de vilkor,
som för ändamålet föreskrifne äro.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga, å socknemännens wägnar.
J. Widmark
Hemming Olofsson Backen Lars Olofsson Norrgård

1 juni 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 117, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:ta juni 1856.
S.D. Hade socknemännen, efter derom i laga tid erhållen kallelse, i socknestugan sammanträdt för
att, med anledning af Konungens befallningshafwandes under den 28:de april meddelade skrifwelse
höras, huruwida de ansågo någon taxa till efterrättelse för dem, som vid resor från Föllinge kyrkoslätt
till Laxviken, Hotagen och flere andre ställen inom socken, begagna sig af roddare och bärare och i
sådant fall rörande beloppet af ersättning, wore af behofwet påkallad, så förklarade socknemännen, för
hvilka den af Liths tingslags häradsrätt i detta afseende föreslagna taxan af 40 sk. banco milen för
hwarje roddare, båtlegan deruti inberäknad, blifvit tillkännagifwen, det de för sin del, dels ansågo
någon förändring uti skjutslegan ej kunde ifrågakomma under de år gästgifwerierna redan woro på
bestämda vilkor öfwertagna, dels att, sedan skjutslegan numera blifvit höjd till 24 sk. banco för milen,
denna ersättning äfwen borde wara till räcklig för båtrodd och bärare, hwilket belopp intill blifvande
ny gästgifwerireglering borde bestämmas genom faststäld taxa för dem, som härifrån färdas sjöwägen
till Laxviken och Ottsjön, i hvilka byar, äfwensom i Åhlviken och Skärwången, ordentlige
skjutsombytes-ställen böra inrättas, hwarförutan en taxa skulle blfiwa utan allt ändamål, hwarjemte
socknemännen wille uti protokollet hafwa anmärkt, det en by- och sockenwäg mellan Föllinge och
Hotagen finnes, hviken ända till Häggsjö by i sistnämnde capellag består af fastland och såsom sådan
bör så wäl sommar- som vintertid underhållas. Dessutom ansågs nödigt, att i den blifvande taxan
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äfwen bestämdes, huru skjutslegan skulle beräknas, i händelse twå eller flere resande förenade sig om
begagnande af samma båtrodd och bärare.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga. Föllinge socknestuga den 8:de juni 1856.
Jonas Hemmingsson
Nils Swensson i Laxviken

14 juni 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (AD bild 620)

Protokoll, hållet uti sammanträde med Föllinge socknemän den 14 juni 1856.
S.D. Efter förutgången laga kallelse sammanträdde denne dag socknenämndens ledamöter uti
socknestugan för att, enligt dess åliggande vidtaga nödige åtgärder till hämmande af det inom
församlingen rådande oskick, att wid skeende mantalsskrifningar jordbruken låta eljest mer eller
mindre lösa personer hos sig antecknas utan att wederbörligen begagna dem i stadig tjenst, med
afseende hwarå sockne nämnden, som insåg huru menligt detta lagstridiga förfarande inwerkade så
wäl på jordbruket som på sedlighet och god ordning, beslöt att till laga answar anmäla nu uppgifwa
personer, neml. drängarna Pehr Olofsson hos Olof Olofsson i Skärwången, Eric Isaksson hos Jonas
Hemmingsson i Thornäs, Jonas Carlsson och Lars Påhlsson hos Eric Mattsson på Backen, Jonas
Hansson hos Pehr Olsson på Backen, Kjell Nilsson hos Enar Kjellsson i Laxviken, Östlund hos Johan
Salmonsson i Wallrun samt Jonas Nilsson hos Nils Nilsson i Grafwarewågen. Hwarförutan det skulle
stå en hwar öppet att, i hädelse ännu flere icke i laga tjenst stadde personer förefunnos, dessa för
socknenämnden uppgifwa, och ville socknenämnden härjemte hafwa anmärkt förswarslöse
manspersonen Lars Hansson i Backen.
Sammanträdesstället socknestugan som ofwan.
Jon Medin

15 juni 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 118-119, ÖLA.

Protocoll, hållet uti Valborgsmässo socknestämman med Föllinge socknemän
den 15:de juni 1856.
S.D. Efter förutgången laga kallelse hade socknemännen denna dag i socknestugan samman- trädt
derwid först ej mindre kyrkans och fattigcassornes räkenskaper upplästes och godkändes, än ock de af
sockenskrifwaren företedda sockenräkenskaper för året, hwarefter den af socknenämnden under
föregående dag verkstälda utdelning af de under året till de fattige gifna kornet upplästes.
Säd
Byar
De behöfwande
Gifwarnes namn
Ta kpr
Löfsjön
Kerstin Påhlsd:r
af Ol. Olsson i Mörtsjön
2
d:o
Agnes Påhlsd:r
.. Olof Pehrsson i d:o
2
Laxviken
Brita Andersd:r
.. Nils Kjelsson i Laxviken
2
Lakavattnet
Mårten Jonsson
.. Salmon Jönsson i Laxsjön
4
Storån
Pehr Håkansson
.. Hemming Andersson i d:o
4
Skärwången
Brita Larsd:r
.. Pehr Jonsson i Skärwången
2
Nyland
Pehr Larsson
.. Pehr Olofsson i Backen
8
Backen
Carl Ersson
. Johan Nilsson i Nyland
2
d:o
d:o man
.. Påhl Jonsson i Axelås
2
Vallruen
Brita Ersd:r
.. Påhl Pehrsson i Slätten
2
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Lakavattnet
Laxviken
Raftelfwen
Flinten
Flykälen
Vallruen
Backen
d:o
Raftelfwen
Laxviken
Ottsjön
Skärwången
Grafbränna

Olof Mårtensson
Brita Andersd:r
Anders Jonsson
Olof Larsson
Jonas Andersson
Mårten Jönsson
Carl Ersson
d:o man
Anders Jonsson
sjud Anders Pehrsson
Eric Hansson
Anna Söder
Ek Erik

.. Ingel Jonsson i Laxsjön
.. Påhl Kjelsson i Laxviken
.. Jonas jonsson i Raftelfwen
.. Olof Rask i Laxviken
.. Olof Nilsson i Laxsjön
.. Eric Olsson i Stångviken
.. Hemming Olsson i Backen
.. Pehr Hemmingsson i Thornäs
.. Olof Jonsson i Raftelfwen
.. Markus Vilhelmsson i Laxsjön
.. Jöns Ersson i Backen
.. Pehr Jonsson i Skärwången
.. Olof Pehrsson i Grafbränna

Råg

Tillsammans

2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
4
2
2
1: 30

§ 2 Till befrielse från ordningsmans tjensten anmälde sig Olof Olofsson i Legden, i hwars ställe
bond. Jon Olofsson i Nyland utsågs.
§ 3 Uppå anmälan af sockneskrifwaren Hemming Olsson i Holmsjön tillfrågades socknemännen
huruvida de ville deltaga uti reparationskostnaden af den numera bristfälliga så kallade Högbron öfver
Hårkan, mellan Liths och Häggenås socken och hwarpå socknemännen förklarade, det de icke widare
deltogo uti underhållsskyldigheten af berörde bro så wida icke Liths pastorats boer, efter deras
innehafwande hemmantal, deltogo med Föllinge hemmansegare uti uppförande och underhållningen af
de härstädes öfwer samma vattendrag förestående brobyggnader.
§ 4 Uppå samma sockenskrifwares anmälan framstäldes äfwen fråga om tingsprofossens eller
tingswaktmästarens utgående lön, dervid socknemännen förmenade, det de medelst den lön i korn, han
under föregående år uppburit, äfwen dermed blifvit godtgjord för sin härifrån utgående aflöning för
innewarande år.
§ 5 Sedan ej mindre Offerdahl än Hammerdahls socknemän i likhet med denna församling funnit
den påtänkta wäganläggningen mellan nämnde församlingar af behofwet högt påkallad, så blef
undertecknad ordförande anmodad, att till winnande af erforderligt statsbidrag, ingå med ansökan om
erhållande af allmänna medel till betäckande af kostnaderna för uppmätning och utstakning af berörde
nya väganläggningen samt upprättande af behörigt kostnadsförslag, såsom förberedande åtgärder.
§ 6 Då en pålitlig ledstång mellan kyrkomuren och landsvägen wore, särdeles för äldre
kyrkobesökande, vissa årstider högst behöfligt, så skulle sockensnickaren Olof Larsson anmodas att
för socknens räkning nämnde ledstång ändamålsenligt anbringa till blifwande höstetid.
§ 7 Som Olof Jonsson i Norrgård och Jonas Jonsson derstädes anmälde sig kunna öwertaga bestyret
med ringningen, emot det nedsatta ersättningsarfwodet af 6 r.d. r.g.s., så blefwo desamma dertill
antagna, så framt ej förre innehafwaren deraf Jon Olsson i Nyland ville emot samma belopp dermed
vidare fortfara, hwarjemte kyrkovaktaren Nils Kjelsson skulle fortfarande bestrida den af honom förut
innehafwande andel i ringningen, dock med vilkor att han finge uppbära den till kyrkoklockorna
anslagne smorning.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga Föllinge sockenstuga d. 6 juli 1856
Hemming Olofsson i Holmsjön
Jonas Hemmingsson i Thornäs
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27 september 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 120, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 27 sept. 1856.
S.D. Efter förutgången kungörelse sammanträdde socknemännen för att besluta rörande an-skaffande
af rum åt folkskole-läraren och för skolan, hwarvid fjerdingsmannen Påhl Olofsson och
hemmansegaren Eric Mattsson i Backen utsågos att om berörde angelägenhet draga försorg, äfwensom
sockenskrifwaren Hemming Olofsson i Holmsjön uppdrogs, att uträkna och på rök-antalet inom
församlingen fördela samt debitera huru mycket hö och halm en hwar borde aflemna till utfordring af
skollärarens ko.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga å socknemännens wägnar.
Göran Olofsson i Sletten
Johan [bom.] Nilsson

2 november 1856
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 120-121, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 2:dra november 1856.
S.D. Sedan socknemännen uti till denna dag lagenligt utsatt socknestämma sammanträdt för att
ombesörja brefbäringen för kommande året, så blefwo förre brefbärarne Olof Olofsson i Backen och
Eric Kjelsson i Legden antagne att berörde brefbärning i wanlig ordning förestå emot åtnjutande af
femtio riksdaler r.g.s. tillsammans, hwartill bidrag skulle erläggas af t.f. pastor Medin, sockenhandlarne Nils Isaksson och H. Åslund med en riksdaler b:co hwardera, samt det öfrige såsom förut af
löjtnanten Stridsberg, missionsskolan och församlingen, hwar jemte skolläraren Vidmark uppdrogs att
postöppningen förestå.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Å socknemännens wägnar.
[Underskrift saknas]

1 februari 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 121-124, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:a febr. 1857.
S.D. Till winnande af ett mera rättvist och ändamålsenligt sätt vid fördelningen af underhållningsskyldigheten af bywägarne inom församlingen så wäl winter som sommartid, hade
socknemännen blifvit till allmän socknestämma kallade till denne dag med anledning af en genom
hemmansegaren Hemming Jonsson å egne och öfrige byemäns i Skärwången wägnar, till pastors
embetet inlemnade sålunda lydande skrifvelse:
”Som wäghållningen inom Föllinge socken redan förut tid efter annan genom lagligen hållne
socknestämmor blifvit på enahanda sätt ordnadt, men erfarenheten nu sedermera visat, att underhållet
byarna emellan i afseende på skattetalet ej blifvit rätteligen jemförd, utan ock att det underhållningssätt
som hittills warit gällande icke motswarat behofwet hwad communicationen inom församlingen
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fordrar, så vida jordegare icke äro ålagde att med snöplog wägarne iståndsätta, ware sig större eller
smärre snöfall, ty om en antingen åkandes eller gående kan finna sig nödsakadt resa en 2 till nera 3
mils lång och obebodd wäg, som allenast med en häst blifwit iståndsatt, så kan fara werkligen wara
förhand, att icke uppnå den ort, dit resan är ämnad. Förhållandet kan äfwen anses dermed enahanda
om ej wärre, för de från kyrkan mera aflägsna åboer, hwilka i mån af wägarnas ofarbara skick i
synnerhet wintertiden, kan hafwa de största olägenheter att uthärda, ej mindre för att besöka den
offentliga gudstjensten utan ock ihändelse behofwet skulle påkalla, så wäl själasörjare som ock
barnmorska, hwaraf följer om wäghållningen hädanefter som hittills skulle fortgå, så kunde sådana
embetsbiträden under wintertiden uteblifwa, äfwen om det gällde lifwet. Det är således på grund af
sådane omständigheter jag wågar afgifwa förslag till ordnande af ett bättre wäghållnings sätt inom
Föllinge församling, så wäl winter- som sommartiden.
1:o Alla inom socknen nödige wägar böra upptagas och byvis efter skattetal emellan socknemännen
delas.
2:o Sommarwägar skola ej allenast förses med farbara broar öfwer bäckar och myrland utan ock så
mycket leget det medgifwer, rensas och jemnas, hwartill genom socknestämma borde utses en
fullmägtig för hwarje by, som eger hålla tillsyn, att detsamma werkställes.
3:o Winterwägarne skola vid hwarje eller minsta snöfall med en minst 2¾ alnar bred snöplog, och
om detta ej är tillräckligt, med skofling rensas, och som det å skogwägar alltid är wanligt att gropar
förekomma, som förorsaka swårigheter för resande, så skola äfwen de i behörigt skick jemnas.
4:o I afseende på Åkersjö, Vallru och Storåbrännans byar, der wäghållet synes kostbarare, såsom
belägne närmare fjellen, bör dem någon nedsättning emot de öfrige byalagen beviljas.
5:o Den uti 1:o föreslagne delningen borde werkställas af dertill vid socknestämma för hwarje
byalag utsedda ombud.
Skärwången den 6:te januari 1857, å egne och öfrige byamäns wägnar.
Hemming Jonsson”
Öfwer hwilket förslag socknemännen yttrade sig på följande sätt:
Beträffande den i förslaget förekommande första puncten så blef denna gillad och såsom grund
för en billig fördelning af byawägarnas underhåll, antagen ej mindre af prestbordsarrendatorn J. A.
Rothoff, uti hwad på honom ankommer, än ock af Thornäs samt öfrige hemmansegare inom socken,
med undantag af Kyrkoslättens och Grafbrännas hemmansegare, som wägrade dess antagande,
äfwensom, med undantag af Åkersjö by, alla lappmarkshemmans åboer hwilka, genom sina ombud
Isak Olofsson i Åhlåsen och Eric Larsson i Hökvattnet, wägrade deltaga mera än till hälften efter deras
skatte tal, på grund deraf, att underhållningsskyldigheten af allmänna landswägen blifvit efter samma
beräkning dem påförd, hwarförutan tillkännagafs och antogs behofwet af en ny wäg mellan Föllinge
Kyrkoslätt och Mörtsjön samt Laxvikens byar, hvilken, sedan den af nämnde byemän sjelfwa blifvit
upptagen, skulle ingå i den allmänna fördelningen.
2:dra puncten i förslaget godkändes af alla. Widkommande 3:dje puncten så och då 2¾ aln
snöplog ansågs otillräcklig skulle den samma förändras till fulla 3 alnars bredd samt vid wägning
begagnas endast så ofta behofwet och wägens beskaffenhet det fordrade, uti hwilket beslut alla
instämde med undantag af Eric Mattsson i Backen å det så kallade Thunbolagets wägnar, hwilka ville
förkasta bruket af snöplog.
4:de puncten gillades äfwen med bestämmande att, vid fördelningen af bywägarnes underhåll
wintertiden skulle 1 tunnelands skatte nedsättning bewiljas Åkersjö och Högruens nybyggare
tillsammans, äfwensom Vallruens och Storåbrännans åboer hwardera.
5:te puncten antogs och gillades af alla röstegande, hvilka härjemte beslöto, att endast de wägar
som mellan byarna äro behöfliga vid resor till och från kyrkan skulle uti ifrågawarande delning ingå,
med uteslutande af alla sidowägar mellan särskildta byar.
Slutligen anser sig sockne stämmans ordförande böra tillägga, att enär förestående ärende är af
beskaffenhet att, der stridiga åsigter förekomma utan att kunna sammanjenkas, detsamma till slutligt
afgörande lyder under vällofl. häradsrätts pröfning.
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Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor

Uti allmän socknestämma denne dag uppläst och godkändt, intyga Föllinge socknestuga den 8:de
februari 1857. Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Nils Swensson i Laxviken
Hemming Olofsson, Holmsjön

22 februari 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 124-125, ÖLA.

Protocoll, hållet utii allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 22:dra februari 1857.
S.D. Uppå anmodan af Konungens befallningshafwande i länet hade ej mindre Föllinge än ock
Hotagens röstegande ledamöter blifvit till denna dag uti lagligen utsatt gällstämma kallade för att
höras öfver en af riksdagsfullmägtigen Nils Larsson i Tullus, till nämnde Konungens
befallningshafwande ingifwen skrift, rörande äskad förhöjning af det för honom bestämda arfwode 3
r.d. 36 sk. b:co för dagen till 4 r.d. 32 sk. samma mynt, hwilket wore det minsta belopp, som för en
ledamot af bondeståndet kunde i förhållande till lefnadskostnaderna i hufwudstaden anses utgöra
anständigt och tillräckligt under håll, och då socknemännen genom de pastorsembetet i ämnet
meddelade i skrifwelser härom erhållit nödig kännedom, beslöto de ifrågawarande förhöjning bifalla
såsom warande billig, uti hvilket beslutet äfwen Hotagens capellboer, enligt inlemnadt protocolls
utdrag af den 15:de i denne månad, instämde.
§ 2 Till ledamöter uti den till den 12:te nästkommande mars utsatta bewillningstaxeringscommitté
med Liths tingslag upå Klösta gästgifwaregård, blefwo förre kyrkovärden Olof Pehrsson i Thornäs och
hemmansegaren Hemming Olofsson i Backen utsedde, hvilka det således åligger att sig å utsatt tid och
ställe infinna.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt i allmän socknestämma den 1:sta mars 1857 intyga.
Å socknemännens wägnar.
Per Persson i Nyland
Hemming Olofsson i Holmsjön

8 mars 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 125-127, ÖLA.

Protocoll, hållit uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 8:de mars 1857.
S.D. Med anledning af en från pastorsembetet i Lith ankommen kungörelse af den 28:de sistl.
februari, angående utsatt ny gällstämma i Liths socknestuga till den 15:de uti innewarande månad,
derwid den för brobyggnaden öfwer Hårka-ån utsedda byggnads-direction har af nöden att i flere
afseende inhemta tingslagsboernas utlåtande och beslut rörande förberedande åtgärder för utförandet
af berörde företag, med hvad den uppläste kungörelsen widare innehåller, hade socknemännen denne
dag blifwit i socknestämma inkallade för att till berörde gällstämma utse ombud, och hwartill
hemmansegaren Hemming Jonsson i Skärwången valdes, hwilken det således tillkommer att å
Föllinge sockenmäns wägnar öfwerwara och deltaga uti om förmälte öfwerläggningar och beslut.
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§ 2 Till understöd åt Jonas Jonsson i Åkersjö, hwars barn en längre tid legat sjuk i werk och
vedermöda, anslogs tillswidare 10 riksdaler banco ur fattig cassan, hwarefter socknemännen framdeles
ville yttra sig om ytterligare tillskott, sedan det blewe kändt huruvida barnet förr eller sednare kunde
tillfriskna eller med döden afgå.
§ 3 Uppå anmodan af prestebordsarrendatorn, herr e.o. kammarskrifwaren J. A. Rothoff,
framställdes nödwändigheten att werkställa de reparationer å de församlingen till hörige åbyggnader å
samma prestebord, hvilka vid sist hållne ekonomiska besigtning blifvit föreskrifne, dervid först
sockenskrifwaren Hemming Olofsson i Holmsjön och sedan fjerdingsmannen Påhl Olofsson i Nyland
föreslogs att draga försorg om werkställigheten af berörde reparationer, men hvilka detta uppdrag de
sig frånsade, till följe hwaraf arrendatorn J. A. Rothoff fann sig föranlåten att fästa socknemännens
uppmärksamhet derpå att han, ihändelse arbetet uteblefwe, nödgades hos Konungens
befallningahafwande förhållandet anmäla, hwarpå socknemännen utsågo den i socknestämman icke
närwarande hemmansegaren Hemming Olofsson i Backen att å socknemännens wägnar widtaga alla
nödige ansedde åtgärder för reparationernas utförande, samt werkställigheten deraf i allo emot nöjaktig
ersättning klanderfritt förestå.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Vid denne dag werkställd justering anmälde Hemming Olofsson att han det honom lemnade uppdraget
ej kunde sig åtaga såsom varande dertill icke skicklig.
Föllinge socknestuga den 22:dra mars 1857. Å socknemännens wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten
Salmon Jönsson i Laxsjön

13 april 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 127-128, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 13:de april 1857.
S. D. Hade socknemännen, efter förutgången kallelse, i socknestugan sammanträdt, dervid
magazinsräkenskaperna först upplästes, godkändes och underskrefwos.
§ 2 Wid wäckt fråga om stället för försörjningen af mindre wetande gossen Johan i Mörtsjön
beslöts, att en summa af 33 riksdaler 16 sk. banco skulle för år räknadt af församlingen erläggas, till
dess bröder Pehr och Eric Johans söner, som åtogo sig att tillswidare honom wårda och försörja.
§ 3 Beträffande den till förståndet rubbade Olof Nilsson i Legden afgjordes så, att han tills widare
skulle inom Kyrkoslätten och Thornäs erhålla nödig wård och tillsyn, intill dess det blefwe afgjordt
huruwida det för honom kunde beredas plats å Östersunds lazarett.
§ 4 Såsom föreståndare för de vid sednaste ekonomiska besigtning föreskrifna reparationen å
härwarande pastorsboställe, utsågo socknemännen skräddaren Gabriel Olofsson i Skärvången, som
befattningen härom sig åtog, hwilken det såleds tillkommer att för werkställigheten vidtaga de åtgärder
som i alla afseenden kunna befinnas erforderlige.
§ 5 Uppå derom gjord begäran lemnades skolläraren Vidmark tillåtelse af församlingen att under
sommaren bestrida klockaretjensten meddelst en dertill skicklig och pålitlig person.
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§ 6 Förre hemmansegaren Pehr Andersson i Löfhögen hade till erhållande af befrielse från
godemanstjensten begärt, att annan godeman i hans ställe måtte utses, men med hvilket ärende
socknemännen af förekomne skäl och anledningar, icke för denna gång kunde sig befatta.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt Föllinge socknestuga den 26:te april 1857 intygas.
Å socknemännens wägnar.
Heming Jonsson Skjervången
Nils Svensson i Laxviken

1 juni 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 128-129, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:sta juni 1857.
S.D. På grund af Konungens befallningshafwandes twenne särskildta kungörelser af den 4:de och
29:de sistl. april, angående ett till den 2:dra nästkommande juli inför Konungens befallningshafwande
utsatt sammanträde, dels för att, på derom wäckt fråga, med rotehållarne vid häst- och fältjägarecorpserna öfwerlägga och besluta om någon förment mera jemnlik för-delning af de bidrag som från
rotecassan bör till hwardera af förnämnde corpser utgå, äfwensom att wälja ledamöter i de revisioner
af bekädnads- och roteringscassæ-directionens räken- skaper, som under mästinfallande fem år komma
att förrättas, dels ock, för att uppå förekomne anledningar inhemta innevånarnes yttrande och beslut
rörande ordnandet af en ifrågakommen lättare communication emellan länets sydligare del öfwer
Östersund till hamn i Norrige, med begagnande af mellanliggande sjöar, hade socknemännen blifvit
till denna dag i laga ordning uti allmän socknestämma kallade, för att till förenämnde sammanträde
utse ombud, och hwartill hemmansegaren Hemming Olofsson i Backen blef utsedd, hvilken det
således tillkommer att i egenskap af Föllinge socknens fullmägtig i ofwanberörde afseenden, sig å
utsatt tid och ställe infinna.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uti allmän socknestämma den 7:de juni 1857 uppläst och justeradt intyga, Föllinge socknestuga som
ofwan. Å socknemännens wägnar.
Jonas Jonsson i Raftälfven
Påhl [bom] Jonsson i Axelås

7 juni 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 129-130 ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 7:de juni 1857.
S.D. Med anledning af en från direktionen öfwer Högbrobyggnaden hit ankommen skrifvelse, med
tillkännagifwande att till arbetets fortsättande skulle inom tingslaget anskaffas en karl för hwarje
tjugonde tunnland, att sig till den 22:dra dennes för ändamålet inställa, hade socknemännen till
öfwerenskommelse härom i socknestugan sammanträdt, dervid beslöts att indela pastoratet i rotar
sålunda, att Kyrkoslätten med de öster om belägna byar skulle anskaffa twenne arbetare, norrbyggden
en och sockens westra del en, samt Hotagens capellag en arbetare, med skyldighet för hwardera roten
att i händelse af arbetskarlens uteblifvande ersätta den öfwerbetalning, som genom särskildt lega
kunde blifwa en följd, skolande i öfrigt efter fullbordadt arbete jemkning och rättelse uti kostnaden
jordegarne emellan af sockneskrifwaren werkställas.
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Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor

Uppläst och justeradt intyga
Hemming Olofsson Backen

Olof Salmonsson i Sandvikssjön

21 juni 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 130-132 ÖLA.

Protokoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 21:a juni 1857.
S.D. Efter förutgången laga kallelse hade socknemännen denna dag uti allmän socknestämma
sammanträdt, dervid följande ärenden till öfwerläggning förekommo:
§ 1 Sedan ej mindre kyrkans och fattigcassornas räkenskaper, än och den af sockneskrifwaren
upprättade sockenräkning, blifwit samtelige upplästa, godkända och underskrifna, meddelades till
församlingens kännedom den af fattigwårdsstyrelsen under föregående dag werkstälda och nu
godkända fördelning af korn och penningar till de mest behöfwande inom socken sålunda:
B:co
Korn
Byar
De behöfwande
Giwarnes namn
R.d. sk.
T:a kpr
Lakavattnet
Vallruen
d:o
Ottsjön

Mårten Jonsson
Gröns h:u
Mårten Jönsson
Påhl Hansson

Nyland
Sångbodarna
Backen
Laxviken
Skärvång.
Laxsjön
Vallruen
Holmsjön
Raftälfven

Pehr Larsson
Olof Nilsson
Carl Ersson
Gammal Brita
Salmon Brita
Jonas Velumsson
Jonas Jönssoon
Lars Andersson
Anders Jonsson

af Olof Olofssons st:bhus i Åhlåsen
Nils Kjelsson i Laxviken
Påhl Kjelsson i d:o
Heming Olsson i d:o och Ol. Pehrsson
i Mörtsjön
Nils Påhlsson i Thornäs
2: af Olof Olofssons st:bhus i Åhlåsen
Ur fattig cassan
3: 16
d:o
d:o
2: d:o
d:o
1: 16
d:o
d:o
3: 16
d:o
d:o
2: d:o
d:o
2: d:o
d:o
2: Summa
18: --

4
4
4
4
2
4

.
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§ 2 Som skolstyrelsen under föregående dagens sammanträde uppå förekomne skäl ansett den af
församlingen hittills utgående afgift till skollärarens aflöning kunna nedsättas till 8 sk. af hwarje
hemmansegare, 6 sk. af hwarje annan i socken mantalsskrifven skattskyldig mansperson samt 4 sk. af
hwarje qvinna, allt banco, från och med 18:ton till och med fylda 60 år, samt 8 sk. samma mynt uti
inträdesafgift för hwarje barn, äfvensom att dessa afgifter, med undantag af den sistnämnda, skulle
genom träffad öfwerenskommelse med häradskrifvaren i fögderiet, årligen på debetssedeln under
särskild rubrique upptagas och indrifwas, så blef detta beslut socknemännen delgifwet, hwilka
detsamma i alla afseenden till efterrättelse gillade och godkände.
§ 3 Uppå skolstyrelsens förslag fattade socknemännen det enhälliga beslut att, sedan församlingens
folkskola numera blifvit omorganiserad från flyttbar till fast, till Kongl. Maj:t ingå med underdånig
ansökan att, å likhet med flere andra församlingar, å pastorsbostället erhålla plats ej blott för sjelfwa
skolhuset jemte öfrig erforderlig åbyggnad, utan ock slåtterlägenhet till utfodring af en ko, der
boställsinnehafwaren sådan kunde lämpligast anwisa, äfwensom nödigt tillstånd att, till förenämnde
åbyggnader å samma boställe få taga nödigt wirke, om hvilken underdåniga ansökan sockenstämmans
ordförande befullmägtigades draga försorg.
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§ 4 Till ordningsmän i de afgåendes ställe invaldes: Göran Mårtensson i Backen, Påhl Ersson i
Ottsjön, jäg. Wikman i Laxviken, Pehr Jönsson i Laxsjön, Pehr Andersson i Sandviken, Anders
Andersson i Wallruen samt Göran Pehrsson i Lakavattnet, äfwensom till sexmän: Påhl Påhlsson yngre
i Nyland, Eric Olsson i Slätten, Pehr Ersson i Holmsjön, Jonas Jonsson i Ottsjön, Lars Ersson i
Laxviken, Eric Jönsson i Storån, Pehr Hemmingsson i Thornäs, Mathias Andersson i Sandviken samt
Olof Olofsson i Åhlåsen.
§ 5 Till brandrotmästare i norra rotan utsågs Anders Hansson i Ottsjön, och till anskaffande af
ringare i Jo Olofssons ställe uppdrogs Jonas Hemmmingsson i Thornäs att draga försorg.
§ 6 Beträffande den till förståndet rubbade Olof Nilsson på Swed skulle han genom dess broder Eric
Nilssons försorg, på sockens bekostnad insändas till staden för att om möjligt erhålla plats på
lazarettet, antingen gratis eller mot betalning.
§ 7 Vid wäckt fråga om den ordning i hvilken dagswerken vid reparationerna å åbyggnaderna på
pastors bostället borde utgöras, bestämdes att Wallruen skulle dermed börja och sedan röklängden
följas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst i allmän socknestämma den 28 juni 1857 och justeradt intyga:
Å socknemännens wägnar:
Anders Påhlsson i Nyland
Olof [bom] Olofsson i Legden
Den med förestående beslut missnöjde eger deri söka ändring genom besvär som ingifwas till
domcapitlet i de mål som upptagas i de 3:ne första paragraferna innan kl. 12 å 60 dagen, och i de
öfrige hos Konungens befallningshafvande i länet innan kl. 12 å trettionde dagen eller om helgedag då
infaller dagen derefter, räknad från denna dag, då beslutet kungöres, dock denna dag oräknad. Börande
den med beslutet missnöjde bifoga sina besvär, ej allenast det öfverklagade beslutet utan äfwen bevis
när detsamma kungjordes, åliggande jemväl den klagande att i första fallet inom 28 dagar, och i det
sednare inom 14:ton dagar efter det beswären sednast bordt inlemnas å ort som wederbör, till
socknestämmans odförande aflemna diarii utdrag öfwer beswärens inlemnande. Försummes hwad
sålunda är föreskrifwet, winner beslutet laga kraft.
Föllinge den 12:te juli 1857.
Jon Medin
t. f. pastor

9 augusti 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 133, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 9:de augusti 1857.
S.D. Uppå skedd anmälan, det utfattige Eric Olssons i Grafbränna h:u wore swårt sjuk samt saknade
det nödwändiga till lifvets bergning, inlystes socknemännen denna dag i socknestugan, för att om dess
wård vidtaga nödige åtgärder, och blef af sådan anledning beslutet, att bonden Pehr Olsson i samma by
skulle till hennes försörjning lemna hwad dertill erfordrades samt deröfwer föra räkning, som
sedermera af socknemännen betalas skulle.
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Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor

Uppläst och justeradt.
Jonas Hemmingsson Thornäs

Eric Mattsson Backen

18 oktober 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 133-134, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 18 okt. 1857.
§ 1 Sedan socknemännen, med anledning af Konungens befallningshafwandes derom utfärdade
kungörelse, blifwit till denna dag i allmän socknestämma kallade för att utse ombud till det
sammanträde, som af kronofogden för priscouranters upprättande komme att utsättas, nu hade i
socknestugan sammanträdt, så beslöto de närwarande röstegande ledamöterne, att sig med Liths
socknemän förena om samma ombud, hwarom fullmagt skulle af ordföranden utfärdas.
§ 2 Uppå begäran af föreståndaren för föreskrifne reparationerna å församlingens pastori boställe,
blefwo socknemännen tillfrågade huruvida de ansågo de å caractershuset bestämda reparationer ej
blott wore fullt ändamålsenliga utan ock, med afseende å den långt framskridna årstiden, kunna med
fördel nu werkställas, hwar öfwer socknemännen hördes wara af delade tankar, och då bonden
Hemming Jonsson i Skärwången begärde, att uti ifråganwarande afseende få med boställes arrendatorn
öfwerlägga, så blef ärendet lemnat.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Jonas Hemmingsson
Eric Mattsson Backen

1 november 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 134-135, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:a nov. 1857.
S.D. Efter förutgången laga kallelse hade socknemännen denne dag i socknestugan sammanträdt för
att öfwerenskomma och besluta om brefbäringen för kommande år, der vid socknemännen, efter någon
öfwerläggning, fattade det beslutet, att till bestridande af berörde brefbäring skulle af församlingen
erläggas med 20 riksdaler r:mt för året, hwarjemte tillkommer de bidrag som dels af löjtnanten L. M.
Stridsberg erlägges med 15 riksdaler, och af t.f. pastor J. Medin med 3 r.d, dels ock af missionsskolan i
Laxsjö hitintills beräknadt till 7 r.d. och af sockenhandllarne 1 r.d. 24 sk. hvardera, hvilka man
förmodade kunna willigt detsamma höja till 2 r.d. 24 sk. hvardera, utgörande således allt tillsammans
en summa af 50 r.d. r.g.s. på hwilka förutnämnde vilkor förre brefbäraren Eric Kjelsson i Legden åtog
sig brefbäringen under året ombesörja.
§ 2 Uti samma socknestämma wäcktes fråga om bidrag till åldriga Carl Erssons understöd, dervid
socknemännen hördes wilige att så väl för hans som gamla Söders underhåll årligen erlägga en rågad
kappe korn på röken, för att dem emellan fördelas så att Carl Ersson skulle åtnjuta deraf hwad som
kunde blifva öfrigt sedan den sednare Söder erhållet sitt förut bestämda anslag, och föreslogs Jonas
Hemmingsson i Thornäs säsom lämpligast att berörde korn uppbära och fördela. Men som ärendet är
af beskaffenhet att ej kunna afgöras utan derom särskildt utlyst socknestämma, kommer densamma att
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här öfwer hållas 1:sta advents söndagen, hvilket under tecknad ordförande ansett sig härmed böra
tillkännagifva.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt
Jonas Hemmingsson Thornäs
Eric Mattsson i Backen

29 november 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 136, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 29:e nov 1857.
S.D. Med anledning af derom i föregående socknestämma wäckt fråga hade socknemännen till denne
dag blifvit i allmän socknestämma å nyo kallade, dervid beslöts, att till betäckande af det underhåll
som erfordrades till åldrige personerne Matts Söder och Carl Ersson skulle erläggas en kappe korn i
fullt mål af hwarje hemmans rök, och af bonden Jonas Hemmingsson i Thornäs, efter förutgången
pålysning, emottagas, hwar efter han skulle till Söder utmäta det honom anslagne underhåll af 3
strukna tunnor samt till Carl Ersson 2:ne tunnor, skolande det sedan möjligen blifwande öfwerskottet
till församlingens disposition redowisas, hwarjemte socknemännen ansågs lämpligast, det Carl Ersson
blefwe af sin son Jöns Carlsson i Norrgård wårdad och skött, viljande desamma framdeles efter
blifwande omstädigheter pröfwa, huruvida någon tillökning i dess underhåll kunde blifwa behöfligt.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga. Å socknemännens wägnar.
Eric [bom] Olsson i Slätten
Hemming Olofsson i Holmsjön

13 december 1857
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 137-138, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 13:de december 1857.
S.D. Med anledning af Konungens befallningshafvandes genom kungörelse den 25:te sistl. november
utfärdade kallelse till provinsens samtlige innewånare att medelst socknevis utsedde ombud inför
Konungens befallningshafwandes å dess sessionsrum sammanträda måndagen den 11:te januari
nästinstundande år 1858 kl. 10 f. m. för att höras och i hwad på dem ankommer besluta uti de i berörde
kungörelse omförmälde ärenden, hade socknemännen, efter förutgången laga pålysning blifvit till
denna dag i allmän socknestämma kallade, dervid, sedan församlingens röstegande ledamöter woro
samlade och de blifvande öfwerläggningsämnena vid det utsatta landstinget ytterligare blifvit upplästa,
hemmansegaren Hemming Olofsson i Holmsjö utsågs, att i egenskap af socknefullmägtig uti
ofwannämnde öfwerläggning deltaga, åliggande således ombudet å utsatt tid och ställe sig infinna, och
hållande socknemännen giltigt hwad ombudet lagligen gör och låter.
§ 2 På grund af hit från directionen öfwer Högbrobyggnaden ankommen skrifwelse angående utsatt
gällstämma i Liths socknestuga till den 27:de innewarande månad för att öfwerlägga och besluta uti
flere rörande nämnde brobyggnad uppgifne angelägenheter, blef hemmansegare Hemming Olofsson i
Holmsjö i denne dagens socknestämma utsedd, att såsom socknefullmägtig uti ofwanberörde
öfwerläggningar deltaga, hållande socknemännen för godt hwad fullmägtigen lagligen gör och låter.
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§ 3 Uppå anmälan af sockneskrifwaren Hemming Olofsson i Holmsjö blef till socknemännens
afgörande hemställt på hwad sätt de till reparationerna å härwarande pastorsboställe er-forderlige
materialier lämpligast borde anskaffas, och beslöts, det skulle så snart ske kunde, dessa materialiers
anskaffande till den minstbjudande å offentlig auction utbjudas, hwarom sockneskrifwaren egde draga
försorg.
§ 4 Vid justering af förestående beslut gjorde socknemännen det tillägg att till pröfning af de
blifwande anbuden vid auction å materialierne skulle hemmansegarne Hemming Jonsson i
Skärwången, Hemming Olsson i Backen och Olof Hansson i Forssåsen utses att å sockne-männens
wägnar antaga eller förkasta bemälte anbud, samt sedan vidtaga de åtgärder hvartill de kunde finna sig
föranlåtne.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt den 20 december 1857 intyga.
Olof Olsson i Legden
Anders Pehrsson i Backen

1 januari 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 138-139, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 1:sta januari 1858.
S.D. Som directionen öfwer Jämtlands läns sparbank anmält behofvet af val till annat ombud inom
Föllinge sockens norra del i den afgående skolläraren C. L. Tellströms ställe, så blef med anledning
deraf läraren vid Föllinge folkskola herr J. Widmark i denne dagens socknestämma utsedd, att såsom
sparbanksombud inträda med skyldighet, att sig till efterrättelse ställa Kongl. Majt:s i nåder faststälda
reglemente rörande berörde inrättning.
§ 2 Uppå derom gjord begäran hade socknemännen till denne dag äfwen blifvit i sockne-stämma
inlyste för att utse ledamöter uti den direction, som skall draga försorg om uppförande af den förut
beslutade brobyggnaden öfwer så kallade Ocker-strömmen, och blefvo för detta ändamål utsedde
hemmansegarne Eric Mattsson i Backen, såsom ordförande, Nils Olofsson i Ottsjön, Olof Hansson i
Forssåsen, Nils Olsson i Laxsjön samt Hemming Olofsson i Backen, hvilka till följe häraf äga att, efter
sig företeende omständigheter vidtaga de åtgärder, som till ärendets framgång kunna befinnas nödige.
Föllinge socknestämma som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt.
Hemming Olofsson Holmsjön
Jon [bom] Olofsson i Nyland

6 januari 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 139-140, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 6 januari 1858.
S.D. Sedan soknemännen, efter förutgången laga kallelse, denne dag i socknestämma sammanträdt,
för att, med anledning af en från rectorn h:r A. Sundberg i Östersund ankommen skrifvelse med anbud
till socknemännen, att emot 16 r.d. r.m:t per tunnaa få lösa den härifrån till skolstaten utgående andel
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af kronotionden, sig deröfver yttra, så och då socknemännen oaktadt flere anmaningar att afgifva ett
bestämdt swar, ändock befunno sig i willrådighet, tillkännagaf arbetskarlen Eric Påhlsson i Norrgård
sig villig att berörde spannemål lösa, hwilket honom, såsom fullt wederhäftig, ej kunde under sådant
förhållande förmenas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga
Hemming Olofsson i Holmsjön
Påhl Pehrsson i Slätten

17 januari 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 140-143, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 17:de januari 1858.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse från predikostolen, nu hade i socknestugan
sig allmänt inställt, så blefwo derwid följande beslut fattade.
§ 1 Den till Kongl Maj:t uppsatta underdåniga ansökan att å härwarande pastorsboställe erhålla ej
mindre plats för sjelfwa skolhuset utan ock öfrige i ansökan tillkännagifne förmåner, upplästes och
framställdes sedan till socknemännens afgörande huruwida ärendet skulle i sitt närwarande skick
fullföljas eller inställas, intill dess det visat sig hwad prestbordet efter slutad skiftesförättning kunde
hafwa att umbära. hwaröfwer socknemännen beslöto, det skulle berörde underdåniga ansökan, utan
afbidan af det pågående laga skiftets slut, till Kongl. Maj:ts nådiga pröfning och afgörande inlemnas.
§ 2 Uppå begäran af den för brobyggnaden öfwer Ocker-strömmen utsedda direction hade
socknemännen hufudsakligast blifvit till denne dagens socknestämma inlyst för att öfwerenskomma
om grunderna för bestridande af de kostnader, som, utom de genom Konungens befallningshafwandes
år 1856 meddelade utslag bestämde 2 r.d. banco för hwarje t:ds skatte, hwaraf socken består, böra utgå
med undantag af Storåbrännan, samt nu undantagne Laxvikens by, derwid efter en längre
öfwerläggning beslöts, att Laxsjöns, Ottsjöns, Störåsens, Forssåsens och öfrige Kyrkoslättens
hemmansegare, genom hvilka sistnämdes ägor berörde vattendrag fram flyter, skulle gemensamt uti
brobyggnadens uppförande deltaga sålunda, att de dertill erfoderlige materialier skola utgöras efter
hwars och ens innehafwande skattetal, men dagswerken jemte den contanta penninge afgift, som,
utöfwer förenämnda 2 r.d. b:co per tunneland och de bidrag enskilda kunde för ett godt ändamål
tillskjuta, möjligen komme att erfordras, skulle utgå efter rök bland ofwannämnde byamän, hwarjemte
hwarje i brobyggnaden deltagande skulle på eget answar anskaffa de honom ålöpande byggnadsvirket
och skulle byggmästaren Alb. Rissler erbjudas att byggnadsarbetet förestå emot det billigaste arfvode,
som kunde betingas, hvilket utan byggnadsskyldiges hörande ej finge öfwerstiga fyra r.d. r.m:t per
dag, hwilken byggmästare dessutom skulle wid dess snart wäntade ankomst till församlingen
anmodas, att wederbörligt materials- och kostnadsförslag upprätta.
§ 3 Wid början af nästförestående ärendes behandling framslängde bonden Eric Mattsson i Backen,
såsom ordförande i den utsedda brobyggnadsdirectionen, en skrifvelse till underteck-nad ordförande i
socknestämman, men då Eric Mattsson genast sig aflägsnade utan att med något ord tillkännagifwa sin
afsigt dermed, ansåg jag mig, efter dess uppläsande, derå ej böra fästa något afseende särdeles som
innehållets ägthet bemärktes twiwelaktigt.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
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Uti allmän socknestämma denne dag blef förestående protokoll uppläst och till rigtigheten godkändt,
intyga Föllinge socknestuga den 24:de januari 1858.
Å socknemännens wägnar
Olof [bom] Hansson i Forssåsen
Hemming Olofsson i Holmsjön
Den med besutet uti § 2 missnöjde må däri söka ändring genom beswär, som ingifwas till Konungens
befallningshafwande i länet innan kl. 12 å trettionde dagen eller, om helgedag då infaller, dagen
derefter, räknad från beslutets kungörande nedanstående dag, dock denna dag oräknad, börande den
med beslutet missnöje bifoga sine beswär ej allenast det öfwerklagande beslutet, utan äfwen bevis, när
detsamma kungjordes, åliggande jemwäl den klagande att, inom fjoton dagar efter det beswären
sednast bordt inlemnas å ort som wederbör, till socknestämmans ordförande aflemna diarii-utdrag
öfwer beswärens inlemnande.
Försummas hwad sålunda föreskrifvet, winner beslutet laga kraft.
Föllinge den 31 januari 1858
Jon Medin

7 februari 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 143-145, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 7:de februari 1858.
§ 1 Efter förutgången laga kallelse sammanträdde socknemännen denne dag uti sockne-stugan för
att öfwerenskomma och besluta rörande flere ärenden, deribland under öfwerlägg-ning först förekom
den af utsedde föreståndaren för werkställigheten af föreskrifne repara-tionerne å pastorsbostället
begärda bestämmelse hvilken person skulle anlitas till uppsättande af de i sättesbyggningen befintlige
bristfällige murarne, och hwaröfwer beslöts, det skulle förenämnde Gabriel Olofsson å
socknemännens wägnar betinga muraren Olof Nilsson i Laxsjön, att emot en viss öfwerenskommen
summa werkställa allt det församlingen tillhörande murare-arbete i prestgården under eget answar för
dess antaglighet och godkännande vid blifwande ny syn och besigtning.
§ 2 Med anledning af Konungens befallningshafwandes derom utfärdade kungörelse blef bonden
Hemming Jonsson i Skärwången utsedd att i egenskap af sockneombud deltaga uti de öfwerläggningar
och beslut, som wid det till den 16:de nästkommande mars inför Konungens befallningshafwande uti
dess sessionsrum utsatta landsting, komma att fattas, hållande wi för godt hwad ombudet lagligen gör
och låter.
§ 3 Socknemännen tillfrågades huruwida de godkände den widtagna åtgärden hwarigenom, emot
förr wanlig hyreskostnad, rum såwäl för skolläraren som sjelfwa skolan blifwit betingade för ett år uti
förre bonden Pehr Nillsson i Norrgård uppförda nya byggning, och hvilken åtgärd utan motsägelse
gillades och antogs.
§ 4 Enär det i långliga tider warit påtänkt att, i anseende till den större folkmängd, som finnes
boende i socknens norra del och de swårigheter, som både vinter och sommartid möta att utan hinder
och lifsfara framkomma till kyrkan och i andra nödige ärenden, bilda en särskild församling såsom
annex under Föllinge, så blefwo till följe deraf, hemmansegarne i socknens berörde norra del
tillfrågade, huruwida de till någon bestämd dag önskade för detta ändamål få socknestämma utsatt,
derwid annandag påska bestämdes såsom den tjenligaste.
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§ 5 Blanketterna öfwer den inom församlingen under året tillwerkade saltpetern företeddes och
blefwo med behöriga underskrifter försedde.
§ 6 Nämndemannen Jonas Olofsson i Laxsjön befullmägtigas härmed, att widare fullfölja det
rättegångs-mål, som uppstått till följe af prosten C. A. Rothoffs laga förmyndares vägran att till
brefbäringen mellan Lith och Föllinge erlägga den af bemälde prost i myndighetstillståndet för berörde
brefbäring anslagne en tunna korn årligen.
§ 7 Förre brefbärarne Olof Olofsson på Backen och Eric Andersson i Laxviken, hwilka hade till
sammans ännu innestående 2:ne t:r korn för brefbärningen, skulle dermed vänta till dess
rättegångsmålet blifvit afslutadt.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst denne dag uti utsatt socknestämma, intygas af Föllinge socknestuga
den 14:de februari 1858.
J. Widmark
klockare
Den som med förestående beslut är missnöjd eger däri söka ändring genom beswär, som ingifwas till
Konungens befallningshafwande i länet innan kl. 12 å trettionde dagen eller, om helgedag då infaller,
dagen derefter, räknad från beslutets kungörande nedanstående dag, dock denna dag oräknad, börande
dem med beslutet missnöje bifoga sine beswär ej allenast det öfwerklagande beslutet, utan äfwen
bevis, när detsamma kungjordes, åliggande jemwäl den klagande att, inom fjoton dagar efter det
beswären sednast bordt inlemnas å ort som wederbör, till socknestämmans ordförande aflemna diariiutdrag öfwer beswärens inlemnande.
Försummas hwad sålunda är föreskrifwet, winner beslutet laga kraft.
Föllinge den 21:ta februari 1858
Jon Medin
t.f. pastor

5 april 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 145-146, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma ned Föllinge socknemän den 5:te april 1858.
S.D. Enligt socknemännens förut gjorda tillkännagifvande, hade denna dag blifvit bestämd till
hållande af socknestämma i fråga om bildande af en under Föllinge lydande annexe-församling af de i
socknens norra del belägna folkrika byar samt uppförande af en ny kyrkobyggnad derstädes, och då
socknemännen för öfwerläggning uti detta länge påtänkta viktiga ärende nu woro, efter förutgången
pålysning, till socknestämma allmänt församlade, framställde undertecknad ordförande
nödwändigheten att noga öfwerwäga huruwida de fördelar, som genom det tillämnade företaget
wunnos kunde motswara de kostnader, hvilka för den nya församlingen blefve en följd, hwarefter
fråga framställdes om samtlige i socknens norra del belägne byar woro ense, att gemensamt skilja sig
från moderkyrkan, dervid ej mindre Åhlvikens än ock Ottsjöns och Löfhögens byamän förklarade sig
fortfarande vilja tillhöra moderförsamlingen, hwarjemte tillkomme att de ej heller öfwerenskommit uti
hvilken by den nya kyrkoanläggningen skulle ske, äfwen som sättet för tjenstgöringens uppehållande
wore mindre betänkt, till följe hwaraf ärendet skulle uppskjutas till blifwande visitation derwid frågan
af socknemännen, efter förut sig emellan uppgjorda närmare bestämmelser, till afgörande anmälas.
§ 2 Wid framställd fråga huruwida socknemännen wille, med afseende å den numera genom Kongl.
Maj:ts förordning bestämda årliga afgift till hospitalfonden, söka bereda den till förståndet rubbade
219

drängen Olof Nilsson i Legden inträde på Hernösands central-hospital, förklarade de sig dertill
bereddwillige.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga. å socknemännens wägnar.
Nils Svensson i Laxviken
Enar Kjelsson i Laxviken

11 april 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag., ÖLA. (AD bild 630)

Protokoll, hållet i allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 11 april 1858.
Med anledning af ett utaf ombudet för Indahls elfs flottnings-kompagnie herr P. T. Aurén hitsändt och
från predikostolen i Föllinge uppläst tillkännagifwande, de nämnde kompagnie funnit nödigt att
genom enskild besigtning utröna, huruvida den af Liths tingslagsboer öfver Hårkan uppförda
brobyggnad kan vara så konstruerad, att export af skogseffekter efter samma vattendrag kan utan risk
werkställas, hvilken besigtning komme att hållas tisdagen den 13 innewarande månad kl. 12 på dagen,
och hvartill tingslagsboerna anmodas utse behöriga ombud att vid förrättningen öfverwara, tillfrågades
socknemännen, huruvida de funno nödigt utse något särskilt ombud för Föllinge socken eller ej, och
tillsades i förra fallet wälja ombud.
Socknemännen yttrade sig enhälligt vilja förena sig om det ombud, som af Liths socknemän
utsågos.
Föllinge socknestuga som ofvan. Uppläst och justerat samma dag.
O. Lindblom
enl. anmodan ordförande
På sockne männens wägnar.
Påhl Olofsson i Nyland
Hemming Olofsson i Holmsjön
Utdrag öfversänt till Lith.

11 juli 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 146-148, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 11:te juli 1858.
§ 1 Sedan socknemännen, efter förutgången laga pålysning, hade i den utsatta Valborgs-mässo
socknestämman sammanträdt, företogs granskning af så wäl kyrko- och fattigcassor-nas som socknens
räkenskaper, hwilka samtlige godkändes och underskrefwos, hwarefter upplästes den af
fattigwårdsstyrelsen under föregående dag förrättade utdelning af det under året till nödställda inom
församlingen gifna korn, hwaraf följande kommo i åtnjutande.
Byar
Lakavattnet
Gransjö
Laxviken
Norrgård
Wallruen
Laxviken
d:o

De nödstälde
Märta Jonsson
Inh Anders Pehrsson
Olof Larsson från Flinten
Eric Carlsson
Jonas Jönssons moder
Jonas Andersson
Olof Larsson från Flinten

Gifwarne
Velam Persson i Laxsjön
Olof Pehrsson i Mörtsjön
Olof Olofsson i Laxviken
Jonas Jonsson i Raftelfven
Eric Olsson i Stångviken
Nils Kjelsson i Laxviken
Olof Rask i Laxviken
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4
2
2
2
2
4
2

Laxsjö
Ottsjö
d:o
d:o
Wallruen
d:o
d:o
d:o
Åkersjö
Raftelf.
Åkersjö
Holmsjö
-Skärvång.
Nyland

JonasVelamsson
Påhl Hansson
d:o
man
d:o
man
Melldahls Agnes
Mårten Jonsson
d:o
man
Jonas Jönssons moder
Påhl Andersson
Jonas Olsson
Anders Jonsson
Jonas Nilsson
Lars Andersson
Jöns Anderssons Kerstin
Salmon Brita
Pehr Larsson

Nils Andersson i Laxsjö
2
Nils Jonsson i Laxsjö
2
Daniel Hansson i Ottsjö
2
Påhl Kjelsson i Laxviken
2
Olof Olofsson i Mörtsjön
2
Hemming Jonsson i Skärvången
4
Eric Jonsson i
d:o
2
Pehr Jonsson i
d:o
2
Pehr Olsson yngre i Grafbränna
2
d:o
man
2
Eric och Daniel Jonssöner i Raftelfven
4
Hemming Olsson i Backen
4
Jöns Ersson i Backen
4
Nils Påhlsson i Thornäs
2
Anders Mårtensson i Skärvång
2
Olof Jonsson i Raftelfwen
4
Summa 1: 28

§ 2 Wid framställd fråga om nödwändigheten att behörige revisorer utsågos i och för granskning af
nu upprättade räkenskaper öfwer folkskolans inkomster och utgifter, blefwo för detta ändmål
Hemming Jonsson och Gabriel Olsson i Skärvången samt Jonas Hemingsson i Thornäs enhälligt
walda.
§ 3 Till ordningsmän utsågos i följande byar: b. Olof Pehrsson i Grafbränna, Johan Larsson i
Laxviken, Pehr Jonsson i Skärwången, Lars Lidén i Thornäs, Eric Jonsson i Åkersjö, Olof Olsson i
Lilla Holmsjö, Hendrik Hendriksson på Störåsen samt Swen Nilsson i N. Skärwången.
§ 4 TiIl sexmän utsågos: Olof Pehrsson i Störåsen, Johan Jonsson i Skärwången, Pehr Johansson i
Åkersjö och Nils Nilsson i Grafwarewågen.
§ 5 Till förrättande af de årliga brandsynerna waldes Pehr Pehrsson i Nyland och Olof Mårtensson i
Skärwången.
§ 6 Uppå Johan Jönssons m. fl. hemmansegares i Ösa by af Åhs socken till pastorsembetet ingifna
skrifvelse med anhållan det Föllinge socknemän måtte uti allmän socknestämma blifwa hörde,
huruvida de wille wara till någon del behjelplige att uppföra den öfwer Åcker-elfwen förfallna bron,
blefwo socknemännen häröfwer i denna dagens socknestämma hörde och hwaröfwer desamma
förklarade sig wäl inse billigheten af något bidrag till berörde brobyggnad äfwen från denna
församling, men önskade dock, att käranderne skulle föreslå beloppet deraf beräknadt efter den större
eller mindre nytta så wäl den ene som den andre församlingen kunde af företaget hafwa, hwar jemte
socknemännen wille till protokollet hafwa anmärkt, det de ansågo en byggnad längre ned i samma
wattendrag skulle för denna socken medföra större fördel samt göra den nu ifrågawarande mindre
behöflig.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt d. 1:sta augusti 1858 intyga, å socknemännens wägnar.
Hemming Olofsson i Holmsjön
Jonas Hemingsson i Thornes
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1 augusti 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 149, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 1:sta augusti 1858.
S.D. Pågrund af en från pastorsembetet i Lith ankommen skrifwelse hade socknemännen denne dag
uti allmän socknestämma blifvit kallade för att höras, huruvida de ville med Liths pastoratsboer sig
förena uti utväljandet af kronolänsmannen herr löjtnanten L. M. Stridsberg såsom fullmägtig wid
utförandet af ett emot Hotagens kapellboer uppkommet rättegångsmål, till följe af dessas genom
meddeladt protokollsutdrag tillkännagifna wägran, att uti kostnaderna af den nu uppförda nya
tingslagsbron öfwer Hårkan efter sin andel deltaga, och hwartill socknemännen enhälligt samtyckte,
hvadan utdrag af protokollet skulle såsom fullmagt meddelas.
Föllinge socknestuga ut supra.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Jonas Olofsson i Nyland
Jonas J. Hemmingsson i Thornäs

19 september 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 149-151, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 19:de september 1858.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse från predikostolen nu i sockne-stugan
sammanträdt för att, på derom gjord begäran, öfwerlägga om de åtgärder, som borde vidtagas till
befrielse från de hit till församlingen från Hammerdahl och Arås för några år sedan inflyttade
personerne, Jonas Pehrsson med hustru, dess son Eric Jonsson med hustru och systern Anna Jonsd:r,
hvilka en längre tid först uppehöllo sig inom lappens till Hotagens kapellag gränsande skatteområde,
hwarest de äfwen börjat anläggningen af ett nybygge under namn af Flyberg, hwarifrån de likwäl
numera flyttat och sig å krononybygget i Almdalen inträngt, och för närwarande vistas, så blef
enhälligt beslutat, att, genom ingifwen ansökan till Konungens befallningshafwande i länet söka
handräckning för att få detta folk, som sanolikt på flere år ingen städes warit mantals- och
skatteskrifvet, ålagdt att sig till Hammerdahl ofördröjelingen återbegifwa, och hwarom
kronofjerdingsmannen Påhl Olofsson i Nyland befullmägtigades draga försorg.
§ 2 Wid framställd fråga huruvida drängen Olof Nilsson på Swed skulle från lasarettet hem-forslas
eller derstädes längre underhållas, beslöts att, enär dess underhåll och bewakning här i församlingen
icke kunde blifva mindre kännbar än å lasarettet, han skulle å sistnämnde ställe tillsvidare på
församlingens bekostnad quarblifva.
§ 3 På grund af gjord anmälan om behofwet af nämndemanswal i den afgångne Olof Kjelssons i
Legden ställe, hade socknemännen äfwen för detta ändamål blifvit uti denne dagens socknestämma
wederbörligen kallade, derwid hemmansegaren Jonas Hemmingsson i Thornäs utan omröstning till
nämndeman inom Föllinge socken enhälligt utsågs, hwilken det således åligger att, försedd med detta
protokoll, sig inför Liths tingslags vällofl. häradsrätt inställa.
§ 4 Uppå gjord framställning medgåfvo socknemännen det förre brefbäraren Eric Andersson i
Laxviken skulle af det till afledne M. Söders underhåll öfwerblifna korn erhålla ersättning för sin ännu
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innestående fordran, 1 t:a, så långt denna tillgång medgaf, hwar jemte det ännu till Söder icke
lefwererade korn skulle af den som wederbordt indrifwas och redowisas.
§ 5 Såsom socknefullmägtig wid det sammanträde som af landshöfdingeembetet blifvit utsatt att
den 3:dje instundande october hålles uti Hammerdahls socknestuga, till ordnande af särskild
läkarewård inom länets norra del, blef bonden Olof Olofsson i Ottsjön utsedd och särskild fullmagt
honom meddelad.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Uppläst och godkändt intyga Föllinge socknestuga den 3:dje october 1858.
Å socknemännens wägnar.
Påhl Pehrsson i Slätten

Göran Olofsson i Slätten

2 november 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 151, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 2:dra november 1858.
S.D. Till öfwerenskommelse om postgången mellan Föllinge och Lith under nästa år hade
socknemännen blifvit i laga ordning till denne dag i socknestämma inkallade, hwarwid beslöts, att
förre brefbäraren Eric Kjelsson i Legden skall emot åtnjutande af förr bestämd ersättning
brefbärningen äfwen under kommande år ombesörja, hvilket han äfwen sig åtog.
Föllinge som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt, intyga.
Påhl Pehrsson
Salmon Jonsson

28 november 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 152, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 28:de november 1858.
§ 1 Efter förutgången pålysning i laga tid hade socknemännen denne dag uti allmän socknestämma
sammanträdt för att öfwerlägga och beslut fatta uti flere ärenden, därwid först förekom frågan rörande
gästgifveriskjutsens ordnande, enligt domhafvandes derom meddelade kallelse af den 11:te i denne
månad, och öfwer hvilket ärende nämndemannen Jonas Olofsson i Laxsjö befullmägtigades att vid
tinget afgifwa swaromål.
§ 2 Bertäffande utfattige personerne Eric Rolandsson i Åkersjö och Olof Nilsson i Sång-boskogen,
hvilka ansågos böra komma i åtnjutande af något understöd, beslöts, att den förre skulle äga att
medelst kringresande i socknen få uppbära hwad en hwar kunde såsom understöd wara i tillfälle att
lemna, hware mot hwad Olof Nilsson beträffade ordningsmännen i hwarje by skulle werkställa
insamling och det erhållna bidraget så snart ske kunde till egaren öfwerstyra.
§ 3 Den från lasarettet återkomne Olof Nillson i Legden skulle, intill dess direktionens öfwer
hospitalerne i riket utgifna yttrande angående dess intagning hunne ankomma, wårdas inom
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församlingen, hwadan han till en början skulle få vists i Holmsjö, Vallruens och Åkersjö byar under
twenne dygn hos hwarje hemmansegare, som skulle honom sorgfälligt bewaka.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt, intyga.
Salomon Jonsson i Laxsjön

Påhl Pehrsson i Slätten

12 december 1858
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 153-154, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 12:te december 1858.
S.D. Hade socknemännen efter förutgången laga kallelse från predikostolen i socknestugan
sammanträdt för att, bland annat, wälja ny sockenskrifware i stället för Hemming Olofsson i Holmsjö
hvilken denna befattning sig afsagt så framt socknemännen icke förhöjde dess lön till 50 ören per rök,
ock då Hemming Olofsson, på derom gjord framställning, wägrade att sockneskrifvare befattningen
mot åtnjutande af hittills bestämda lön eller arfwode längre innehafwa, föreslogo socknemännen
skolläraren J.Vidmark eller skräddaren Gabriel Olofsson i Skärwången såsom dertill lemplige, af
hvilka den förre J, Vidmark, uppå Hemming Olofssons anmälan det han för sockens räkning redan
förskjutet 400 r.d. r.m:t hvilka han inom medio af nästinstundande januari wille af blifwande
efterträdare få återbära, förklarade sig ur stånd att bemälde summa inom så kort tid anskaffa särdeles
som någon sockencassa ej wore bildad, hwarwid förenämnde Gabriel Olofsson framstod under
tillkännagifande det han det fordrade beloppet, skulle inom utsatta, tiden anskaffa, till följe hwaraf han
såsom sockenskrifware i Hemming Olofssons ställe utsågs.
§ 2 Med anledning af Konungens befallningshafwandes kungörelse af den 17:de sistl. november
hade socknemännen blifvit uti denne dagens socknestämma lagligen kallade för att utse ett
sockneombud till det inför Konungens befallningshafwande till den 12:te nästinstundande januari kl.
11 f. m. utsatta sammanträde, angående ej mindre gästgifveri- håll- och reserv-skjutsnings besväret
jemte postförings skyldigheten inom riket, än ock rörande lämplig ersättning åt blifwande lazaretts och
kurhusläkare äfwensom tjenlig lokal för en landtbruksskola inom provinsen. Och blef hemmansegaren
Hemming Olofsson i Holmsjö till Föllinge sockens ombud wid förenämnde sammanträde utsedd, och
befullmägtigad att uti förenämnde frågor å socknemännens wägnar besluta.
Föllinge sockenstuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Wid under denne dag werkställd justering af förestående protokoll blef hemmansegaren Hemming
Olofsson i Holmsjö äfwen befullmägtigad att å socknemännens wägnar del taga i beslutet rörande
wäckt förslag om förändring uti det hittills brukliga sättet för uttaxering och uppbörd af riksdagsmanna
arfwodet inom bonde ståndet. Hvilket intygas af Föllinge socknestuga den 26:te december 1858
Å socknemännens wägnar.
Hemming Olofsson Backen
Göran [bom] Mårtensson i Backen

16 januari 1859.
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 154-155, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 16:de januari 1859.
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S.D. Med anledning af en från t.f. postförwaltaren C. Swanström i Östersund hit ankommen och från
predikostolen meddelad kungörelse med förfrågan huruvida socknemännen wille mot skälig ersättning
hålla särskildt postwäska för inlemnade och uttagning af deras bref, hade socknemännen blifvit uti
denne dagens socknestämma kallade för att öfver ärendet höras, dervid socknemännen förklarade, det
så mycket mindre kunde hålla någon särskild postwäska för inlemng och uttagning af deras skrifwelser
som någon ordinarie postgång mellan församlingen och postcontoret icke funnes, hwadan de önskade
att, emot förut wanligt arfwode, hädanefter som hittills se sina ankommande bref afgå från Östersunds
postcontor till Liths poststation uti statens allmänna wäska, der socknemännen genom eget bud sin
post afhemtar.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt, intyga.
Å socknemännens wägnar.
Hemming Olofsson Backen

30 januari 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 155-156, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 30:de januari 1859.
S.D. Hade socknemännen, efter förut skedd pålysning i socknestugan sammanträdt för att höras,
huruvida de äfwen för det kommande året ville till åldrige Carl Erssons underhåll med något korn
bidraga, och beslöto socknemännen det Carl Ersson skulle åtnjuta twå t:r korn, hwilka skulle fördelas
mellan dem af hans barn, som honom wårdade, i för hållande till den tid hwar och en lemnade honom
föda och skötsel, och ansågo socknemännen billigt, det hans barn godwilligt försåge honom, med det
öfriga underhåll, han för året behöfde, hwarjemte och då förre brefbärarne Olof Olofsson på Backen
och Eric Andersson i Laxviken egde en fodran på sitt arfwode med 2:ne t:r korn anslogo
socknemännen till begge dessa utgifter en kappe korn på hwarje rök, hvilket skulle efter utsatt dag af
ledamoten i fattigwårdsstyrelsen [lucka] uppbäras och till hwardera utlemna, samt deröfwer föra
räkning, hwaraf skulle wisas den återstående behållningen.
§ 2 Uppå anmälan det Olof Nilsson i Sångbodarne saknade nödig wed, blef bonden Hemming
Jonsson i Skärwången anmodad, att emot lega af några karlar och hästar erforderligt bränsle anskaffa,
hwilken kostnad ansågs kunna af fattigkassan godtgöras.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Hemming Olofsson Backen

6 februari 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 156, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 6:te februari 1859.
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S.D. Sammanträdde socknemännen, efter förutgången laga kallelse, i socknestugan för att höras,
huruvida de, i likhet med Liths socknemän, wille ytterligare fullfölja det med Hotagens kapellboer
uppkomna tvistemål, angående berörde kapellboers förpliktelse att uti omkostnaderne för Högbrobyggnaden efter sin andel deltaga, och beslöto socknemännen ärendet fullfölja, befullmägtigande
härmed samme ombud Liths socknemän redan utsett.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
Hemming Olofsson Backen

27 februari 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 156-157, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 27:de februari 1859.
S.D. Med anledning af hit från Konungens befallningshafwande i länet ankommen skrifwelse
angående wansinnige drängen Olof Nilssons i Legden afforsling till Hernösand hospital, hade
socknemännen för detta ändamål blifvit uti socknestämma inkallade och öfwerenskommo
socknemännen med nybyggaren Påhl Jönsson på Störåsen sålunda att han emot fyratio riksdaler r.m:t
skulle till hospitalet fram skjutsa samt under wägen wårda och föda bemälde Olof Nilsson, dock skulle
Påhl Jönsson i händelse han komme att vidkännas några oförmodade utgifter under resan, der före af
socknemännen åtnjuta särskild ersättning.
§ 2 Till skolsal under innewarande år antogs det af bonden Jöns Ersson på Backen gjorda tillbud af
ett större rum i dess byggning öst på gården, emot 10 r.d. r.m:t ersättning eller hushyra, hvilka ansågos
kunna erläggas af kassans tillgångar.
§ 3 Sockneskrifwaren framlemnade till församlingens granskning några af nedanstående personer
inlemnade räkningar å de belopp hwar och en ansåg sig böra af densamma tillgodonjuta för werkstälde
arbeten och hvilka räkningar nedsattes sålunda:
Till Olof Nillson I Laxsjö för murare arbete i prestgården 50 r.d
--- Olof Pehrsson i Norrgård för något wirke
12 r.d.
--- Gabriel Olsson i Skärwången för tillsyn vid reparation 25 r.d.
--- skjuts för arbetskarlarna vid Högbrobyggnaden
18 r.d.
Tillkännagifwande härjemte socknemännen att den som möjligen funne sig missnöjd med de af dem
här ofwan bestämda ersättnings belopp egde att på laglig wäg visa sig till högre betalning wara
berättigade.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Hemming Olofsson i Holmsjön
Lars [bom] Lidén i Thornäs

26 april 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 158-161, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 26:e april 1859.
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S.D. Efter förutgången laga kallelse från predikostolen hade socknemännen denne dag i
socknestugan sammanträdt, för att höras och beslut fatta öfwer flere uppgifne ärenden hvilka
föredrogos i följande ordning.
§ 1 Till rättelse för sockenskrifwaren vid debitering af de från denna församling utgående bidrag till
betäckande af kostnaden för den under år 1857 uppförda tingslagsbron öfwer Hårka-ån mellan Liths
och Häggenås socknar, framstäldes till sockenmännens pröfning, huruvida Störåsens nybyggare,
hvilkas frihetsår wid slutet af förenämnde år tillända gått, borde anses skyldige deltaga i de utgifter för
brobyggnaden, hvilka efter frihetsårens upphörande möjligen till kommit, och hwarom
sockneskrifwaren egde, att af directionen erhålla kännedom.
§ 2 Hos pastorsembetet hade hemmansegaren Swen Nilsson i Skärwången och nybyggaren Jonas
Jonsson i Almdalen skrifteligen anhållet om socknestämmas utsättande för att höra socknemännen
huru och på hwad sätt desse wille till dem erlägga så kallade skott penningar så som ersättning för af
dem under nästledet år fångade 2:ne st. björnar, och då detta ärende äfwen blifvit till afgörande uti
denna dagens socknestämma utsatt, föredrogs detsamma till socknemännens hörande, hvilka, med
erkännande deraf, att ersättning borde tillgodokomma sådana personer, som winnlade sig om utrotande
af rofdjur, förklarade, att, som det wore dem okändt ej allenast till hvilket belopp ifråga warande
ersättning rätteligen skulle beräknas för hvarje särskildt slag af rofdjur, än ock antingen denna
ersättning eller skottpenning skulle erläggas af hela länet gemensamt eller endast af hwarje tingslag
särskildt, såsom warande, i deras tanka, det minsta omfånget för bildande af dylika jagtkassor, de nu
icke kunde annat besluta än egde ofwan nämnde Swen Nilsson och Jonas Jonsson, om de så för godt
funne, att till winnande af fullständig reda i ärendet göra sina anspråk på laglig wäg gällande.
§ 3 På grund af derom ankommen kungörelse blef fjerdingsmannen Påhl Olofsson i Nyland
anmodad att med första möjliga draga omsorg om hitforslingen från Östersund af de till socken
bestämda nya milhällarna, för hvilka kostnaden skulle af sockne männen, efter å den sig belöpande
andel, erlägga.
§ 4 Fråga uppstod om inlösning af Konungens befallningshafwandes i Westernorrlands och
Jemtlands län gemensamma utslag innehållande faststäld reglemente för flottning af träwarueffecter
efter wisa deruti bestämda wattudrag, jemte den ersättning jordegare ega rätt att fordra, ihändelse
någon skada genom flottningen dem tillfogas, ansågo socknemännen rättwist att detta utslag infriades
af de jordegare, hwilka sina skogar till afwerkning försålt.
§ 5 Den af nämndemannen Jonas Olofsson i Laxsjö erlagda lösen för längd öfwer den från
församlingen utgående gästgifwarelön, upprättad af landets redogörare, skulle af sockneskrif-waren
för församlingens räkning inlösas, hwaremot lösen för den äfwen af samme redo-görare hitsända längd
öfwer den af församlingen utgående färjetulln wägrades till betalning på grund deraf, att någon sådan
ej wore af socknemännen begärd.
§ 6 De till granskning af folkskolekassans räkenskaper utsedde revisorers utlåtande öfwer dess
förwaltning af kassaföreståndaren Swen Nilsson i Tjywattnet meddelades till socknemännens
kännedom, och som berörde utlåtande upplyste det kassans angelägenheter woro wäl iakttagne
äfwensom de uti den afgifna räkning och redowisning upptagne så wäl inkomster, som utgifter woro
med behörige verificationer eller quittenser styrkte, godkändes räkningen hwar jemte den skillnad,
hwarmed upplupne räntor å inkomster öfwerstege räntorne å utgifter ansågs böra af kassaföreståndaren
såsom skäligt arfwode för 8:ta års förvaltning tillgodonjutas, och skulle utdrag af detta protokoll
kassaföreståndaren Swen Nilsson i Tjywattnet till decharge meddelas.
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§ 7 Som skolläraren J. Widmark anmält, det han numera wore i behof af ett kryddgårds och
potatoesland medgåfvo socknemännen det en och en half mäling åker skulle å lämpligt ställe dertill för
skolans räkning arrenderas och hwarom Eric Mattsson i Backen lofwade draga för-sorg.
Föllinge socknestuga som ofwan
Jon Medin
t.f. pastor
Förestående socknestämmoprotokoll upplästes denne dag uti allmän socknestämma och blef af
socknemännen godkändt, intyga.
Föllinge socknestuga den 8:de maj 1859.
Å socknemännens wägnar:
Jon Medin
Eric Mattsson i Backen
t.f. pastor
Påhl Pehrsson i Slätten

3 juni 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 161-163, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 3:dje juli 1859.
S.D. Efter förutgången laga kallelse hade socknemännen denne dag uti den utsatta Valborgsmässo
socknestämman sammanträdt, dervid granskning företogs af så wäl kyrko- som fattigcassans
räkenskaper, hvilka efter uppläsandet godkändes och underskrefwos, hwarefter den af
fattigwårdsstyrelsen under föregående dag werkställda utdelning af de under året till de nödlidande
gifna korn upplästes, och hvaraf följande ansågos böra komma i åtnjutande:
Byar
De nödstälde
Gifwarne
Nyland
tp. Pehr Larsson
af Göran Mårtensson i Backen
2
Störåse
Eric Andersson
-- Olof Pehrsson yngre Grafbränna
2
Nyland
Pehr Larsson
-- Pehr Olsson i Backen
2
Skärwång.
Salmon Brita
-- Johan Jonsson i Skärwången
2
Olof Hultin
-- Påhl Pehrsson i Slätten
2
d:o man
-- Påhl Jonsson i Axelås
2
Raftelfv.
Anders Jonsson
-- Pehr Andersson i Sandviken
2
Laxviken
Olof Larsson
-- Nils Kjelsson i Laxviken
4
Melldahls Agnes
-- Olof Olofsson i Mörtsjö
2
Lakavattnet
Mårten Jonsson
-- Salmon Jönsson i Laxsjö
2
Vallruen
Jonas Jönssons moder
-- Eric Olsson i Stångviken
2
Laxsjö
Jonas Velamsson
-- Påhl Kjelsson i Laxviken
2
Gransjö
Eric Karlsson
-- Olof Kjelsson i
d:o
2
Vallruen
Jonas Jöns. moder
-- Jöns Nilsson i
d:o
2
Transport 30
Ottsjö
Påhl Hansson
af Kerstin Göransd:r på Backen
4
Holmsjö
Lars Andersson
-- Hemming Olofsson i d:o
4
Lakavattnet
Mårten Jonsson
-- Ingel Jonsson i Laxsjö
2
Nyland
Pehr Larsson
-- Johan Nilsson i Nyland
2
Ottsjö
Påhl Hansson
-- Hans Jonsson i Ottsjö
2
Vallruen
Mårten Jönsson
-- Pehr Jonsson i Skärwång.
2
Störåsen
Eric Andersson
-- Pehr Hemmingsson i Thornäs
2
Raftelfv.
Anders Jonsson
-- Olof Jonsson i Raftelfwen
2
Jöns Anders Kerstin
-- Nils Påhlsson i Thornäs
2
Grafbränna
Eric Olsson
-- Olof Pehrsson äldre i Grafbränna
2
Åkersjö
Jonas Nilsson i Åkersjön
-- Pehr Jonsson i Skärwång.
2
d:o
d:o
-- Anders Mårtensson i d:o
2
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Sångbodarne
Skärwång

Olof Nilsson
Salmon Brita

-- Påhl Påhlsson i Nyland
-- Brita Andersd:r i Skärwången
S:a

4
2
2 --

§ 2 Af fattigcasse-föreståndaren skulle såsom tobaks-skilling af kassans tillgångar utbetalas 3 r.d.
r.m:t till hwardera Olof Hultin, Anders Jonsson i Raftelfwen samt Jonas Velamsson i Laxsjö eller
tillsammans 9 r.d. r.m:t.
§ 3 Wid wäckt fråga huru kyrkovärden skulle erhålla ersättning för den minskning i dess bestämda
lön som uppkommit genom den numera förswunna damspann utgörande en 1/2 t:a korn, ansågs
rättwist att ersättning honom lemnades af den kyrkan tillfallande vinsäd med lika belopp. Hwarjemte
beslöts att, ihändelse kyrkokassans närwarande tillgångar blefwo otillräckliga för betäckande af
arfwodet till landmätaren för innewarande år, den uppkommande bristen skulle emot wederbörlig
skuldsedel i hela församlingens namn belånas ur fattigkassan.
§ 4 Föreståndaren för folkskolekassan bond. Olof Ersson i Ottsjön, skulle, så länge det af
församlingen till skollärarens aflönings utgående bidrag icke blefwo å debetsedeln intaget, åtnjuta
såsom arfwode räntan af 500 r.d. r.m:t af kassans tillgångar.
§ 5 Till winnande af intagning på debetsedeln af det sockneläraren tillkommande lönebidrag af
församlingen, skulle till lättnad vid debeteringen berörde bidrag hädanefter erläggas med 9 skillingar
eller 19 öre r.m:t af hwarje skattskyldig mansperson och med 6 skillingar eller 13 öre af hwarje
skattskyldig quinna i församlingen.
§ 6 På derom gjord framställning skulle den af Pehr Mårtensson i Lith och Hökbäck ingifna räkning
å 4 r.d. r.m:t för skjuts och wård af Olof Nilsson i Legden, af sockneskrifwaren skyndsamt erläggas.
§ 7 Till ordningsman i Storåbränna utsågs bonden Pehr Pehrsson derstädes i den på egen begäran
afgående Jöns Erssons ställe.
§ 8 Som anmält blifvit det kolfwarna i kyrkklockorna woro för små och lätta, uppdrogs kyrkovärden
att för församlingens räkning draga forsorg om anskaffande af kolfwar, som så wäl till storlek som
vigt motswarade ändamålet.
Föllinge sockenstuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän nedanstående dag uppläst och godkändt intyga,
Föllinge den 10:de juli 1859.
Å socknemännens wägnar.
Jonas Hemmingsson i Thornäs
Enar Kjelsson i Laxviken

2 juli 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, bild 640, ÖLA.

Protokoll, hållet uti Föllinge socknenämnds sammanträde den 2: ra juli år 1859.
S.D. Sedan socknenämndens ledamöter efter förut gången laga kallelse, sammanträdt och i egenskap
af fattigvårdsstyrelse den vanliga utdelningen till de mest behöfwande inom försam-lingen werkställt,
ansåg sig socknenämnden pliktig att, med stöd af 34 § uti Kongl. Majt:s nådiga reglemente för
ecclesiastikwerket i lappmarken af d. 14 april 1846, deruti stadgadt är, ”att ingen må å kyrkoplatsen åt
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sig uppföra boningsrum, ej heller derstädes eller i kyrkohusen innhysa sig”, förständiga hwarje ägare
af kyrkohus i allmenhet och bonden Ingel Jonsson i Laxsjö samt aflidne Påhl Pehrssons i Hökvattnet
arfvingar i synnerhet att, till förekommande af eljest möjlig eldswåda eller någon annan oordning
ställa sig Kongl. Majt:s nådiga föreskrift i detta afseende till laglig efterrättelse.
Sockne nämndens sammanträdesställe som ofvan.
På sockne nämndens wägnar.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst från predikostolen i Föllinge kyrka söndagen den 10:de juli 1859 med lemnad beswärshänwisning af
Jon Medin
t.f. pastor

september 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 164, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den [lucka] september 1859.
S.D. Hade socknemännen, efter af fjerdingsmannen Påhl Olofsson i Nyland derom skrifteligen gjorda
begäran och från predikostolen i laglig ordning meddelade kallelse, i socknestugan sammanträdt, för
att öfwerlägga om möjliga behofwet af en tiondesättning eller convention till bestämmande af
blifwande kyrkoherdars löne-inkomster af församlingarne, hwaröfwer likawäl socknemännen, efter
tagen kännedom ej blott om det allmäna sättet för åwägabringandet af dylika conventioner utan ock
om de swårigheter, som särskildt härstädes förekommo för att på förmånligt sätt ärendet genomföra,
beslöto målets nedläggande till dess ordinarie pastor hunne ankomma, genom hvars benägna
medwerkan ärendet ansågs kunna med minsta kostnad werkställas.
§ 2 Uppå gjord framställning det sexmännen måtte yttra sig huruwida de ansågo lämpligt eller icke,
att till Hotagens kyrkobyggnad göra något särskildt bidrag, öfwer hvilket ärende sockenmännen
beslöto, att, enär församlingen icke kunde anse sig till förenämnde wackra företag något hafva
bidragit, medelst upprättade listor, som skulle genom pastors åtagne försorg, till sexmennen utdelas,
för att derigenom bereda både äldre och yngre i församlingen tillfälle att derå teckna de wälwilliga
bidrag en och hwar kan efter råd och lägenhet lemna.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga
Påhl Olofsson i Nyland
Jonas Hemmingsson Thornäs

6 november 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 165, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 6:te november 1859.
S.D. På grund af landshöfdingeembetets kungörelse den 30:de sistl. september, hade socknemännen
blifvit till denne dag uti allmän socknestämma i laga ordning kallade för att utse ombud till det inför
förenämnde embete utsatta landsting, derwid under öfwerläggning förekomma frågorna rörande ej
mindre inköp af hemmanet Säter uti Rödöns socken, såsom en ansedd särdeles passande lägenhet för
anläggning af en inom länet länge eftersträfwad landtbruksskola, än ock hwad företagas bör med den
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numera förfallna bron öfwer Krokomselfwen, och blef, sedan socknemännen för dessa ändamål i
socknestämman nu sammanträdt, hemmansegaren Hemming Olofsson i Holmsjön utsedd att såsom
Föllinge sockens befullmägtigade ombud uti förutnämnde landsting, som är utsatt att hållas den 28:de
uti innewarande månad kl. 11 f.m. deltaga, samt med gällande kraft och werkan sjelf besluta, och
hållande sockenmännen godt, hwad ombudet sålunda gör och låter.
§ 2 För brefbäringens bestridande under kommande år antogs kyrkovaktaren Nils Kjelsson, hvilken
och uppdraget sig åtog emot åtnjutande af det förut wanliga arfwodet.
§ 3 Till så kallade Kill Brita skulle af fattigcassan erläggas 4 r.d. r.m:t för betalning af ett par
kängskor.
Föllinge som ofwan.
Jon Medin
t.f. pstor
Uppläst och justeradt intyga.
Påhl Olofsson i Nyland
Jonas Hemmingsson Thornäs

27 november 1859
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 166, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 27:de november 1859.
S.D. Efter från predikostolen i laga ordning skedd kallelse sammanträdde socknemännen i ändamål
att taga kännedom af sockneskrifwarens för förra året förda räkenskaper å de från församlingen
utgående gemensamma utgifter, dervid, efter nämnde räkenskapers uppläsande, folkskolläraren
J.Widmark och hemmansegaren Hemming Olofsson i Holmsjön utsågos att, enär deras granskning nu
icke kunde i hast nöjaktigt werkställas, berörde granskning så fort ske kunde företaga och förloppet
deraf socknemännen meddela.
§ 2 Då underhållningen af allmäna wägen för kommande fem år borde med första blifwa afgjord
uppdrogs åt sockneskrifwaren Gabriel Olofsson att, genom utsättande af auction till den
minstbjudande underhållnings skyldigheten öfwerlåta, dock med undantag af den andel deraft, som
kunde på kapellaget sig belöpa, ihändelse de sjelfwa derom wille draga försorg, och hwarom allt
sockneskrifwaren dem underrätta borde.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Uppläst och justeradt intyga:
Jonas Jonsson

Jon Medin
t.f. pastor
Påhl Olofsson i Nyland

11 december 1859.
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 167, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 11 december 1859.
§ 1 Uppå derom gjord begäran hade socknemännen blifvit i laga ordning kallade för att höras öfwer
de byemäns fattade beslut, att med uppbärande af det förut bestämda beloppet af 2 r.d. b:co per
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tunneland uppföra den öfwer Ockerströmmen länge af behofwet påkallade bro-byggnad, mot hvilket
företag socknemännen ej hördes hafwa något att inwända, undantages Kyrkoslättens hemmansegare,
hvilka wäl icke förnekade taga erforderligt wirke till brobygg-naden der det funnes, men ansågo sig ej
heller berättigade, att dertill någon skog upplåta.
§ 2 Till förenämnde nyttige företag hafwa Ottsjöns, Störåsens, Forssåsens och Axelåsens
hemmansåboer sig förenat, hvilka ock nu bland sig utsågo direction, bestående af bönderne Olof
Hansson i Forssåsen, Olof Olofsson i Ottsjön, Anders Andersson på Störåsen samt Påhl Jonsson i
Axelås, hvilka skulle ega att vidtaga de åtgärder som pröfwades nödige för arbets-företagets utförande.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Jonas Jonsson
Påhl Olofsson i Nyland

1 januari 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 168-169, ÖLA.

Afskrift
Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 1:sta januari 1860.
S.D. Med anledning af Hotagens kapellboers hos Kongl. Maj:t gjorda underdåniga ansökning om
förbättring af kapellpredikantens derstädes löneförmåner, hade till underdånigste åtlydnad af Kongl.
Maj:ts nådiga remiss och Kongl. kammarcollegii på grund deraf genom Konungens befallshafvande i
länet infordrade wederbörandes underdåniga förklaring, socknemännen blif-vit till denne dag uti
allmän socknestämma i laga ordning kallade för att, sedan handlingarna först blivit från predikostolen
wederbörligen upplästa samt i socknestämman ytterligare delgifna, öfwer ämnet höras, derwid
socknemännen enhälligt förklarade att, ehuru sökanderna undvikit uppgifwa beloppet af de
kapellpredikanten redan tillgodokommande löneförmåner, de likwäl ansåge desamma kunna motswara
de bättre aflönade comministrarnes i stiftet, särdeles som kapellpredikanten tillika ånjuter lön såsom
folkskolelärare, och då härjemte tillkomme, att pastor i församlingen redan till kapellpredikanten
öfwerlåtit capellanslönen af kapellaget, utgörande för närwarande nära 6 tunnor korn samt att den af
moderförsamlingen utgående, pastor ännu tillkommande capellanslönen så mycket mindre från
densamma skiljas, som anställandet af en comminister härstädes warit länge påtänkt och, i anseende
till socknens widsträckthet och församlingens folkmängd, som utgör nära 2000 själar, af behofwet påkallad, till hwars aflöning alla tillgångar skulle så wäl för pastor som församlingen saknas ihändelse
närwarande kapellpredikantens i Hotagen alltför öfwerdrifna anspråk skulle fyllas, så ansågo
socknemännen, hvilka uppå förekomne anledningar äfwen begärde, det Hotagens kapellboer skulle,
till utrönande af sanna förhållandet, blifwa uti med dem utsatt laglig socknestämma öfwer det för dem
möjligen mindre kända ärendet hörde, sig icke kunna annat än, på förenämnde grunder, i djupaste
underdånighet afstyrka nådigt bifall till kapellboernas ifrågawarande, obefogade ansedda, underdåniga
ansökning. Hwarjemte hemmansegarne Hemming Olofsson i Backen och Pehr Olofsson i Thornäs
befullmägtigades att till Kongl. Maj:t förklaring i djupaste underdånighet afgifwa.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Ex protokollo
Jon Medin
t.f. pastor
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22 januari 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.169, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 22:dra januari 1860.
S.D. Företeddes de af revisorena gjorda anmärkningar öfwer sockneskrifwarens förda räkenskaper
för år 1858, derwid följande rättelser i nämnde räkenskaper gillades, neml.
Uti 2:dra punkten hade socknen påförts för hög debetering med
75 öre
-- 3:dje d:o
d:o d:o
d:o för liten behållning med 16
-- 4:de
d:o genom misstag socknen till förlust
3: 21
-- 6:te
d:o öfwer debitering med
3
äfwensom i samma punkt missräkning på
1: –
S:a r.m:t
5: 15
Hvilka vid nästa års sokne-räkenskaper skulle ingå och redovisas, hvarförutan de i 7 punkten anmärkte
antalet rökar borde genom sockneskrifwaren lagsökas. Och blef räkningen i öfrigt godkänd.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
[Underskrift saknas]

5 februari 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.170-172, ÖLA.

Protocoll, hållet med Föllinge socknemän den 5:te februari 1860.
S.D. Hade socknemännen, efter förutgången laga kallelse, i socknestämma sammanträdt för att
öfwerlägga och beslut fatta i flere här nedan förekommande ärenden som i följande ordning
föredrogos.
§ 1 Då uppbördstämma för erläggande af förflutna årets kronoutskylder blifvit äfwen för Föllinge
utsatt att förrättas å Söre gästgifwaregård i Lith den 23:dje uti innewarande månad, så blefwo
socknemännen, på derom gjord begäran, tillfrågade huru och på hvad sätt de ansågo lefvereringen af
dess krono utskylder kunna lämpligast werkställas, derwid kronofjerdnings-mannen Påhl Olofsson i
Nyland anmodades, att emot ett arfwode af 2 sk. för hwarje debetsedel, på af honom utsatt dag berörde
utskylder emottaga och på den föreskrifvna tiden och stället lefverera.
§ 2 Uppå förekommne anledningar hade magazinsföreståndaren Hemming Olofsson i Holmsjön
begärt socknemännens yttrande huruvida de ansågo någon utlåning af magazinets inneliggande
spannmål af behofvet påkallad, deröfwer upplystes att uti flere till fjellen gränsande byar lidit werklig
misswäxt, hwadan magazinsföreståndaren skulle med hemställan till Konungens befallningshafwande
i ärendet ingå.
§ 3 På derom gjord begäran hade socknemännen äfwen till denne dagens socknestämma blifvit
kallade för att med hemmansegaren Jacob Andersson i Lith och Hölje såsom ombud öfwerenskomma
om ett bestämt lösnings pris för den till Lith härifrån utgående färjetull, och träffades emellan
förenämnde ombud och socknemännen den öfwerenskommelse, att af hwarje hemmansrök inom
församlingen, som wore anslagen till erläggande af färjetull till Liths f.d. färjesund, skulle tillsvidare
erläggas 63 ören, hwilka medel skulle af sockneskrifwaren jemte sockne-jemnadsmedel uppbäras, och
till Jacob Andersson, emot af honom skeende godtgörelse redowisas.
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§ 4 De af hemmansegaren Hemming Jonsson i Skärvången till granskning framlemnade
räkenskaper öfwer socknens enskilda brandstodscassas tillstånd, godkändes.
§ 5 Uti till pastorsembetet inlemnad skrifvelse af den 25:te sistl. januari hade hemmans-egaren
Hemming Jonsson Skärwången begärt socknemännens inkallande i sockne stämma till denne dag för
att besluta ”huru med byawägarne må förfaras sedan Kongl. Hofrätten derå meddelat sitt utslag”, och
blefvo för detta ändamål följande hemmans egare utsedde:
Sockenskrifvaren Gabriel Olsson i Skärwången, Johan Pehrsson i Laxsjö, Nils Swensson i
Laxviken, Anders Hansson i Ottsjön, Swen Swensson i Tjywattnet, Eric Jönsson i Storåbränna, Isak
Olsson i Åhlåsen, Eric Hansson i Hökvattnet, Olof Ersson i Raftelfwen, Olof Gabrielsson på Störåsen,
Olof Hansson i Forssåsen, Hemming Olsson i Holmsjön, Anders Andersson i Wallruen, Olof Nilsson i
Åkersjö, Olof Ersson yngre i Stångviken, samt J. A. Rothoff, hwilka skulle om fördelningen af
byawägarna öfwerenskomma, hvarvid nämndemannen Jonas Hemmingsson i Thornäs anmälde, det
han å egne och öfrige Thornäs byamäns wägnar jemte öfrige Kyrkoslättens hemmansegare anfört
beswär hos Kongl. hofrätten öfwer vällofl. häradsrättens i ärendet meddelade utslag, hwarigenom han
ansåg Thornäs by icke nu hafwa något med ifråga warande delning att skaffa, men hvilket af
Hemming Jonsson i Skärwången bestreds, så vida Thornäs by vid ärendets behandling inför
häradsrätten warit å motsatta sidan och dessutom inför hofrätten endast fört sin egen talan, hvilket
skulle till protokollet inintagas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Hemming Olofsson i Holmsjön
Påhl Olofsson i Nyland

19 februari 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.172-173, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 19:de februari 1860.
S.D. Efter förutgången laga kallelse hade socknemännen, på grund af derom gjord begäran uti
socknestugan sammanträdt för att yttra sig öfwer följande ärenden.
§ 1 Som det wore tillförlitligt kändt, att Lakavattnets krononybyggare under sistl. sommare, genom
inträffad svårare[?] hagel, lidit total misswäxt på årets gröda, så blefwe socknemännen tillfrågade
huruvida de woro i tillfälle, att med något bidrag underlätta dem i deras tryckande belägenhet, och
hwarvid socknemännen, med känedom om deras nöd, öfwerenskommo, att hwarje hemmansegare,
som dertill råd och lägenhet hade, skulle till deras understöd bidraga med 2:ne kappar korn på hwarje
rök, men som denne hjelp wore bland så många otillräcklig föreslogo socknemännen, det anmälan om
förhållandet borde göras hos Konungens befall-ningshafwande i länet, för att genom dess höggunstiga
försorg erhålla ytterligare understöd af de för sådana ändamål möjligen besparade medel.
§ 2 På begäran af bonden Eric Larsson i Hökvattnet, i egenskap af laga förmyndare för wansinnge
Hemming Jonsson i Storåbränna, tillfrågades socknemännen, huru de ansågo lämpligast, att med
berörde Hemming Jonsson förfara. hwarvid socknemännen, som egde kännedom derom, att nämnde
Hemming Jonsson hade egna tillgångar, ansågs i första hand rättast det förmyndaren med hemställan i
ärendet wände sig till välofl. häradsrätten, hwar-förutan de jemwäl funno nödigt, att, enär den
wansinnige numera wetterligen wore tidtals wådlig för allmäna säkerheten, till hospitals directionen i
Hernösand ingå med ansökan om dess intagande å dervarande central hospital.
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Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga. Å socknemännens wägnar.
Hemming Jonsson i Skärwången
Göran Olofsson i Sletten

4 mars 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.174-175, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 4:e mars 1860.
S.D. Uppå af hemmansegarne Isak Olofssons i Åhlåsen och Isak Anderssons i Skärwången gjorde
anmälan, hade socknemännen blifvit till denne dag uti allmän socknestämma kallade för att
öfwerlägga om några åtgärders widtagande till förekommande deraf att, efter hvad man hade sig
bekant, personer företogo sig att drifwa eller jaga elgar på andras skogar, och öfwer hvilket ärende
socknemännen beslöto fastställa ett wite af 60 riksdaler r.m:t, hwartill den skulle, utom hwad lag
särskildt stadgade, wara förfallen, som bewisligen med elgjakt under förbuden tid sig syselsatte,
ändock han ej någon elg fällde, hwarjemte rättvist ansågs, att upptäckaren af dylika jägare borde
såsom belöning för sin möda, att denne upptäcka och förhållandet i bewis leda, åtnjuta tjugo riksdaler
samma mynt, af det sålunda bestämda vitet, hvarå stadsfästelse skulle hos Konungens
befallningshafvande i länet sökas.
Föllinge socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga: Föllinge socknestuga d. 25 mars 1860.
Hemming Olofsson i Holmsjön
Olof Olofsson i Ålåsen
Den med förestående beslut missnöjde äger deri söka ändring genom beswär, som ingifwas till
Konungens befallningshafwande i länet innan kl. 12 å trettionde dagen eller, om helgedag då infaller,
dagen derefter, räknad från beslutets kungörelse nedanstående dag, dock denna dag oräknad, börande
den missnöjde bifoga sina beswär, ej allenast det öfwerklagande beslutet utan äfwen bevis, när
detsamma kungjordes, hwarjemte klaganden åligger att, inom fjorton dagar efter det beswären bordt
inlemnas å nu anvist ställe, till socknestämmans ordförande aflemna diarii-utdrag öfwer beswärens
inlemnande. Försummas hwad sålunda är föreskrifvet, winner beslutet laga kraft.
Föllinge den 1:sta april 1860
Jon Medin
t.f. pastor

25 mars 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.175-176, ÖLA.

Protokoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän d. 25:e mars 1860.
S.D. Uppå derom gjord begäran hade socknemännen blifvit till denne dag uti socknestämma kallade
för att, med anledning af Raftelfwens, Sandwikens och Sandwiksjöns byemän gjorda framställning,
rörande den öfwer Ockerströmmen tillernade brobyggnaden, äfwensom öfwer den nyss upprättade
byawägdelningen inom socken, sitt yttrande afgifwa, och sedan Jonas Jonsson i Raftelfwen med
afseende å först nämnde fråga yrkat, att innan förenämnde byamän, som innehade höga skattetal,
erlade till brobyggnadens uppförande den stadgade afgiften, skulle de personer, hvilka werkställde
byggnadsföretaget, answara för brobyggnadens ewerldeliga bestånd, deröfwer ordföranden upplyste,
att, enär berörde afgift wore genom Konungens befallningshafwandes utslag fastställd utan föreskrifna
wilkor och ifrågawarande brobyggnad dessutom ej kunde ungå att, i likhet med öfrige broar, wara
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förgängelsen underkastad, socknestämman icke egde med detta ärende sig befatta, hwarefter hufwudsakligen genom hemmansegaren Olof Ersson i Raftelfwen tillkännagafs, att samme ofwannämnde
byemän woro med den werkstälda wägdelningen missnöjde, enär de deruti erhållit flere från deras
hemman långt aflägsne wägskiften, hwarvid likaledes upplystes att, då äfwen detta ärende grundade
sig på wederbörlig domstols afkunnade utslag, detsamma ej kunde i socknestämma handläggas vidare,
än socknemännen gemensamt förenade sig om ändring uti de af domstolen antagna och bestämda
grunder för nämnde wägdelning, till följe hwaraf socknestämma skulle på derom gjord framställning,
utlysas till 2:dra dag påska till utrönande af den mer eller mindre gemensamma önskan i målet.
§ 2 Uppå förekomne anledningar framstälde ordföranden behofwet af ett fullständigt formulär
hwarefter sockenräkenskaperna borde i ett mera redigt och begripligt skick upprättas hwarjemte nödigt
ansågs, att äfwenledes upprätta en uppbördsbok såsom konton på de hwar hemmans egare påförde
årliga utskylder, samt borde desutom hwarje jordägare wara försedd med så kall-ad motbok, uti
hvilken berörde utskylder årligen infördes och quitterades. Och erbjöd sig under-tecknad söka upprätta
de ofwannämnde formuläret, hwaremot uppbördsbok och mot böcker borde af sockenskrifwaren åstad
kommas.
Föllinge sockenstuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst och justeradt intyga: Föllinge socknestuga den 1:sta april 1860.
Å socknemännens wägnar
Eric Mattsson Backen
Olof Olofsson i Legden

1 april 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.177, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:a april 1860.
S.D. Efter förutgången pålysning från predikostolen sammanträdde socknemännen i sockne-stugan
för att höras huruwid de wille i mer eller mindre mohn bidraga till ersättning åt den genom eldswåda
lidande Påhl Olofsson i Åkersjö, och blef, med anledning af de upplysningar, som öfwer den lidna
förlusten lemnades, beslutet, det skulle Påhl Olofsson ur brandstodscassan erhålla 50 r.d. r.m:t samt 25
öre på hwarje rök, eller i brist af penningar en struken kappe korn af den som häldre sådant wille
lemna, och skulle kornet af sexmännen uppbäras.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga
Hemming Olofsson Backen
Jonas Jonsson i Raftelfven

9 april 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.178-179, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 9:de april 1860.
S.D. Uppå derom gjord begäran af hemmansegarne Hemming Jonsson och Nils Olofsson i
Skärwången hade socknemännen blifvit till denna dag i allmän socknestämma kallade för att öfwer
följande uppgifne ärenden yttra sig.
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1:o Rörande någon granskning af tingslagets gemensamma räkenskaper för sistförflutna 10 åren
ansågs ej af behofwet påkallad enär berörde räkenskapen wetterligen woro af dertill utsedde pålitlige
personer reviderade och godkände.
2:o Frågan om granskning af socknens enskilda räkenskaper från och med år 1854 till och med år
1857 ansågs äfwen så mycket mindre erforderlig, som nämnde års räkenskaper blifvit socknemännen
delgifna och i allmän socknestämma för hwarje år god kända och underskrifna samt erbjuden
revidering af desamma ansetts förut öfwer flödig, hwadan grannlagenheten å socknemännens sida
fordrade, att ej heller nu hysa misstanke om berörde räkenskapers riktig-het, hwadan, till undvikande
af vidare ansvarsskyldighet, decharge skulle Hemming Olofsson genom protocollsutdrag meddelas.
3:o Beträffande pastorsboställets deltagande uti de inom socknen utgående utgifter samt om berörde
boställes skyldighet, att för dess ökeskatt deltaga deltaga eller erlägga landtmätare-arfwode, kom
frågan att hufwudsakligen wända sig omkring sistnämnde arfwode, och ansågs i denna det rådligast,
att derom först rådpläga med första landtmätaren i länet, som wäl må känna på hvilken grund sådant
arfwode rätteligen och författningsenligt bör utgå, innan vidare förfrågan derom göres.
4:o Fjerdingsmannen Påhl Olofsson i Nyland uppdrogs att å utlyst auction öfwerlåta wedhållningen
åt skolläraren i socken mot billigaste pris, dervid inroparen naturligtvis sjelf får betinga sig skog.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga
Hemming Olofsson Backen
Jonas Jonsson i Raftelfven

22 april 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.179, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenestämma med Föllinge socknemän den 22:a april 1860.
S.D. Uppå begäran af hemmansegaren Hemming Olofsson i Holmsjön hade socknemännen blifvit till
denne dag i allmän socknestämma kallade för att sig yttra, dels rörande socken-skrifvaren Gabriel
Olofssons uteblivande med bristande verificationer i och för fullständig granskning af förra årets
sockenräkenskaper, dels ock huruvida nämnde sockenskrifware längre borde bibehållas vid denna sin
befattning, och beslöto socknemännen, det skulle Gabriel Olofsson ofördröjligen till de utsedde
revisorena aflemna de saknade verificationerne, samt i afseende på ombyte af sockenskrifvare denna
fråga skulle lemnas intill dess det visade sig huruvida Gabriel Olofsson vidare önskade innehafwa
befattningen eller icke, hvilket komme att upplysas vid blifwande majstämma, till hvilken
innewarande års sockenräkning äfwen borde wara upprättad och der företes.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intygas
Hemming Olofsson Backen
Jonas Hemmingsson Thornäs

3 juni 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.180, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenestämma med Föllinge socknemän den 3:dje juni 1860.
237

S.D. Då anmält blifvit det inh. Påhl Hanssons i Ottsjö hustru Cajsa, som en längre tid warit sjuk och
derjemte är blind, nu wore i behof af socknens omwårdnad, hade socknemännen för detta ändamål
blifvit till denne dag i allmän socknestämma kallade för att här öfwer sig yttra, och beslöts med
afseende å det kända förhållandet, det skulle hemmansegarne Nils Olofsson och Påhl Persson i Ottsjön
uppdragas, att om bemälde Cajsas försörjning under sommaren för socknens räkning draga försorg,
emot det möjligen billigaste pris, och hvilket uppdrag nämnde hemmansegare sig åtogo.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intygas
Hemming Olofsson Backen

Hemming Jonsson Skärwången

17 juni 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.180-181, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän sockenestämma med Föllinge socknemän den 17 juni 1860.
S.D. Hade socknemännen på grund af herr domhafvandes utfärdade kungörelse angående den till den
26 uti innewarande månad utsatta laga af- och tillträdes syn å Föllinge pastors-boställe, emellan
aflidne prosten C. A. Rothoffs sterbhusdelegare, afträdande, och V. Consistorium i Hernösand,
tillträdande, blifvit efter förutgången laga kallelse från predikostolen till denne dag i allmän
socknestämma kallade för att till förenämnde syneförättning utse sockneombud. Och blefwo vid
ärendets framställning hemmansegarne Hemming Olofsson i Holmsjön, Hemming Olofsson i Backen
och Johan Pehrsson i Laxsjö härtill enhälligt walde, hvilka det således åligger att i egenskap af
socknefullmägtige sig å utsatt tid och ställe infinna för att socknemännens rätt iakttaga och bewaka.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Påhl Olofsson i Nyland
Olof Ersson i Raftelfven

17 juni 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.181-185, ÖLA.

Protokoll, hållet i allmän sockenestämma den 17:de juni 1860.
S.D. Efter förutgången laga kallelse från predikostolen sammanträdde socknemännen uti allmän
Valborgsmässo socknestämma, dervid följande ärenden förekommo till öfwerläggning och beslut.
§ 1 Till följe af skolstyrelsens i dess sammanträde gjorda förslag, det någon mindre hemmansdel
med förswarlig åbyggnad borde till local för församlingens folkskola inköpas, blef denna wigtiga
angelägenhet till öfwerläggning framstäld, och med gillande af skolstyrelsens förslag, utsågo
socknemännen hemmansegarne Hemming Olofsson i Backen, Nils Kjelsson i Laxviken och Swen
Nilsson i Skärwången, hvilka skulle först söka att med faktorn Fredrik Olofsson i Norrgård uppgöra
om köpevilkoren på dess egande hemmansdel, hwarvid socknemännen fästade nödwändigheten af
köpesummans erläggande under vissa år, och skulle de uppgjorda köpevilkoren sockenmännen till
ombepröfning delgifwas uti den för ändamålet utsatta socknestämma nästinstundande 3:dje
bönedagen.
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§ 2 Till ett bättre och mera ändamålsenligt ordnande af folkskolewäsendet inom församlingen
öfwerenskommo socknemännen om inrättandet af fyra så kallade småskolor, neml. en i byarne
Åkersjö och Vallruen, en uti Skärwången, en uti Raftelfwen samt en uti Laxviken under de wilkor
Kongl. Maj:ts nådiga föreskrift i detta afseende stadgar, och uppdrogs skolstyrelsen, att till Kongl.
Maj:t ingå med underdånig ansökan om bidrag till bemälde småskollärares aflöning under beräkning,
det sammanräknade kostnaden årligen för hwarje lärare icke kunde beräknas mindre än 150 r.d. r.m:t.
§ 3 Då så wäl Föllinge som Hotagens församlingar under de twenne sista åren kommit i mistning af
dem förut nådigst bewiljade statsanslag till deras ordenarie skollärares aflöning, uppdrogo
socknemännen åt skolstyrelsen, att till Kongl. Maj:t med underdånig ansökan ingå om tillgodonjutande
äfwen under de sista åren af hwardera församlingen bewiljade anslag neml. 40 riksdaler r.m:t till
Föllinge och 75 r.d. samma mynt till Hotagen.
§ 4 Kyrko- och fattigcassornas räkenskaper företeddes och deras ställning blef genom upp-läsandet
af hufwud intecter[?] och utgifter tillkännagifwen, hwarefter desamma jemte räken-skaperna öfwer
folkskolans tillgångar blefwo till de utsedde revisorerne Påhl Olofsson och Anders Påhlsson i Nyland
öfwerlemnade.
§ 5 Som kyrkocassans tillgångar woro icke allenast medtagne utan kyrkocassan redan råkadt i
skuld, uppstod fråga huru och påhwad sätt de förestående utgifterna under året, såsom landtmäteriarfwodet, skulle erläggas, och blef med afseene härå kyrkowärden Nils Swensson i Laxviken
befullmägtigad att, om så påfordrades, till bemälde arfwode anwända halfwa fattigcassans behållna
summa emot skuldsedel af församlingen, hwars medlemmar borga, en för alla och alla för en, så wäl
för capital som ränta.
§ 6 Till granskning af hitsände räkenskaperna öfwer Högbro-byggnaden utsågs Hemming Olofsson
i Holmsjön.
§ 7 Beträffande de företedde sockenräkenskaperna, och ifrågasatt granskning deraf, beslöts att
nämnde räkenskaper skulle för en hwar som önskade wara till genomseende och granskning
tillgänglige instundande 3:dje bönsöndag, hwarefter desamma, med undantag af de anmärkningar som
intill dess komme att göras, skulle i öfrigt anses godkänd.
§ 8 Som Gabriel Olofsson i Skärwången frånsagt sig sockneskrifware befattningen så blef i den
afgåendes ställe hemmansegaren Nils Kjelsson i Laxviken till sockneskrifware antagen emot
åtnjutande af den förut bestämda lön, samt skyldighet att ej mindre upprätta ordentlig uppbördsbok än
ock ihändelse af inträffande oförutsedda utgifter under året desamma emot 5 procents ränta förskjuta.
§ 9 Vid anmälda ombyten af ordningsmän utsågos, Olof Kjelsson i Legden, Göran Olofsson i
Slätten, Olof Ersson i Raftelfwen, Nils Olofsson i Ottsjön, Hemming Olsson i Laxviken, Pehr Olsson i
Thornäs samt Nils Vilhelmsson i Laxsjön.
§ 10 Till sexmän i de afgåendes ställe utsågos. Olof Ersson i Tjywattnet, Jonas Ersson i Storå-bränna,
Olof Olofsson i Legden, Nils Nilsson i Backen, Jöns Jonsson i Thornäs, Pehr Andersson i Ottsjön samt
Johan Larsson i Laxviken.
§ 11
Byar
Nyland
Skärwången
------

De nödstälde
Tp. Pehr Larsson
Salmon Brita
-------

Säd
T:r kpr Gifware
4
Eric Olofsson i Slätten
4
Pehr Jonsson i Skärwången
Jonas Hemingsson i Thornäs
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Säd
T:r kpr
4
2
2

Raftelfven
Laxviken
Lakavattnet
Gransjö
Åkersjö
Almdalen
Holmsjö
Laxsjö

Anders Jonsson
Hans Larsson
Mårten Jonsson
d:o man
Eric Carlsson
Jonas Nilsson
Göran Pehrsson
Lars Andersson
Olof Nilsson
Jäg. Lagergren

4
4
4
4
2
2
4
2
4

Eric o. Jonas Jonssöner i Raftelfven
Olof o. Påhl Kjelssöner i Laxviken
Jonas Jonsson i Ottsjö
Pehr Olsson i Grafbränna
Nils Kjelsson i Laxviken
Jöns Ersson i Backen
Påhl Jonsson i Axelås
Hemming Olsson i Backen
Olof Olofsson i Mörtsjön
Påhl Pehrsson i Slätten

4
4
2
2
4
2
2
4
2
4

S:a 1: 6
S:a 1: 6
Hwarjemte ur fattigcassan skulle till understöd utdelas till utfattige Jonas Velamsson i Laxsjö 3 r.d, till
Carl Ersson i Backen likaledes 3 r.d, till Anders Jonsson i Raftelfwen 3 r.d. samt till Jöns Anders
Kerstin 2 r.d, allt r.m:t.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt
Påhl Olofsson i Nyland
Olof Ericsson i Raftelfven

8 juli 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.185-186, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 8:de juli 1860.
S.D. Då vid justeringen af föregående majstämmoprotocoll befanns att beslutet rörande by-wägarnas
fördelning inom församlingen icke kommit att i protocollet blifwa infört, skulle samma beslut i denna
dagens socknestämmoprotocoll, intagas sålunda:
Ehuru socknemännen vid wederbörlig domstol ärendet till afgörande förehaft och utslag
deröfwer erhållit, skulle, med undantag af Föllinge kyrkoslätt och de emot densamma angränsande så
kallade utbyar, hvilka sinsemellan medelst fullföljdt wademål hade wägdelningsfrågan afgjord,
samtelige andre byar i socken, utan afseende å vällofl. häradsrättens utslag i saken, med hwarandra
öfwerenskomma om billigaste och rättvisaste sättet för ifrågawarande wägdelning, by emot by
räknadt.
§ 2 Enär frågan rörande inköp af lemplig hemmansdel till skollärareboställe samt plats för sjelfwa
skolan äfwen denna gång icke kunde bringas till gemensamt nöjaktigt beslut, blefwo hemmansegarne
Hemming Olofsson i Holmsjön, Hemming Jonsson i Skärwången, Hemming Olofsson i Backen samt
Hemming Olofsson i Laxviken utsedde att så snart ske kunde, draga försorg om nödig och anständig
plats, så wäl för skollärarens enskilda behof, som för skolan sjelf samt utgången deraf socknemännens
ombepröfning underställa.
Föllinge som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga: Föllinge socknestuga den 22 juli 1860.
Olof Ersson i Ottsjön
Jonas Olofsson i Nyland
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19 augusti 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.186-187, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 19:de augusti 1860.
S.D. Med anledning af Konungens befallningshafwandes kungörelse den 14 sistl. juli hade
socknemännen till denna dag blifvit i allmän socknestämma kallade för att utse sockneombud till det
landsting, som blifvit utsatt att inför Konungens befallningshafwande hållas måndagen d. 10:de
nästkommande september kl. 10 f. m. i ändamål att öfwerlägga och besluta ej blott rörande de i
förberörde kungörelse uppräknade ärenden, utan jemväl angående den uti en sednare utkommen
kungörelse tillkännagifna frågan om inrättande af färjerodd öfwer Storsjön, mellan Imnäs och
Wällvikens byar i Sunne socken, och blef vid ärendets framställning frälse-hemmansegaren Hemming
Olofsson i Holmsjön af de i socknestämman närwarande ledamöterne enhälligt utsedd, att, i egenskap
af Föllinge sockens fullmägtige med fullt beslutanderätt uti det utsatta landstingets öfwerläggningar
deltaga.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Hemming Olofsson i Backen
Pär Olofsson i Thornäs

7 oktober 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.187-188, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 7:e octob. 1860.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse hade i socknestugan sammanträdt för att
öfwerlägga och besluta rörande åldriga och blinda Påhl Hanssons i Ottsjö hustru Cajsas försörjning
under kommande år, och som hennes dotter Greta Påhlsd:r förklarat sig willig att emot skälig
ersättning henne wårda och föda, beslöto sockne männen dertill anslå en kanna korn af hwarje
hemmansrök, hwilket af ordningsmännen skulle uppbäras, samt 15 r.d. r.m:t ur fattigcassan.
§ 2 Till öfwerwarande af priscourantens upprättande, hvilken förrättning skulle försiggå å Grytans
gård i Brunflo den 22:dra uti innewarande månad utsågs samma ombud, Liths socknemän dertill
utsågo, hwarå fullmagt skulle utfärdas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson i Backen
Jonas Hemingsson i Thornäs

21 oktober 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.188-189, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socknestämma med Föllinge socknemän d. 21octob. 1860.
S.D. Efter förutgången i laga tid skedd pålysning från predikostolen sammanträdde sockne-männen i
socknestugan för att, på sockneskrifwaren Nils Kjelssons i Laxviken derom gjorda begäran,
öfwerenskomma om de åtgärder, som borde widtagas i anledning af sist hållne syne-rätts föreskrifna
reparationer hufwudsakligast å mangårdsbyggnaden på härwarande pastors-boställe, derwid
socknemännen, för att wara förwissade om arbetets werkställande uti full-ständigt och antagligt skick,
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uppdrogo åt sockneskrifwaren anskaffa en dertill pålitlig och skicklig byggmästare, hvilken emot
skäligt arfwode och med begagnande af handtlangning från socknen, kunde berörde reparationer
nöjaktigt werkställa.
§ 2 Vid wäckt fråga om anskaffande af en järnkamin eller spisungn i skollärarens rum, hvilken
befunnits behöflig, och skulle en sådan hos bonden Hemming Olofsson i Backen inköpas för skolans
räkning samt betalning derför erläggas af skolcassans tillgångar.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga.
Hemming Olofsson Backen
Jonas Hemingsson Thornäs

26 december 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.189-190, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
d. 26:te december 1860.
S.D. Efter förutgången laga pålysning hade socknemännen blifvit till denna dag i allmän
socknestämma kallade för att utse befullmägtigade ombud, dels för att öfwerwara ett af Konungens
befallningshafwande till den 16:de nästkommande januari uti dess sessionsrum utsatta sammanträde
med samtelige rotehållare rörande roterings cassans angelägenheter, dels ock för deltagande uti en till
den 13:de i samma månad uti Liths socknestuga utsatt gällstämma till öfwerläggning, rörande de för
byggnader som kunna anses erforderlige för under hjelpande af den nybyggda Högbrons tillsvidare
bestånd, och då socknemännen för dessa ärenden nu woro samlade, utsågs hemmansegaren Swen
Nilsson i Skärwången att å rotehållarnes inom Föllinge socken wägnar öfwerwara det till den 16:de
januari omförmälda sammanträde i och för roteringscassan, hwaremot, hwad gällstämman i Lith
beträffade, socknemännen enligt dess förut afgifna yttrande godkände hwad öfrige tingslagsboer i
detta afseende företogo.
§ 2 Till befallningsmannen herr Dahlén skulle för dess hafda beswär med beswärs af-gifwande
öfwer här förrättade syn å pastors bostället af sockneskrifwaren utbetalas tio /10/ riksdaler r.m:t.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga
[Underskrift saknas]

20 januari 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 190-191, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
d. 20:de januari 1861.
S.D. Efter förutgången kallelse från predikostolen hade socknemen i socknestugan sam-manträdt för
att öfwer följande ärenden öfwerlägga och besluta:
§ 1 Uppå begäran af fjerdingsmannen Påhl Olofsson i Nyland wäcktes fråga huru det till sjuka Nils
Olofsson i Långbodarne antagna underhåll skulle utgå, och beslöts det skulle uppgift på kostnaden
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inlemnas till sockneskrifwaren, som egde att, efter förr stadgade grunder, densamma i sockenräkningarna intaga.
§ 2 Hemmansegaren Olof Kjelsson i Legden åtog sig att betinga personer som förrättade den efter
Hennes Maj:t enkedrottningen anbefalda ringningen.
§ 3 Beträffande frågan huruwida socknemännen ansågo klokast wara antingen att, enligt synerättens
föreskrift, reparera det gamla karaktershuset i prestgården, eller anwända detsamma till skolhus, och i
dess ställe uppföra en mera ändamålsenlig ny boställsbyggnad, kunde detta ärende, till följe af
skiljaktiga meningar, för denna gång icke afgöras.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeras intyga
[Underskrift saknas]

17 februari 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 191-194, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän d. 17 febr. 1861.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse, hade denne dag i socknestugan
sammanträdt förekommo följande först tillkännagifna öfwerläggnings ämnen till afgörande:
§ 1 Med anledning af Konungens befallningshafwandes så wäl från predikostolen som sär-skildt i
denne dagens socknestämma upplästa kungörelse af de 21:ta sistl. januari angående förrättande af val
till sockneombud för deltagande uti det landsting, som till den 12:te näst-kommande mars kl. 10 f. m.
blifvit utsatt att inför Konungens befallningshafwande uti dess sessionsrum hållas, ej mindre rörande
den enl. Kongl. Maj:ts nådiga utslag den 27:de juli sistl. år föreskrifven wägdelning inom provinsen,
jemte åtskillige andre härmed sammanhang egande och vid sammanträdet förekommande frågor, än
och rörande den beslutade lägre landtbruksskolans ordnande samt anskaffande af dertill erforderlige
medel, blef vid ärendets framställning hemmansegaren Hemming Olofsson i Holmsjön enhälligt
utsedd, att uti förenämnde öfwerläggningar och beslut såsom Föllinge sockneombud deltaga,
hvarjemte de jordegare inom socken, hvilka innehafwa så kallade lappmarks skattehemman begärde
att i afseende på wägdelningsfrågan få sända eget ombud, och blef, efter medgifwande häraf,
lappmarksskatte-hemmansegaren Swen Swensson i Tjywattnet för detta ändamål utsedd. Och varda
förenämnde lagligen utsedda ombud befullmägtigade, att uti förekommande frågor med fullt
beslutanderätt, å socknemännens wägnar deltaga.
§ 2 På grund af Konungens befallningshafwandes kungörelse af den 23:dje sistl. januari,
hwarigenom samtlige rotehållarne vid både häst- och fältjägarecorpserna blifvit kallade att medelst
utsedda ombud inför Konungens befallningshafwande uti dess sessionsrum samman-träda den 13:de
instundande mars kl. 12 på dagen, för att höras i frågan om roteringscassans delning emellan
rotehållarne vid kawalleriet och dem vid infanteriet jemte andra hit hörande frågor, blef
hemmansegaren Hemming Olofsson i Backen enhälligt utsedd, att å rotehållarnes i Föllinge wägnar uti
berörde öfwerläggning med fullt beslutande rätt deltaga.
§ 3 Då församlingen under loppet af många år måst se sig i saknad af erforderlig och tjenlig plats
för uppförande af ett länge behöfligt skolhus för här organiserade fasta folkskola, beslöto
socknemännen, på derom gjord framställning, att, i likhet med många andra församlingar, till Kongl.
Maj:t ingå med underdånig ansökan om nådigt tillstånd att å pastors bostället erhålla ej blott
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ifrågawarande plats än ock twenne tunnlands jord i areal till land för kryddgård och jordfrukter åt
skollären, och befullmägtigade socknemännen t.f. pastorn att berörda under-dåniga ansökan till Kongl.
Maj:t ombesörja.
§ 4 Till ytterligare och slutlig handläggning förekom frågan om de af synerätten föreskrifna
reparationerna å mangårdsbyggnaden å härwarande pastorsboställe och beslöto socknemännen, efter
erhållen kännedom om den utsedde byggmästarens utlåtande i ämnet, att i stället för den nu befintliga
gamla byggnaden uppföra ett nytt ändamålsenligt karaktärshus och befullmägtigas hemmansegarne
Hemming Olsson i Holmsjön, Hemming Olsson i Backen och Nils Kjelsson i Laxviken att med duglig
byggmästare, som materialförslag äfwen skulle uppgöra, öfwerenskomma och afsluta först om
byggnadens uppförande och flat-täljning mot viss summa, samt sedan om fensters och dörrars
förfärdigande, äfwensom vidare om dess inredning och diktning m. m. dock med vilkor att i händelse
de utsedde fullmägtige skulle finna någon del af arbetet vid accordets uppgörande blifwa för dyr,
derom då först öfwerlägga med socknemännen innan accordet afslutas, hwarjemte hemmansegarne
Påhl Olofsson i Nyland och Jonas Hemmingsson i Thornäs åtogo sig märkning och nedläggning af den
gamla byggnaden, hvilken, enligt socknemännens nu fattade beslut, skulle till skolhusbyggnad
begagnas, och derföre med all försigtighet behandlas.
§ 5 Då på det nya pastorshuset skall läggas så kalladt spjältak åtog sig Hemming Olofsson i
Holmsjön att för detta ändamål klyfva och framskjutsa 30.000 spjäl emot en betingad ersättning af en
r.d. r.m:t per tusende, och ansågs socknemännen det borde om kring 3000 spjäl derutöfwer emot
samma betalningsvilkor af Hemming Olsson fram skaffas, hvilket han sig ock åtog.
§ 6 Till betäckande af någon del af de till följe af förestående beslut uppkommande utgifter, skulle
sockneskrifwaren ega att utdebitera och i sockneliquiden intaga femhundrade riksdaler r.m:t, hvaraf
300 r.d. skulle utbebiteras på skattetalet och 200 r.d. s. m. på rök-antalet.
§ 7 För lefwerering af innewarande års kronoskylder uppdrogo socknemännen bondesonen Lars
Nilsson i Laxviken att desamma emottaga och emot erhållande af en sk. banco per debetsedel, i Söre
på behörig tid aflemna.
§ 8 Hemming Jonsson i Skärwången anmodades att å socknens wägnar draga försorg om hwad som
erfordrades för aflidne utfattige Olof Nilssons i Långbodarne begrafning, samt dess efterlemnade
enkas förseende med nödigt lifsuppehälle för sig och hennes egna kreatur.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Å socknemännens wägnar:
Eric Mattsson
Påhl Olofsson i Nyland
Den med förestående beslut § § 4, 5, 6 missnöjde eger att sig deröfwer anföra beswär, som ingifwas
till Konungens befallningshafwande i länet innan kl. 12 å trettionde dagen räknadt från beslutets
fattande, dock denna dag oräknad, åliggande den klagande att jemte sine beswär bifoga ej mindre det
öfwerklagande beslutet än ock bewis när det samma fattades. Hwarjemte klagande åligger att inom 14
dagar efter det beswären bordt sednast wara å anwist ort inlemnade, till socknestämmans ordförande
aflemna diarii utdrag öfwer beswärens inlemnande. Försummas hwad sålunda föreskrifwet är, vinner
beslutet laga kraft.
Föllinge den 3:dje mars 1861.
På pastors embetets wägnar.
Jon Medin t. f. pastor

244

1 april 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 195, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:a april 1861.
S.D. Hade socknemännen efter tillkännagifwande från predikostolen i socknestugan sam-manträdt
för att, på grund af derom gjord anmälan, öfwerlägga och besluta om något understöd, dels åt afledne
Mathias Johanssons i Högruhn efterlemnade sjuka enka, del ock åt bonden Jonas Jönsson i Wallruen
för dess åldriga utfattiga swärmoder, och beslöto socknemännen att, beträffande den förenämnde,
skulle hemmansegaren Olof Nilsson i Åkersjö, efter nu med honom träffadt aftal, draga försorg derom,
att henne lemnades nödig föda och skötsel emot ersättning, som enligt räkning skulle honom
godtgöras för erforderlige födan af församlingen och för den behöfliga skötseln af fattigcassan,
hwaremot den sednare eller bonden Jonas Jönsson i Wallruen skulle ega att, enligt dess egen yttrade
önskan, få resa omkring i socknens alla byar och sjelf upphemta hwad en hwar hemmansegare kunde
wara i tillfälle att såsom understöd lemna.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Göran Olofsson Slätten

7 april 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 195-196, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän d. 7:de april 1861.
S.D. Sedan Kongl. Maj:t och rikets Swea Hofrätts den 7:e sistl. mars gifne dom uti wädjade målet
emellan Liths, Häggenås, Kyrkås och Föllinge socknemän, kärande, och samtlige wägbyggnadsskyldige hemmansegare inom Hotagens capellag, swarande, angående de sistnämndes
skyldighet att deltaga i kostnaden för uppförande af den så kallade Högbron öfwer elfwen Hårkan, nu
blifvit för Föllinge socknemän uppläst, och socknemännen tagit i öfwerwägande hwad widare wore å
deras sida i denna saken att göra, så beslöts, det skulle herr häradshöfdingen h. Pet. Stodius anmodas
och befullmägtigas, att jemte öfrige kärande tingslagsboer äfwen å Föllinge socknemäns wägnar hos
Kongl. Maj:t i underdånighet söka ändring uti Kongl. Hofrättens ofwanberörde dom, samt i sådant
afseende detta protocoll skulle såsom fullmagt herr häradshöfdingen Stodius meddelas, förklarande sig
socknemännen fullkomligt nöjde med allt hwad han i saken lagligen gör och låter.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Göran Olofsson i Sletten

21 april 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 196-197, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 21:a april 1861.
§ 1 På grund af Konungens befallningshafwandes kungörelse den 25:te sistledne mars, rörande wal
af fullmägtige till utsatta bewillningstaxerings-förrättningen, som med Liths tingslag kommer att
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hållas den 10:de nästinstundande juni kl. 10 f. m. å Söre gästgifwaregård, hade socknemännen blifvit
till denne dag uti allmän socknestämma kallade, dervid hemmansegarne Hemming Olsson i Backen
och Jonas Hemmingsson i Thornäs utsågos att, å socknemännens wägnar, berörde förättning
öfwerwara.
§ 2 Med anledning af Konungens befallningshafwandes kungörelse af d. 25:te sisl. mars angående
wal af fullmägtige i och för sammansättningen till form och personer af den kommitté med
erforderlige suppleanter, som skall årligen intill nästa riksdags utgång såwäl granska räkenskaperne
jemte styrelsen och förvaltning af kurhusanstalterne, som ock hwad till ärendet vidare hörer, utsågo
socknemännen såsom sitt ombud vid det af kronofogden för ändamålet utsatta sammanträde,
hemmansegaren Hemming Olofsson i Backen, att å Föllinge socknemäns wägnar detsamma
öfwerwara.
§ 3 Uti den till denne dag med pastoratets församlingsboer utsatta gällstämma i ändamål, att med
Hotagens kapellboer öfwerenskomma om fördelningen af de sju laga husen å härwarande
pastorsboställe, kunde i anseende till bristande fullmagt för utsedda ombudet från Hotagen, något
beslut för denna gång icke företagas eller fattas.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justerad intyga:
Å socknemännens wägnar.
Påhl Olofsson i Nyland
Olof [bom] Olofsson i Legden

23 juni 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 198-199, ÖLA.

Protocoll, hållet uti Valborgsmässo socknestämma med Föllinge socknemän
d. 23:dje juni 1861.
§ 1 Efter förutgången laga kallelse hade socknemännen i allmän socknestämma samman-trädt,
dervid ej mindre kyrkans och fattigcassornas än ock skolkassans räkenskaper upplästes, godkändes
och underskrefwos, hwarefter till de mest behöfwande i församlingen antogos följ-ande understöd:
Till sjuke nyb. Erik Andersson på Störåsen
R.d. 8 r.m:t
-- åldrige Anders Jonsson i Raftelfwen
”
3
-- d:o Carl Ersson i Backen
”3
-- d:o Jöns Anders Kerstin
”2
-- d:o Brita i Laxviken
”2
-- sjuke Eric Kjelsson i Legden
” 40
S:a R.d. 58 r.m:t
Hvilka sistnämnde 40 riksdaler skulle utgå till hälften af församlingen och den andra hälften af
fattigcassan.
§ 2 Som anmält blef, det Jöns Olofssons i Wallruen hustru iråkat en swår sjukdom, som påkallade
andra personers tillträde till hennes wårdande, så uppdrogo socknemännen åt närwarande
hemmansegaren Anders Andersson i samma by att på församlingens bekostnad anskaffa twenne
personer, hvilka under 14 dagars tid wårdade och skötte den sjuka för att sedan, i händelse någon
förbättring ej förmärltes, söka få densamma intagen på hospitalet i Östersund.
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§ 3 Till sexmän i de afgåendes ställe utsågos Olof Gabrielsson på Störåsen och Johan Pehrsson i
Wallrun.
§ 4 Till ordningsmän utsågos hemmansegarne Jöns Andersson i Wallrun och Olof Andersson i
Grafbränna.
§ 5 Till brandrotemästare i de afgåendes ställe inwaldes Hemmansegarne Swen Swensson i
Tjywattnet, Pehr Andersson i Skärwången och Olof Ersson i Raftelfwen.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson i Backen
Påhl Olofsson i Nyland

11 augusti 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 199-200, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 11:te augusti 1861.
S.D. Efter förut i laga ordning meddelad kallelse från predikostolen, hade socknemännen, på derom
af sockneskrifwaren Nils Kjelsson i Laxviken gjord begäran, blifvit till denna dag i all-män
socknestämma kallade för att utse ledamöter till den byggnadsdirection som å socknemännens wägnar
skall ega att ombesörja allt hwad som erfordras till det uppförda nya karaktershusets i prestgården
försättande i fullständigt skick, egande directionen att utan socknemännens vidare hörande vidtaga
åtgärder, den för mest ända målsenliga kan anse. Och blefwo till följe häraf till ledamöter i directionen
utsedde hemmansegarne Hemming Olsson i Backen, Einar Kjelsson i Laxviken, Nils Olsson i
Laxsjön, Olof Ersson i Raftelfwen, Pehr Olsson i Thornäs, Hemming Olsson i Holmsjön samt Isak
Andersson i Skärwången.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Påhl Olofssoni Nyland
Påhl Pehrsson i Sletten
Uppläst från predikostolen i Föällinge kyrka den 25:te augusti 1861, af
Jon Medin

25 augusti 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 200-202, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 25:te augusti 1861.
S.D. Med anledning af en från pastorsembetet i Lith hit afgifwen skrifwelse med tillkänna-gifwande,
det gällstämma wore utsatt att hållas i Liths socknestuga den 8:de instundande sep-tember för att, på
grund af förut vid landsting fattade beslut samt derefter hållna kompromiss, reglera om delning af den
tingslaget tillkommande allmänna wäg med hwad till ärendet vidare höra kan, hade socknemännen till
denne dag i allmän socknenestämma kallade blifvit för att till förenämnda gällstämma utse laga
ombud, och då socknemännen nu woro i socknestugan församlade, blef hemmansegaren Hemming
Olofsson i Holmsjön, hvilken förut vid frågans behandling vid landsting såsom socknens ombud
förekommen, äfwen nu utsedd att i egenskap af laga ombud å Föllinge sockens wägnar uti
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ofwanberörde gällstämma med beslutande rätt deltaga, hållande socknemännen godt hwad ombudet
lagligen gör och låter.
§ 2 På grund af Konungens befallningshafwandes skrifwelse den 4 sistl. juli hade socknemännen
blifvit i denne dagens socknestämma lagligen kallade för att höras angående frågan om plats för
församlingens folkskola å pastors boställets inägor, hwarom underdånig ansökan till Kongl. Maj:t
ingått, och till hvilken ansökan Konungens befallningshawande ansåge föga anledning wore att emotse
nådigt bifall, enär det ännu till följe af pågående laga skifte wore oafgjordt huruvida prestbordet utan
saknad kunde vidkännas någon jordsöndring till förmån för skolan, och uppdrogo socknemännen, som
widblefwo den gjorda underdåniga ansökningen, åt undertecknad t.f. pastor att till Konungens
befallningshafwande med nödige upplysningar och församlingens beslut ingå.
§ 3 Något understöd till inh. Anders Håkansson i Långboskogen blef ej, till följe af bristande
upplysning denna gång bifallet.
§ 4 Uti denna dagens socknestämma afsade sig bonden Hemming Olofsson i Holmsjön det af
socknemännen honom visade förtroende, att såsom ledamot i den lagligen utsedda byggnadsdirectionen i och för fullfärdigandet af det uppförda karaktärshuset i prestgården, hwadan på
samme Hemming Olofssons förslag bonden Olof Nilsson i Åkersjön inwaldes.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
Uppläst och justeradt intyga:
Påhl Pehrsson i Slätten
Göran Olofsson i Sletten

8 september 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 202-206, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 8:de sept. 1861.
S.D. Enär ej mindre Föllinge, än ock Hammerdahls och Offerdahls socknemän på grund af lagligen
hållna socknestämmor redan under år 1856 ingått till Konungens befallningshafwande i länet med
gemensam ansökan, att af för ändamålet utsedda allmänna medel måtte beviljas så stort belopp, som
kunde erfordras för utstakning af en emellan förenämnde folkrika socknar länge af behowet högt
påkallad allmän landswäg, och till hvilken ansökan Konungens befallningshafwande äfwen lemnade
bifall med utsättande af tiden för berörde utstakning jemte upprättande af charta och kostnads förslag,
men detta för länets norra orter högst viktiga företag ändock hittills uteblifvit, så hade socknemännen,
med anledning häraf, blifvit till denne dagens socknestämma i laga ordning kallade, för att höras
huruvida de önskade, för vinnande af ändamålet, ytterligare ingå med ansökan i ämnet, och då
socknemännen nu wore talrikt församlade, widhöllo de sin förut ingifna, bifallna ansökan med samma
hemställan, det ifrågawarande nya wäganläggning måtte om möjligt utsträckas från Hammerdahl till
den derintill gränsande Ramsele socken i Ångermanland, hwarjemte socknemännen förklarade sig
villige att utan ersättning bestrida den för utstakningen erfordliga handtlangning inom socknens
gränser. Och uppdrogs åt undertecknad ordförande, att till Konungens befallningshafwande med
förnyad anmälan i ärendet med första ingå.
§ 2 Med anledning af Konungens befallningshafwandes kungörelse den 10:de sistl. april hade
socknemännen på derom gjord begäran, blifvit till denne dag i allmän socknestämma kallade för att
uppgifwa hvilka byar inom församlingen ansåge sig böra komma i åtanke af det stats-anslag hwartill
landshöfdingeembetet tillkännagifvit sig ämna bereda länets jordbrukare understöd vid utdikning af
sådana större myrtrakter, hvilka genom derifrån härflytande frostskador menligt inwerkade på deras
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skördar, och då socknemännen alla woro församlade tillkännagåfwo de sin glädje öfwer, den visa
omsorg lands höfdingeembetet droge för länets bästa äfwen i denna del, särdeles som denna
församling förut aldrig blifvit hugnad med något bidrag af allmänna medel i något, om än aldrig så
vigtigt afseende, samt anmälde sig till erhållande af ifråga warande statsbidrag följande byemän:
1:o Föllinge kyrkoslätts stora samfällighet, hvilken är omgifwen af en mängd wattensjuka
myror, men hvilkas utdikning är till stor del beronde af sjöns sänkning, som derföre måste i
sammanhang med myrutdikningen werkställas, så framt den åsyftade stora nyttan skall vinnas, och
befullmägtigades nämndemannen Jonas Hemmingsson i Thornäs, att å samfällighetens wägnar, med
prestbordet inbegripet, betinga godkänd landmätare till werkställande af nödige undersökningar och
utredningar med tillhörande fullständige charta och kostnadsförslag, hwar till i första rummet
föreslogs förste landtmätaren herr L. T. Jacobson.
2:o Som Raftelfwens, Sandvken och Sandvikssjöns intill hwarandra liggande byar woro
omgifna af wattensjuka myror hvilkas utdikning i wäsendtlig mån skulle bidraga till förekommande af
derstädes ofta inträfande frstskador, blef hemmansegaren Olof Ersson i Raftelfwen af närwarande
byemännen utsedd att draga försorg om anskaffande af lämplig landtmätare, som med första kunde
werkställa nödige undersökningar och utredningar med tillhörande charta och kostnadsförslag för
berörde utdikningar.
3:o Skärwångens byemän, hvilkas vidsträckta ägor lida af en dervid liggande wattensjuk
myrtrakt, anmälde, hurusom dess utdikning skulle högeligen bidraga till förbättring af hela byalagets
många särskildta hemmansdelar, hwarmed sänkningen af sjön Skärwången ansågs böra, till vinnande
af erfordligt aflopp, nödwändigt förenas och skulle hemmans-egaren Pehr Jonsson i samma by
föranstalta, det skicklig landtmätare med första å förenämnde myrutdikning och sjösänkning
werkstälde de för erhållande af statsbidrag erforderlige förberedande åtgärder.
4:o Ottsjö jemte Wester-Ottsjö byemän anmälde ock behofwet af myrutdikning i förening
med sänkning af sjön Ottsjön, hvadan hemmansegaren Olof Ersson i förstnämnde by uppdrogs att, till
befrämjande af dessa byars förbättring medelst statsbidrag till utförande af förenämnde arbetsföretag,
anmodades anskaffa tjenlig landtmätare för werkställigheten af erforderlige förberedande åtgärder.
5:o Störåsens hemmansegare, hvilkas i närwarande skick swaga hemmansdelar äro till följe
af wattensjuka myrtrakter invid sjelfwa inägorne oftast blottstälda för frostskador anmälde behof af
statsbidrag för dessa myrtrakters utdikning, som eljest öfwerstege deras egna knappa till gångar att
werkställa, uppdrogo åt hemmansegaren Henrik Henriksson derstädes att med första föranstalta, det
antaglig landtmätare åtoge sig werkställa de för statsbidrags erhållande nödige förberedande åtgärden.
6:o Någre bland Laxvikens byemän anmälde äfwen hurusom deras hemman, till följe af en i
närheten af byns östra sida beläggen wattensjuk myra, ofta woro blottstälda för frostskador, hwadan
till förekommande deraf, utdikning wore oundgänglig, och uppdrogs hemmansegaren Olof Kjelsson
att, till erhållande af statsbidrag för arbetets utförande, betinga sakkunnig landtmätare för
werkstäligheten af de för ändamålet nödige förberedande åtgärder.
7:o Hökwattnets by, som på norra sidan är omgifwen af wattensjuka myror hvilka högst
menligt visat sig inwerka på sädesproductionen derstädes och hwarföre derwarande hemmansegare
anmälde behofwet af statsbidrag för utförande af berörde kostsamma utdikning, i förening med sjöns
sänkning hwadan hemmansegaren Erik Larsson upprogs, att för ändamålets vinnande, anskaffa
sakkunnig landtmätare för vidtagande af föreskrifne nödige förberedande åtgärder.
Föllinge socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Innan justeringen af förestående protocoll förekom, hafwa Tjywattnets hemmansegare till
socknestämmans ordförande inlemnat skriftelig anmälan derom, att deras hemman till följe af en norr
om byn beläggen, med kallkällor uppfyld flo, woro af frostskador ofta lidande, hwar jemte sänkning af
de på nämnde flo liggande tjernar, äfwensom af sjelfwa sjön Tjywattnet, ansågs oundgänglig, hwadan
denna anmälan skulle till protocollet intagas, börande således hemmansegarne, till vinnande af möjligt
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statsbidrag för arbetets kostsamma utförande, draga försorg om att de föreskrifne förberedande
åtgärder warda genom skicklig landtmätare inom föreskrifwen tid werkstälde. Ut supra.
Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Pehr Jonsson Skärvången
Olof Nilsson Axelås

6 oktober 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 206-207, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 6:e oct. 1861.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången kallelse från predikostolen sammanträdt för att, bland
andra ärenden, äfwen utse laga ombud till det sammanträde, som blifvit af herr förste landtmätaren
L.T. Jacobson enligt kungörelse af den 11:te sistl. september utsatt, att å Hölje, Liths socken, hos
nämndemannen Erik Ersson derstädes hållas för werkställighet af den inom Liths tingslag beslutade
provisionella wägdelningen, blef uppå ärendets framställning, nämndemannen Jonas Hemmingsson i
Thornäs enhälligt utsedd att å Föllinge socknemäns wägnar berörde sammanträde öfwerwara och
deruti med beslutanderätt deltaga.
§ 2 Beträffande sjukliga hustrun Påhl Hans Cajsa i Ottsjön öfwerenskommo sockne männen, att till
dess försörjning för nästa år skulle anslås en summa af femtio /50/ riks-daler r:mt hvilka af
sockneskrifvaren skulle utdebiteras och indrifwas med 25 öre på hwarje rök, samt det blif-wande
öfwerskottet bland socknens öfrige räkenskaper intagas, hwarjemte ansågs, det dess förmyndare Nils
Olofsson i Ottsjön borde draga försorg om de erforderlige åtgärderne för hennes wård och skötsel.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Johan Pehrsson Laxsjön

oktober 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 207-208, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socknestämma med Föllinge socknemän d. [lucka] oct. 1861.
S.D. Som den i knappa omständigheter stadde bonden Jöns Olofssons i Norrgård hustru efter
nedkomsten twillingbarn befann sig uti ytterst sjukligt tillstånd, och i saknad af nödig hjelp till barnens
skötsel och wård, så beslöto socknemännen, med afseende å detta ömmande förhållande det skulle
barnen (twillingarne) på församlingens bekostnad inackorderas, en på hwardera stället, hos några, som
kunde dem nöjaktigt wårda, hwarom fjerdingsmannen Påhl Olofsson i Nyland skulle enligt eget
medgifwande draga försorg.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Påhl Pehrsson Slätten
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3 november 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 208, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 3 november 1861.
S.D. Efter förutgånget tillkännagifwande hade socknemännen nu i socknetugan sammanträdt för att
draga försorg om brefbäringen mellan Lith och Föllinge under instundande postår, dervid f. b. Anders
Jönsson i Raftelfwen åtog sig att emot femtio r.d. r.m:t såsom ersättning af församlingen, berörde
brefbäring på förut bestämda grunder under året bestrida.
§ 2 Såsom sockenfullmägtig vid instundande mantalsskrifning med Föllinge socken utsågs
nämndemannen Jonas Hemmingsson i Thornäs.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Påhl Pehrsson i Slätten

17 november 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 209, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 17:de november 1861.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse, hade i socknestugan sammanträdt för att,
med anledning af Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse rörande beskattning för hundar, så, och då denna
beskattning icke wore ovilkorlig, beslöto socknemännen det skulle innehafvare af dessa härstädes
nödige husdjur icke warda med skatt för desamma betungade.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Eric Mattsson Backen
Jonas Hemmingsson i Thornäs

15 december 1861
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 209-210, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 15 dec. 1861.
S.D. Till följe af en från t.f. kronolänsmannen i distriktet ankommen skrifvelse, angående wal af
nämndeman i den med döden afgångne Jonas Olofssons i Laxsjö ställe, hade socknemännen för detta
ändamål blifvit till denne dagens socknestämma i laga ord ning kallade, och blef efter ärendets
framställning hemmansegaren Hemming Olofsson i Holmsjön till nämndeman utsedd, hvilken det
således åligger att, försedd med detta protocoll, sig vid nästinfallande ting i tingslaget inför domareembetet inställa.
§ 2 Uppå begäran af Raftelfvens och Sandvikens byemän hade socknemännen äfwenledes blifvit till
denna socknestämma kallade för att höras huruvida de ville höja plogpenninge-avgiften eller icke,
enär, efter den å offentlig auction af dem åtagna vägunderhållningen wintertiden, det blifvit
föreskrifvit, att wägbunnen[?] skall uppehållas med sex alnars bred plog men hvartill socknemännen
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enhälligt vägrade hufvudsakligen på grund deraf, att berörde vägunderhållning wore af bemälde
byemän utan särskildte vilkor och förbehåll åtagen.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Göran Olofsson i Sletten
Jonas Hemmingsson i Thornäs

5 januari 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 211, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 5:te januari 1862.
S.D. Med anledning af en inlemnad sålunda lydande skrifwelse: ”Till pastorsembetet i Fölinge. I
anledning af socknemännens missnöje öfver Domcappitlets pastoral-utnämning hit till Föllinge,
anmodas pastorsembetet att lysa allmän sockenstämma, fjorton 14 dagar i dag till eller den 5:te
nästkommande januari,för att föra den redan undertecknade listan till protocolls. Och till ordförande
vid denna socknestämma utses bonden Olof Ericson i Raftelfven. Föllinge och Ottsjön den 22:dra
december 1861. Jonas Jönsson, Olof Ersson, Hans Ersson, efter anmodan.” hade socknemännen, ehuru
ärendet befans wara af beskaffenhet, att ej till socknestämmomål höra, ändock blifvit af pastor, såsom
laglig ordförande, till denne dag i socknestugan inkallade, endast för att meddelas nödig underrättelse
och upplysning rörande grunderna för presterskapets befordring till de olika slagen af pastoraterna i
förhållande till deras indelning, och då socknemännen nu woro församlade, upplästes först
ofwanstående skrifwelse, hwarefter den omförmälda listan, uppå anmaning, framlemnades för att till
protocollet antecknas sålunda lydande:
”Till följe af den proses, som pastor Medin nu har börjat om i Fölinge pastorat, äfwensom vi
ryktesvis fått höra, att den prest som blifvit utnämd hit icke lärer i något afseende wara bettre än den vi
förut har, derföre hafwa nedanskrifne hemmansegare förenat sig om att wåga ett försök och hos stiftets
Domkappittel begära en annan Andelig lärare, nemligen pastor Brundel.”
Raftelfwen, Daniel Jonsson, Jonas Jonsson, Olof Ericson, Eric Högström, Olof Andersson
yngre. Sandviken, Anders Pehrsson, Olof Lagergren, Pehr Pehrsson, Mats Andersson. Sandviksjön,
Pehr Johansson. Störåsen och dess bifall härtill, Olof Gabrielsson, Anders Andersson, Erik (bom.)
Andersson, Påhl (bom.) Jönsson, Hinrik (bom.) Hinriksson, Anders Andersson. Ottsjön och dess bifall
här till, Daniel Hansson, Jonas (bom.) Jonsson, Olof Ersson, Anders Hansson, Pehr Jonsson, Anders
Jonsson, Hans (bom.) Ersson, Jonas Jönsson, Hans (bom.) Pålsson. Laxsjön och dess bifall her till,
Nils Wilhelmsson, Pehr Jönsson, Ingel (bom.) Jonsson, Swen (bom.) Jonsson, Wilhelm (bom.)
Jonsson, Olof Jonsson, Nils Jonsson, Jöns Jonsson, Nils Olofsson, Salmon Jönsson, Johan Pehrsson,
Nils Andersson, Hemming (bom.) Andersson, Nils Jönsson, Markus Wilhelmsson i Laxsjön, Olof
Swensson. Almdalen, Nils (bom.) Jonsson. Storåbränna och dess bifall, Jonas Ersson, Erik Jönsson,
Pehr Pehrsson, Pehr (bom.) Håkansson, Olof (bom.) Håkansson, Carl Ersson, Jonas Jonsson, Olof
Jonsson, Erik (bom.) Johansson. Hökvattnets och dess bifall, Hämming (bom.) Pålsson, Erik (bom.)
Larsson, Paul (bom.) Paulsson, Hans (bom.) Paulsson. Tuvattnet, Erik (bom.) Jönsson, Olof Olofsson,
enkan Ingebåra Pålsdotter, Jonas Svensson, Swen Svensson, Olof Ersson Jonas Ersson. Ålåsen, Isak
Olofsson, Olof Olofsson. Ålwiken, Hans Olsson, Mårten Mårtensson. Laxwiken, Olof Olofsson,
Hemming Olofsson, Lars (bom.) Ersson, Jöns Nilsson, Olof Olofsson yngre, Pehr Jönsson. Mörtsjön
Olof (bom.) Olofsson. Åkersjön, Olof Nilsson, Anders Johansson, Pehr Johansson, Påll (bom.)
Olofsson. Wallrun, Johan Pehrsson, Jonas Christensson, Påhl (bom.) Arfwedsson, Olof Jonasson, O.
Walin, Jöns Andersson, Anders Andersson. Holmsjön, Olof Olofsson, Påhl Olofsson, Pehr Ersson,
Grafbrännan, Olof Pehrsson, Erik Blad, Olof Andersson, Hemming Hansson, Pehr Olofsson.”
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Och sedan öfwerskriften på förestånde lista, uti hvilken äfwen torpare och arbetskarlar finnas
tecknade, blifvit uppläsen, och upplyst blifvit det densamma tillkommit huwudsakligast genom
bondesonen Erik Pehrsson i Wester Ottsjö, kringgående by för by och gård för gård inom socken,
sökte undertecknad ordförande medelst uppläsande och förklaring af 36 § uti Kongl. Maj:ts nådiga
reglemente för ecclesiastikwerket i lappmarken jemte meddelad underrättelse om befodringsgrunden
till regala och consistoriela pastorater i förhållande till de lappska, till hvilka Föllinge af ålder hört och
ännu hörer, göra för de å listan till en del närwarande personer begripligt, att desamma ej egde
hwarken laglig rätt eller fog att sig öfwer consistorii utnämning af pastor i nu lediga Föllinge
Lappmarkspastorat beswära samt att, oaktadt ett högljudt ogillande, af församlingens öfrige
röstegande talrika ledamöter uppstod, öfwer denna åvägabragta agitation, ärendet, såsom till dess
upphof och syfte mål lagstridigt, ej kunde i socknestämma widare än skedt är, handläggas, hwaröfwer
styrkt afskrift af pastors-embetets der vid förda protocoll meddelas skulle. Föllinge socknestuga år och
dag som owan.
På pastorsembetets wägnar.
Jon Medin
t.f. pastor

26 januari 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 214, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 26:te jan 1862.
S.D. Med anledning af Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 24 september sistl. år 1861 angående
wal af gode män för tillsynen af förmynderskap inom socken, hade socknemännen blifvit till denne
dag i allmän socknestämma kallade, dervid efter den nådiga förordningens yttterligare uppläsande,
hemmansegarne Pehr Jönsson i Laxsjö, Hemming Jonsson i Skärwången och Erik Mattsson i Backen
enhälligt utsågos, att ifrågawarande befattning såsom gode män ombesörja, åliggande dem således
ställa sig ofwan berörde nådiga förordning till efterrättelse.
§ 2 Uppå förutgånget tillkännagifvande företeddes och upplästes de af utsedde revisorerna för
granskning af förledit års sockne räkenskaper gjorda anmärkningar, hvaraf inhemtades, att en summa
af sju /7/ riksdaler 97 öre blifwit de med egentligt skatte warande hemmansegare påförd, hvilken
rätteligen bordt erläggas af de så kallade lappmarks skatteägare, hwadan berörde summa skulle vid
upprättande af innewarande års socken räkenskap tillgodogöras de förra och ersättas af de sednare. De
öfrige vid revisionen gjorda behöriga anmärkningar skulle eftergifwas.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Påhl Pehrsson i Slätten

1 mars 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 215 ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 1:a mars 1862.
Med anledning af Konungens befallningshafwandes kungörelse den 8:de januari detta år, hade
socknemännen blifvit till denne dag i allmän socknestämma kallade för att utse ledamot och suppleant
till blifvande bewillnings-beredning inom Föllinge pastorats distrikt, dervid efter kungörelsens
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ytterligare uppläsande och inhemtande af dess innehåll, hemmansegaren och kronofjerdingsmannen
Påhl Olofsson i Nyland enhälligt utsågs till ledamot för Föllinge socken, samt hemmansegaren Olof
Pehrsson i Laxsjön till suppelant.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Anders Påhlsson
Hans Ersson

23 mars 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 215-216 ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 23 mars 1862.
S.D. Efter förutgången pålysning hade socknemännen denne dag i socknestugan sammanträdt, för att
öfwerlägga och besluta i frågan, rörande något understöd till åldrige Carl Ersson i Backen, hwilken nu
under twenne års tid åtnjutit föda och wård hos bonden Jöns Ersson i Backen, hvilken någon ersättning
derför ej erhållit: Och funno socknemännen för godt, att till Carl Erssons underhåll för innewarande år
anslå twenne t:or korn, som enligt förut bestämda grunder utgå skulle, hwarjemte Erik Mattsson i
Backen åtog sig, att om dess inackordering draga försorg.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Olof Nillson i Åckersjön

13 april 1862.
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 216-217, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 13:e april 1862.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse, denne dag i socknestugan sammanträdt
för att, uppå derom gjord begäran, utse ledamöter uti directionen för uppförande af folkskolehuset i
församlingen, så blefwo följande personer dertill walde: Fjerdingsman Påhl Olofsson i Nyland,
nämndeman Jonas Hemmingsson i Thornäs, bönderne Pehr Pehrsson i Nyland, Isak Olofsson i
Åhlåsen, Hemming Jonsson i Skärwången, Jöns Jönsson yngre i Ottsjö samt Jöns Andersson i
Wallrun, och hwilken så lunda utsedde direction skulle ega att å socknemännens wägnar widtaga alla
för skolhusets uppförande erfordliga åtgärder, samt att på nu utsatt tid och ställe med Kyrkoslättens
åboer öfwerenskomma och bestämma lämplig plats för detsamma.
§ 2 Räkenskaperna öfwer förwaltningen af districts magazinet äfwensom årets mantalslängd
upplästes och godkändes.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
t.f. pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Påhl Pehrsson i Slätten
Pär Olofsson i Thornäs

254

22 juni 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 217-221, ÖLA.

Protocoll, hållet uti Valborgsmässo socknestämma med Föllinge socknemän
den 22:dra juni 1862.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången laga kallelse från predikostolen, hade i socknestämma
sig infunnit, förekommo följande ärenden tll öfwerläggning och beslut.
§ 1 Ej mindre kyrko- och fattigcassornas räkenskaper än och skolans upplästes, godkändes och
underskrefwos, dervid, på framstäld fråga om wal af revisorer till dessa räkenskapers närmare
granskning, förklarades, det något behof deraf ej denne gång förekomme.
§ 2 Då socken-räkenskaperna äfwen anmäldes wara upprättade för sist förflutna år blefwo, med
afseende derå, att desamma i anseende till deras större widlyftighet erfodrade en längre tid till
wederbörlig granskning, hemmansegarne Swen Swensson i Tjywattnet, Isak Olofsson i Åhlviken,
factor Fredrik Olofsson i Norrgård samt frälse-hemmansegaren Hemming Olofsson i Holmsjön
utsedde att, i egenskap af revisorer, berörde räkenskapen granska samt berättelse deröfwer
församlingen meddela.
§ 3 Som vid granskning af kyrkocassans räkenskaper visade sig, det nämnde cassa till följe af de
dryga utgifter desamma måst under de sednare åren vidkännas, i och för på gående laga skiftet å
prestbordet, häftade uti en skuld ettusende sexhundradetre riksdaler 93 öre r.m:t. deraf församlingens
fattigcassa förskjutit 1.141 r.d. 48 öre och fattigcassans föreståndare kyrkowärden Nils Swensson i
Laxviken 162 r.d. 45 öre, så medgåfwo socknemännen, på derom gjort yrkande att, till säkerhet för
cassaförwaltaren, i hela församlingens namn uthändige antaglig skuldförbindelse å ifrågawarande
belopp, hvilken af twenne hemmansegare borde å församlingens wägnar underskrifwas och derjemte
med sockne-sigillet bekräftas.
§ 4 Uti denne dagens socknestämma inlemnades till handläggning följande sålunda lydande
skrifvelse: ”Följande öfwerenskommelse är beslutat emellan Åkerströmsbrons delegare angående tull
åt alla dem, som inte eger del deruti, nämligen för personer, hästar, nötkreatur och småfikreatur vid
förbifarten, för personer 6 öre, för hästkreatur 25 öre, för nötkreatur 16 öre, för småfikreatur 6 öre.
Tullafgiften lefvereras hos Olof Hansson i Forsssåsen.
På egne och öfrige delegares wägnar.
Anders Hansson i Ottsjön, Anders Andersson i Störåsen”
Aldenstund ofwannämnde ganska dyrbara eller med kännbarare kostnad förenade och af werkliga
behofwet länge påkallade brobyggnad blifwit af ett ringa antal åboer inom Föllinge församling
åstadkommen öfwer den vattenrika Hårka-ån, der sockenwägen framgår mellan de folkrika socknarne
Hammerdahl och Föllinge, hwarest elfwen kallas Ockerströmmen, ansågo socknemännen tillbörligt,
att, såwidt det med gällande lag öfwerensstämde, ofwanberörde föreslagna broafgift beviljades, hwarå
de sökande egde att för vinnande af laga stadfästelse, till wederbörlig auctoritet med ansökan ingå.
§ 5 Enär Föllinge socknemän, som redan under år 1852, till följe af en å dem genom Hemming
Eliasson i Lith och Åsen utwerkad stämning med påstående, att de måtte åläggas betala resterande 48
riksd:er 18 sk. 4 rst. b:co, såsom utgörande deras till den tiden innestående förmenta andel i den så
kallade Skörbrons nybyggnad, och hvilken summa äfwen under angifna vilkor erlades, men ej ännu,
oaktadt vällofl. härradsrättens i ärendet gifna af öfrige tingslagsboer icke öfwerklagade utslag,
frikänner Föllinge socknemän från allt deltagande uti berörde brobyggnad, blifvit återburne, så beslöto
sockne männen i laga ordning, genom nu för ändamålet utsedt laga ombud, hemmansegaren Hemming
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Olofsson i Holmsjön, återfordra det af Föllinge socknemän sålunda obehörigt affordrade belopp med
derå löpande laga ränta, ägande ombudet, med socknemännens godkännande, widtaga de för sakens
bedrifwande erforderliga laga åtgärder.
§ 6 Med anledning deraf att Föllinge kyrka icke uppbär öfwer sex och en half t:a korn såsom vinoch byggnadssäd, hwilket belopp i förhållande till församlingens folkmängd, som uppgår till 1785
själar, måste wara alldeles otillräckligt, äfwensom ej heller stå i lika förhållande till det belopp till vinoch byggnadssäd öfrige församlingen åtnjuta, så blef undertecknad ordförande befullmägtigad, att, å
Föllinge socknemäns wägnar söka i laga ordning, vid nästinstundande riksdag, utwerka erforderlig
tillökning af ifrågawarande vin- och byggnadssäd, särdeles som kyrkan under härstädes pågående laga
skiftes förrättning, hwaraf en för kyrkan eller församlingen ännu kännbar del återstår, redan häftar i en
skuld af 1303 r.d 93 öre r.m:t.
§ 7 Den af fattigwårdsstyrelsen under föregående dag werkstälda utdelningen af det till fattige under
året gifna korn, hvarå den deröfwer upprättade förteckningen upplästes äfwensom godkändes,
hwarjemte församlingen förordade följande personer till understöd af fattigcassan:
Födorådsmannen Pehr Andersson i Sandviken 10 r.d. och bond. Jonas Jönsson i Wallrun 10 r.d.,
hvilka af föreståndaren skulle utbetalas.
Widare anmäldes ombyten af ordningsmän och sexmän uti följande byar:
Till ordningsman i Tjywattnet utsågs bond. Jonas Swensson, till sexman derstädes bond. Swen
Swensson. Till sexman i Raftelfwen utsågs Olof Andersson yngre derstädes. Till ordningsman i
Åkersjö utsågs b. Anders Nilsson derstädes. Till sexman i d:o utsågs Olof Knutsson i Högrun. Till d:o
i Skärvången utsågs Hemming Norrman.
Föllinge sockenstuga som ofwan. Jon Medin
P. L.
Uppläst och justeradt, intyga:
Olof Ersson i Raftelfven
Hemming Olofsson Backen
§8

24 augusti 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 222-223, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän d. 24 aug. 1862.
§ 1 Sammanträdde socknemännen, efter förutgången kallelse från predikostolen, i sockne-stugan til
öfwerläggning i åtskillige ärenden, derwid först förekom frågan rörande gamla pig. Anna Göransd:rs
från Skärwången behof af föda, skötsel och wård, enär hon, som redan legat sjuk i tolf dygn, derunder
hon i factor Fredrik Olssons hus warit wårdad, af widare omwårdnadsförfarande wore i behof, så
ansågo socknemännen, på derom gjord framställning, att, alldenstund Anna Göransd:r weterligen egde
nödige tillgångar till sitt uppehälle och hennes förmyndare h:r löjtnant Edelswärd ej heller närmare
ordnat för hennes wistelse och underhåll, det tillkomme församlingens fattigwårdsstyrelse, att i första
hand taga wård om bemälde Anna Göransd:r, hwadan och då ärendet fordrade skynsam åtgärd, i
socknestämman närvarande ledamöter i styrelsen uppdrogo åt ordningsmännen Göran Olofsson i
Slätten och Olof Kjelsson i Legden, att emot möjligen billigaste ersättning inackordera henne uti något
wäl kändt hus, hvilken kostnad, för dag räknad, ansågs böra obestridt godtgöras genom förenämnde
förmyndare enligt deröfwer uppgjord räkning, äfwensom factor Fredrik Olsson borde till fattigwårds
styrelsen wederbörlig räkning å dess skäliga ersättning för af honom widkänd kostnad inlemna.
§ 2 Till följe af ankomne skrifelser ej mindre från pastorsembetet i Lith än ock från nämndeman
Erik Ersson i Hölje angående Liths pastoratsboers uti gällstämma d. 17 dennes fattade beslut, att laga
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syn borde förättas å så wäl Liths som Hårka-åns broar till utrönande af den skada dessa broar redan
lidit, och äfwen framledes möjligen komme att i större eller mindre måhn lida, genom den alltför ringa
warsamhet, hwarmed träwaruflottningen i dessa wattendrag ombesörjdes och för hwilkens
syneförrättnings werkställighet herr befallningsmannen E. Dahlén och nämnde Erik Ersson i Hölje
blifvit befullmägtigade draga försorg, hade äfwen Föllinge socknemän såsom delegare i sistnämnde
bro, blifvit i denne dagens socknestämma i ärendet hörde, derwid desamma förklaradt sig godkänna de
åtgärder Liths pastoratsboer lagligen widtogo till bewakande af tingslagets gemensamma bästa.
§ 3 Uppå begäran af bonden Olof Andersson yngre i Raftelfwen hade socknemännen äfwen blifvit i
denna dagens socknestämma kallade för att höras och sitt yttrande afgifwa öfwer den honom genom
Raftåns under d. 1:sta septemb.sistl. år inträffade öfwerswämning, förorsakade skada, hwaröfwer
socknemännen, efter erhållen kännedom ej mindre af t.f. kronolänsmannen upprättade syneinstrument,
än ock af herr förste landtmätarens i länet till följe deraf werkstälda närmare utredning, förklarade
ifrågawarande förlust wara för Olof Andersson så mycket mera kännbar, som han ej egde andra
tillgångar för sin bergning, än sin hemmansdel, den han, ännu till någon del skuldsatt, af föräldrarne
emottagit.
§ 4 Som så kallade Påhl Hans Kajsas försörjning för nästa år borde ombesörjas, så beslöto
socknemännen, uppå b. Nils Olofssons i Ottsjö förslag, att för hennes underhåll anslå sextio r.d. r.m:t,
hwarmed dottren Greta ansågs böra wara belåten.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
P. L.
Uppläst och justeradt intyga:
Fredrik Olofsson i Norgård
Påhl Olofsson i Nyland

september 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 224, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
d. [lucka] septemb. 1862.
S.D. Hade socknemännen, efter fötutgången kallelse från predikostolen, i socknestämman
sammanträdt för att utse laga ombud till det sammanträde, som af Konungens befallnings-hafwande i
länet blifvit utsatt, att å dess sessionsrum hållas d. 27:de instundande october, angående fördelning af
Jemtlands roteringskassa emellan rotehållarne vid kavalleriet och infanteriet enligt de af Kongl. Maj:t
deröfwer i nåder faststälda grunder. Och blef vid ärendets framställning hemmansegaren Hemming
Jonsson i Skärwången enhälligt utsedd, att å rotehållarnes vid infanteriet wägnar, såsom ombud för
Föllinge socken sig å utsatt tid och ställe infinna, hållande rotehållarne för godt, hwad ombudet
lagligen gör och låter.
§ 2 På grund af Konungens befallningshafwandes kungörelse den 12:te sistl. augusti angående det
till den 28:de nästinstundande october utsatta landsting, hade socknemännen blifvit till denne dag i
allmän socknestämma kallade för att till berörde öfliga landsting laga ombud utse, och blef
hemmansegaren Hemming Jonsson i Skärwången enhälldigt wald, att å Föllinge socknemäns wägnar
med beslutanderätt deltaga uti ofwan omförmälda landsting och de frågor, som dervid, enligt
åberopade kungörelsen, komma under öfwerläggning.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
P. L.
Uppläst och justeradt intyga:
[Underskrift saknas]
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21 september 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 225, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 21:sta september 1862.
S.D. Sedan socknemännen, efter förutgången kallelse från predikostolen, i socknestugan
sammanträdt, framstäldes till öfwerläggning det uppgifna ärendet rörande tillwägabringandet af en
längesedan behöflig postgång till pastoratets församlingar, på bekostnad af rikets poststyrelse,
förbundo sig socknemännen, som insågo att ordinarie postgång mellan Lith och Föllinge en gång
hwarje wecka wore i anseende till närwarande härstädes ökade transaktioner af högsta behof påkallad,
att emot åttatio /80/ öre riksmynt per mil allt framgent bestrida berörde postföring i händelse
densamma bewiljades, hwarom ansökan skulle af ordföranden, kyrkoherden J. Medin, jemte i ämnet
erforderliga närmare upplysningar, till Konungens befallningshafvande så snart ske kunde, inlemnas.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
P. L.
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Fredrik Olsson Norgård

12 oktober 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 226-227, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 12:te octob. 1862.
§ 1 Till följe af Konungens befallningshafvandes resolution uppå den af hemmansegarne Anders
Hansson i Ottsjön och Anders Andersson i Störåsen ingifna ansökan att, i enlighet med bilagde
socknestämmoprotocoll, winna stadfästelse å den deruti föreslagna broafgift för trafikerande öfwer så
kallade Ockerströms-bron, hade socknemännen blifvit i denna dagens socknestämma kallade, dervid
desamma förklarade sig nöjda med den förut projecterade och nu ytterligare tillkännagifna broafgiften,
dock anmälde sökanderne, att i händelse berörde afgift skulle i förhållande till brobyggnadens kostnad
och årliga underhåll befinnas för högt beräknad, Konungens befallningshafwande egde der efter lämpa
den begärda afgiften.
§ 2 På grund deraf att hemmansegarne Hemming Jonsson i Skärwången och Pehr Jönsson i Laxsjö,
hwilka jemte hemmansegaren Erik Mattsson i Backen under den 26:te sistl. januari blifvit i allmän
socknestämma walde, att såsom gode män deltaga uti granskningen och tillsynen af förmynderskap
inom socken, om anmält godkände laga hinder för fulgörandet af berörde uppdrag, blef folkskolläraren
J. Widmark enhälligt utsedd, att jemte ofwannämnde Erik Mattsson ifrågawarande tillsyn utöfva i
enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 24 sept. 1861.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
Pastor
Uppläst och justeradt intyga:
Eric Mattsson Backen
Eric [bom] Olofsson Slätten
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2 november 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 227-228, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän
den 2:dra novemb. 1862.
S.D. Inträdde socknemännen, uppå erhållen kallelse, i socknestugan för att i wanlig ordning draga
försorg om brefbäringen mellan Lith och Föllinge, under den längre eller kortare tid af året, som kunde
dertill blifwa erforderlig, innan frågan om ordinarie postgång på statens be-kostnad blefwe af Kongl.
Maj:t i nåder afgiord, och åtog sig förre brefbäraren Anders Jönsson i Raftelfwen, att under
förenämnde tid fortfarande brefbäringen werkställa emot ersättning be-räknad efer det förut för år
bestämda belopp.
§ 2 Uppå begäran af skolläraren J. Widmark beslöts, det bestyret med insättning och uttag-ning af
medel i länets sparbank skulle inom socknens norra del öfwerflyttas på missionscatecheten J. P.
Lindholm i Laxsjö, hvilken lärer förklarat sig willig uppdraget öfwertaga, hwaremot Widmark skulle
samma uppdrag innehafwa inom Kyrkoslätten och angränsande byar.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
P. L.

21 december 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, bild 660, ÖLA.

Protokoll, hållet i sammanträde med socknenämnden i Föllinge
den 21:ta december 1862.
S.D. Hade socknenämndens ledamöter sammanträdt för att vidtaga åtgärder i och för upp-rättande af
föreskrifne fyrktals och debiteringslängder inom församlingen, men enär ej mindre erforderlig rök- än
ock taxeringslängd saknades, och undertecknad ordförande med kännedom häraf redan widtalat förre
kronofogden J. Caspolin att, till vinnande af mest möjliga noggrannhet i detta vigtiga ärende, berörde
längder för Föllinge socken upprätta, så beslöts, med gillande af detta ombesörjande, det skulle
socknenämnden så snart de upprättade längderne hit kommo, ånyo sammanträda för att detsamma
granska samt widtaga de åtgärder, som på nämnden kunde widare ankomma.
Föllinge som ofvan.
Jon Medin
Olof Ersson Raftelfven

26 december 1862
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s. 227-228, ÖLA.

Protocoll, hållet uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän den 26 dec. 1862.
S.D. Hade socknemännen med anledning med Kongl. Maj:ts nådiga förordning om kommunalstyrelse å landet till denne dag blifvit i allmän socknestämma kallade för att utse ordförande och v.
ordförande så wäl till kommunalstämma, som kommunalnämnd under de år nådiga förordningen
föreskrifwer, och blefwo för båda dessa wigtiga nybildade ändamål nämndemannen och
frälsehemmansegaren Hemming Olofsson i Holmjön enhälligt utsedd till ordinarie och jordegaren
Gabriel Olofsson i Skärwången till v. ordförande, hvilka det således åligger att för fullgörande af
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uppdraget ställa sig till noggrant iakttagande hwad Kongl. Maj:t i dessa afseenden nådigst föreskrifvit
och faststäldt.
§ 2 I sammanhang med föregående anordning beslöto socknemännen äfwen, att enär, till följe af det
nya kommunalväsendet, sockenskrifwarebefattningen blefwe på kommunalnämnden öfwerflyttad,
ordföranden i densamma skulle hädanefter såsom ersättning eller arfwode uppbära den till
sockneskrifwaren förut anslagne årliga lön af församlingen, utgörande trettiosju /trettiosju/ öre r.m:t
per rök.
§ 3 Som frälsehemmansegaren Hemming Olofsson i Holmsjön till pastorsembetet öfwerlemnat
såsom grundfond till bildande af ett äfwen för denna församling önskvärdt sockenbiblothek en summa
af fyratio riksdaler r.m:t, som med tacksamhet blifvit af församlingen emottagne, så beslöts på derom
gjord framställning, det skulle nämnde kapital uti länets sparbank insättas till förräntning intill dess
tiden och ytterligare tillökade bidrag kunde gifwa tillfälle till biblothekets öppnande.
§ 4 Som unga flickan i Axelås, den aflidne bonden Olof Påhlssons dotter, blifvit alltmer för-sämrad
till dess sinnes beskaffenhet, så medgåfvo socknemännen, det hon tillsvidare och intill dess ledighet
kunde henne beredas till inträde på länets lasarett, skulle genom fjerdingsmannen Påhl Olssons försorg
erhålla tillfällig wård och skötsel inom Kyrkoslättens samfällighet.
Föllinge socknestuga som ofwan. Jon Medin
P. L.
Uppläst och justeradt intyga:
Hemming Olofsson Backen
Påhl Olofsson i Nyland

31 januari 1863
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, bild 670-680, ÖLA.

Protokoll, hållet uti sockne nämndens sammanträde den 31 januari 1863.
S.D. Hade socknenämndens ledamöter, efter derom skedd kallelse sammanträdt, för att öfverlägga
och beslut fatta i hvad mån socknenämnden kunde anse sig skyldig uppgöra ut-giftsförslag och
inkomstförslag för de under innewarande år af församlingen utgående kom-munala utgifter, jemte
deraf erforderliga längder, derwid socknenämnden med ledning af Kongl. Majt:s nådiga förordning
den 21 mars 1862, hwars tillämpning först med innewarande år skulle träda i werkställighet beslöto,
att enär nu ifrågawarande debeterings- och uppbörds längder gälde föregående år 1862, det med stöd
af 62, 63, 64 och 65 §§ af åberopade nådiga förordningen icke tillhörde den gamla socknenämnden att
inblanda sig i göromål som med dess befattning icke öfwerensstämde, särdeles som genom den nya
kommunallagens otidiga tillämpning för år 1862 ett ganska betydligt antal personer skulle, enligt den
af socknenämn-den föranstaltade fyrktalslängden, komma att deltaga uti utskylder, till hwilka de
ingalunda kunna rättwist förpligtas, hwadan samma socknenämnd ytterligare beslöt, det måste 1862
års kommunala utskylder utgå, uppbäras och redowisas af sockneskrifware enligt gamla ordningen,
kommande det, enligt socknenämndens förmenande, att, på grund af ofwannämde 62 §, åligga
kommunalnämnden, att hvarje år uppgöra de föreskrifna utgifts- och inkomstförslagen, jemte de därpå
grundade längder.
Sammanträdesstället prestgården som ofvan.
På Föllinge socknenämnds wägnar:

Jon Medin.
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