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Förord
Denna utgåva innehåller protokoll som bevarats från sockenstämmorna i Hotagen (1797–
1863), och Frostviken (1822–1863), som båda var annexförsamlingar till Föllinge. Denna
utgåva publiceras samtidigt som protokollen från Föllinge moderförsamling. Utgåvan
innehåller även Kyrkobyggnadsdirektionens i Frostviken protokoll,1857–1863. Protokollen
har redigerats av Rolf Olsson.
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 biskopsoch 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.
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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
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

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
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 kronoskjutser
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 gällstämmor.
Protokollen från dessa finns mestadels bland huvudförsamlingens sockenstämmoprotokoll,
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 Hotagen
Hotagens församling bildas 1846 genom utbrytning ur Föllinge församling och har därefter
varit annexförsamling till Föllinge. Den samiska befolkningen tillhörde först Föllinge lappförsamling, och från 1855 Hotagens lappförsamling.
År 1795 invigdes den första kyrkan, som i de äldsta handlingarna kallas Grufvelns kapell.
Dessförinnan hade man samlats till gudstjänst på näset mellan sjöarna Gruveln och Hotagen.
Detta var även en samlingsplats för samerna, hvilka lär ha haft en begravningsplats vid sjön
Gruveln. Vid 1800-talets början var det c:a 162 bofasta invånare i församlingen, och vid 1860
c:a 550 personer.
I protokollen som skrevs mellan 1822–1863 kan man bland annat läsa om invånarnas
vedermödor. De första nybyggarna som slog sig ned vid dessa sjöar under 1750-talet hade långt
till kyrka och präst. Med de stora avstånden besökte därför prästen från Föllinge församlingen
endast några få gånger under året. Han höll då mässa, förrättade dop, vigslar och jordfästningar.
Av den anledningen tillämpades nöddop allmänt i byarna. Även gravsättning kunde ske utan
präst. Församlingen klagade 1797, vilket resulterade i att prästen började hålla gudstjänst och
förrättningar 2 gånger per år. Förhållandena blev bättre när man på 1840-talet fick en
kapellpredikant, Jakob Elias Gran, som tjänstgjorde mellan 1855–1858, och därefter Axel
Fredrik Vinnberg 1858–1875.
Gruvelns kapell, ett enkelt träkapell, var i bruk till år 1861. Då stod den nya kyrkan
färdig. Man lät då riva kapellet och materialet såldes på auktion, hvilket inbringade sextiotvå
kronor. Den nya kyrkan hade tagit 10 år att bygga. Allt material togs från Laxviken, och kördes
över isen eftersom det inte fanns någon farbar väg. Våren 1852 och 1857 togs rikskollekt upp
till förmån för bygget. En del av inventarierna i kyrkan har tillhört Offerdals gamla kyrka, men
skänktes till Hotagen som på detta sätt fick en vacker medeltida inredning.
Redan 1807 funderade man på utbildning för det uppväxande släktet. Pastorns förslag
var, att man skulle höra sig för med Jonas Jonsson, som var lärare på sameskolan i Föllinge och
som kunde wäl både stafwa och läsa jämte skrifwa behjelpligt. När väl beslutet om allmän
folkskola kom 1842 blev det betungande för den stora socknen med långa avstånd och stor
fattigdom. Som stämman konstaterar 1848, att socknen utgjordes af endast några och tjugo
hemmans- eller nybyggesägare, hvilka, boende uti en ganska ofrugtbar trakt, befunno sig uti så
knappa vilkor, att de oaktadt inseende af den stora nytta, en folkskola borde medföra, ej
mägtade skollärare underhålla, Att inrätta en skola fick anstå till dess socknen blivit folkrikare, och fler kunde vara med och dela på kostnaden.
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 1 mars 2019

Rolf Olsson
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Sockenstämmoprotokoll 1797–1863
4 mars 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 52-55, ÖLA.

Allmän sochenstämma efter föregången 14 dagars pålysning, hållen
d. 4 martii el. 1. storböndag 1797.

– – –
§ 7 Församlingens yttran äskades om capellaget i Hotagen, som wid den hållna probstewisitationen 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 som han fant
nödigt therwid sig förehålla, enär församlingen om ej ordentel. gudstjänst skje kunde i
Föllinge, därom söndagen förut underrättades.
Uppläst och ärkändt d. 12 marti 1797
Joh. Ax. Huss
Påhl Andersson i Ottsjön [bomärke]
Carl Påhlsson i Tonäs [bom.]

Nils Olsson i Laxsjön [bom.]

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

Allmän sochnestämma hållen i Föllinge d. 17 junii eller 3 storböndagen 1797.
– – –
§ 2 Sedan nu församlingen fådt förnimma utaf räkenskaperna att kyrkan med utestående
fordringar hade en behållning om några och 50 r.d, blef samtahlat om en ny klockas anskaffande, 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.
– – –
Uppläst och ärkänt.
Joh. Ax Huss

24 september 1797
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 61-64, ÖLA.

Sochenstämmo protokoll hållit d. 24 sept. 1797 eller Dom. XV p. Trinitatis.
– – –
§ 4 Då påminnelse skedde om den nedfallne borggordens upprättelse af den som den tillhörde, erhindrades att denna del warit uppbygd och skulle underhållas af dem som nu höra till
Hotagens Capelleförsaml. hwarföre och sedan dessa Hotagens Capelleboer de måst både egen
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kyrka och borggård därstädes underhålla, så blef:e 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
Joh. Ax. Huss

17 juni 1798
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opaginerad, ÖLA. (Arkiv Digital bild 60)

Sochnestämmoprotokoll hållit 1798 i Hotagen d. 17 junii el. 2 sönd. eft. Trinitatis.
§ 1 Föreständigades församl. om answarigheten och möjlig skada genom hysande och till
arbetes nyttjande personer som ankomma och utan ordentel. bewis försedde, längre tid wela
qwarstadna, beslöts att den skulle wara förfallen till ett wite af 2 r.d. till kyrkan som sådana
personer längre el. kortare tid hos sig hysa.
§ 2 På föreställning fant församl. nödigt att en sochnestufwa, med en kammare för präst
borde uppsättas, hwartill utsågs tjenlig plats och af hvad storlek hwartera borde blifwa.
§ 3 Till arbetets desto bättre drifwande wid förrättade gångled å kyrko el. sochnen gemensamt tillhörande arbete, beslöts att nybyggaren Lars Andersson i Rörvattnet skulle ej allenast
uppteckna arbetarna, utan och den som icke till arbete på kallelse el. öfwerenskommelse sig
infinner, skall till kyrkan plikta 8 sk. och den sig sent på morgonen el. efter kl. 8 inställer,
skall 4 sk. för dess oordentel. och försummelse ärlägga.
§ 4 Beslöts äfwen att till det beslutne kyrkotornet skulle litet efter handen wirke anskaffas,
sedan öfwerenskommit blef om byggmästare, som sådant skulle föreskrifwa; och emedlertid
skulle grund beredas.
§ 5 Kyrkoräkningarna upplästes och befunnes riktige, såsom de i den särskilt af pastor thertill skjänkta boken äro antecknade.
§ 6 Församlingen förestältes om hwars och ens skyldighet att flitigt bewista klockaremässorne och att angifwa de försummelige, samt i öfrigit förelysa och hålla sina barn och tjenare
till Gudsfrugtan samt hvar i sitt byelag å helgedagar som ej mässa i capellekyrkan sker, bön
och andakts öfning hålla.
Ut supra

J. A. Huss

20 april 1800
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opaginerad, ÖLA. (Arkiv Digital bild 70)

Sochnestämma hållen i Hotagens capelle församling 1800,
dom 1 p. Pascat. el. d. 20 april.
§ 1 För församlingen upplästes Max. Ven. Consistorii swar i protokoll af d. 24 october 1799
mom. 8, å pastors uti 5 § af dess berättelse om så wäl fjällallmogen som capell församl. anmälan af Frostvik församl. begäran att understödjas till altaretaflans och predikostohlens
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målning med 20 á 30 r.d. af i ränteriet innestående Gäddede capellemedel, af det innehåll att
som Kongl. direct. öfver ecclesiastique wärket i lappmarken anslagit desse medel till understöd för Hotagens capell, så anser consist. sig ej kunna til Frostviks församl:s begäran i annat
fall, bifall lämna, än så wida sistnemnde capell ej tarfwar hela denna summa, sig bestigande
omkring 70 r.d.
På tillfrågan om församl. trodde sig wara belåten då den efter som den dref arbete å
kyrkan och tornet, fingo efter handen till nödwändige delar som med pengar skulle betalas, af
berörde medel understödjas med 50 r.d. och kunde således lämna Frostviks församl. öfwerskottet, swarades allmänt att då de fingo räkna på 50 r.d. så wela de jerna öfwerlämna till
Frostviks boernes hjelp det öfriga, om Ven. Consistorium så täcktes tillåta.
§ 2 För församlingen angåfwos, at Jöns Olofsson i Häggsjön anmält att en sochnestufweman syntes wara nödig, och i flere afseenden så för församlingens egen beqwämlighet
wid ankomsten till kyrkan med barn etc. som ock lättning wid präste-kosthållningen och
kyrkans omseende, hwarpå församlingen gemensamt swarade sig ej ännu kunna någon kyrkowaktare som skulle bo i sochenstufwan wela antaga, såsom utan förmögenhet att honom
någon löhn el. understöd kunna giöra, utan att de wela hwar sin gång till widare om wedens
huggning och eldens uppgörande å de tider som fordrades ombesörja, hwarwid pastor åtnöjdes, med tilläggning att så wida ännu så mycket återstod af arbetet wid kyrkan, att flere år
ännu kunde till dess fullbordande åtgå, kunde han ej någodt ther wid hafwa att påminna, men
då nödigt ansågs gifwa församl. therom ytterl. till känna, och som smeden Påhl Westberg wid
Ytterån sig till sochnestufwuman gl. Jöns Olofsson i Häggsiön sig anmält, så åtog sig pastor
om församl:s yttran honom underrätta.
§ 3 På tillfrågan om ordentel. sexmän woro wid församl., yttrades att nybyggaren Göran
Andersson i Wahlsjön flere år denne syssla haft, äfwensom Lars Andersson i Rörvattnet hwilken sistnämnda dock icke den wanliga eeden gångit, och som Göran Andersson anmält sig
såsom redan för mycket till åren kommen längre tid detta beswär haft och önskade således
ther ifrån ändtledigas, så åtog sig dess son Anders Göransson i Wahlsjön denna syssla,
hwadan så wäl han som Lars Andersson i Rörvattnet i församlingens öfwerwaro underrättades
om deras skyldigheter, den wanliga sexmannaeden med hand å bok aflade.
Församl. tillönskades slutel. nåd och välsign.
In fidem

Joh. Ax. Huss

29 juni 1800
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 80)

Sochnestämmoprotokoll hållit uti Hotagen d. 29 juni el. 3. sön. eft. Trinit. 1800.
§ 1 Kyrkoräkningarne som upplästes och befunnos till alla delar riktiga blefwo af utnämnde
i församlingen underskrefne.
§ 2 Förklarade församlingen sig ...[?] förtroende för torparen Anders Olsson yngre i Häggsjön att uppföra tornbyggnaden och beslöts att han skulle såsom arfwode derföre hafwa under
arbetet för hwarje arbetsdag 16 sk. och kost efter warf hos församlingen, och skulle han giöra
med grundläggningen m.m. liten början instundande höst, då han ägde att nämna antahlet å
nödige arbetare therwid äfwen som under all byggnaden jämte skyldighet att både äskade
wirket så wäl som alt ärforderligit uppgifwa och uppteckna, samt öfwer dagswerken räkning
hålla, och hwarwid Lars Andersson åtog sig biträda och ordning hålla.
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§ 3 På föreställning samtyckte torparena wid denna församling, att de skulle hwarje 5:te dag
biträda wid tornbyggnaden med arbete.
§ 4 På tillfrågan, enl. anledning af Max. Ven. Consisstorii bref af d. 19. december förledne
år, om denne Hotagens församling önskade att deltaga med Frostviks församling uti egen
prästs lönande, woro alla med pastor, som nu närmare giordt sig underrättad om wägarna
ense, att häldre wela, då omtränga skulle hämta präst från Föllinge, såsom både närmare och
säkrare wäg.
In fidem

J. A. Huss

1801
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 90)

1801 års protokoll öfver hvad förehafvits i Hotagen.
§1

Kyrkoräkningarne upplästes och godkändes.

§2

Som en dehl af wärket till byggnaden blifwit huggit beslöts att på tornets grund arbeta.

§ 3 Pehr Andersson i Rörvattnet, som kyrkoföreläsningen och klockaremässan hållit, wille
afsäga sig den, så wida mycken osamhällighet och försummelse af en dehl wisade sig, att wid
de utlyste böneandagter komma tillstädes, hwilket sidsta genom både lämpl. och alfwarsamma
förmaningar hoppades blifwa förekommit, då Pehr Andersson äfwen blef nöjd att betjäna wid
gudstjänsten ytterligare, hwarjämte det beslöts att i slottanden skulle man lämpa sig efter förefallande omständigheter wid utlysningen af gudstjänsten, som wanligen då ej hinder gåfwes
bör skje hwar annan söndag.
§ 4 Församlingen uppmuntrades till drift wid kyrkoarbetet etc. och att spik m.m. till tornbygget skulle reqvieras.
J. Ax. Huss

1802 (20 juni)
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 100)

Socknestämmoprotocoll hållit i Hotagen Tref. sönd. 1802.
§ 1 Jemte det att kyrkoräkningarna upplästes och funnes rigtiga så gafs församl. tillkjänna
att ett oförmodad penninge förskott wore af consistorio hit disponeradt, och för hwilket skulle
särskildt af pastor redogöras.
§ 2 I anledning theraf wore ock ifrån Sollefta bruk förskaffat af den reqvirade spiken, det som
möjligen kunde fås och som den wore redan ankommen och på stället, samt mycket wirke
fram skaffadt, så pålades församl. att ock med enig hand arbeta, så att ej höga wöderbörandes
missnöje el. deras owillighet och uppskof skulle beröfwa dem det undfågna understödet.
§ 3 Församl. ompåmintes äfwen att i tid tänka sig om att hafwa bräder i beredskap till
bänkar i kyrkan.
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§ 4 Kyrkotakets fehlagtighet fordrade någon reparation och färgning, som nästa år borde
wärkställas.
J. Ax. Huss

19 juni 1803
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 100)

Socknestämmoprotocoll hållit i Hotagen d.18 & 19 junii 1803.
§ 1 Kyrkoräkningarne upplästes och såsom fundna riktiga underskrefwos de af sochnen utnämnde.
§ 2 På tillfrågan förklarade Pehr Andersson i Rörvattnet som klockaremässan el:r Gudstjänsten wanligen förrättar, mycken osamhällighet uti församlingens sammanträde till utlyst
Gudstjenst, hwadan för sednaste gången med dels alfwarsamma, dels ömma talesätt förestältes denna oordentel:t till så wäl sitt bedröfwel:a märke och bewis, som obehagel:a följder med
tilläggning att om ej en jämnare nit wistes att sammanträda till Guds hus, så skulle det straff
som sådant åtföljde icke sedermera uteblifwa, och blefwo sexmännerne alfwarligen tillsagda
att hafwa noga tillsyn therå och den brottslige angifwa, äfwensom att efterhöra om enär Gudstjenst ej hålles, samling till bön skjer uti hwarje by.
§ 3 Som Lars Andersson i Rörvattnet och Anders Görans. i Wahlsjön wille blifwa fri från
sexmans-sysslan så blefwo i den förras ställe Olof Ersson i Häggsjön och i den sednares Jacob
Pehrsson i Gunnarsvattnet walde och therpå den wanliga sexmanseden aflade.
§ 4 Efter en widlyftig rådgöring, blef på alfwarsam föreställning beslutit, att så i anseende
till den swåra tid på lifsuppehälle som förmärkt brist på nödigt wirke till arbetets fullbordande
å tornet m.m. alt kyrkoarbete skulle denna sommare hwila, däremot skulle till nästa wåhr wara
i beredskap så wäl bräder och takspon till tornet, som bräder till kyrkotaket, lika som tornen,
bräder till bänkar i kyrkan, hwilkas påarbetande af Anders Ersson i Skjerwången skulle, med
tillhjelp af torp. And. Olsson yngre i Häggsjön och flera skickl. förrättas så snart om wåhrtiden tjänligt wore, och förr än annat arbete wid kyrkan kunde företagas, och skulle den som
utan synnerliga och lämpliga ordsaker bristade uti dagswerken el:r med osidosättande af sig ålöpande materialier gjorda hinder wid arbetet, wara förfallen till ett wite af 3 r.d. 16 sk. som
kyrkan skulle tillfalla och af sexmännen uttagas.
§ 5 Emot 1 r.d. fjerdingen el. 4 r.d. tunnan åtog sig Jöns Olofsson, Påhl Olofsson och
Anders Olofsson yngre i Häggsjön, att tillwerka hwarthera en tunna tjära och således en
summa 3:ne tunnor, som skulle wara i beredskap till så tornets som kyrkotakets öfwerstrykande, hwar till äfwen af kyrkvärden skulle anskaffas en fjerding rödfärga.
§ 6 Slutel. tackades församlingen för härwid förklarad enigt uppsåt att på sätt som beslulit
är påarbeta Guds huses fullbordande, och önskades nåd till ett gådt och wälsignadt uppfyllande theraf.
In fidem

Joh. Ax. Huss
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16 juni 1804
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 110)

Socknestämmoprotocoll hållit i Hotagen d. 16 juni 1804.
§1

Kyrkoräkningarne upplästes och blefwo riktiga befundna.

§ 2 För kyrkodörren beslöts lås att anskaffa, hwarwid Anders Ersson i Skjärwången lofwade
göra ett och skjänka det till kyrkan hwilket med tacksamhet ärkjändes.
§ 3 Som nu stapel el. tornbyggnaden snardt war färdig, så ompåmintes församlingen att
kyrkotaket som war nödwändigt att rifwas och omläggas, skulle wid det samma någodt förbättras och höjas med afsättning, dels för att desto bättre kunna få inre tak, dels för att mera
proportion skulle blifwa emellan kyrkan och tornet.
§ 4 Till arbetets drifwande och hjelp för byggmästare Anders Olsson blef Anders Ersson
Bredberg i Rörvattnet utsedd och beslöts att wid tornarbetets förrättande skulle prästkammaren bättre omlagas och ett afträde tillredas.
§ 5 Sedan bänkarne nu woro färdiga, för hwilket förfärdigande Anders Ersson Skjör[?]
skulle få af Gäddede medlen 3 r.d. och Anders Olofsson i Häggsjön af kyrkomedlen 3 riksdal.
som ock i kyrkoräkningen blefwo upptagna, blef beslutit att bänkdelning skulle upprättas och
blef i detta som i andre afseenden till socknens äldste utsedde Anders Ersson i Rörvattnet,
Anders Olofsson i Grufveln, Pehr Andersson i Häggsiön och Jacob Pehrsson i Gunnarvattnet.
§ 6 Bänkdelningen blef till följande dagen upprättad, för församlingen uppläst och renskrifwen lämnad att i kyrkan förwaras.
§ 7 Alfwarlig ompåminelse skjedde att ej obehöriga och utan pass, påskrefne af pastor el.
länsman med deras sigill under, skulle hwarken nyttjas och hysas el:r framhielpas, utan
återsändas.
§ 8 Wid efterfrågan om kyrkogång och enighet blef wäl af sexmännen angifwit det mindre
ordentl. wid det förra af en dehl iagttages, och fingo de för sista gången alfwarsam tillsägelse
om årdning och rättelse därwid, äfwen som det blef angif:t att ej den önskade enighet emellan
föräldrar, barn och syskon uti Wahlsiön hos Anders och Jöns Göransson samt föräldrarne
funnes, hwadan särskilt undersöking och föreställning slutel. skjedde.
§9

Om den oanständiga utgång ur kyrkan tilsades alfwarl.
[Underskrift saknas]

10 mars 1805
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 120)

Socknestämmoprotocoll hållit i Hotagen d. 10 martii 1805.
§ 1 Sedan med församlingens ledamöter, så äldre som yngre, dagen förut blifwit förhör uti
kyrkan offentel. hållit, hafwer socknemännen efter kallelse allmänt nu blifwit samlade.Då beslöts att wid det kyrkotaket reparerades och det inre taket giordt blef, skulleför att begagna sig
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af ställnings wirket, äfwenwäl hwitlimning skje, som äfwen af byggmästare Anders Olofsson
skulle wärkställas, då likwäl kyrkovärden ålades att hwit kalk och rågmjöhl anskaffa, att uti
limvattnet brukas.
§ 2 Gamla klockaren Anders Larsson i Rörvattnet gaf tillkänna det ålder och tilltagande
skröplighet nekade honom förmögenhet att längre förestå innehafde klockare syssla, hwadan
ock till någon större uppmuntran blef på föreställning att den lön som förr bestådt uti 2 sk. på
röken åt klockaren och lika mycket åt den som läst i kyrkan och hållit bön, skulle aldra först
ökas och stadgas, innan någon borde föreslås till denna syssla, som nu hädanefter skulle bestå
däruti, att det blefwe klockarens skyldighet att anten läsa i kyrkan sjelf eller draga genom en
annan försorg därom. Efter någodt samtahl blef enhälligt samtyckt att klockarelönen skulle på
sådan grund bestå uti en och en half kanna (1½) korn om året af hwarje rök, då likväl hvar och
en ware skyldig att anskaffa el:r efter gångbart pris betala förswarligt korn, i händelse af dess
egen sådd det icke kunde nyttigt unfås.
§ 3 Sedan nu lönen stadgad blifwit, frågades församlingen, som underrättades om lagliga
wägen härwid, om de, efter sysslan war så obetydelig att icke en sådan omgång kunde löna,
kunde förena sig om någon ibland dem, som kunde skickl. därtill, då jämte pastor alla föllo
med sine tankar på nybyggaren Lars Andersson i Rörvattnet som och ofta tillförena biträdt sin
fader förre klockaren i sysslan, och som Lars Anderssson wele försöka swara emot pastor och
församlingens förtroende, blef han antagen till klockare att instundande maji sysslan tillträda.
In fidem

Joh. Ax. Huss

15 juni 1805
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag.. ÖLA. (A D bild 130)

Protocoll hållit wid sochnest. i Hotagen den 15 junii 1805.
§ 1 Kyrkoräkningarne som uppläste blefwo befants till alla dehlar riktige och af utsedde
underskrefwos.
§ 2 Det berömliga och hedrande arbete wid stapelns och kyrkans förfärdigande betackades
församlingen för, som och uppmuntrades att brädslå wäggarne som nu återstå, så att deras
hvitlimning och bänkarnas målning kunde wärkställas men som detta berodde på möjel:ten.
att kunna få instundande höst såga, så kunde ej något visst derom beslutas.
§ 3 På föreställning, blef wäl församl. nog böjd att räkna för en nödwändighet att få i dess
prydel. torn en ny klocka till den förra innehafda, så att skildnad kunde blifwa på ringarne till
Gudstjenst men de funno sig ej mägtige därtill, men enär pastor förklarade att ännu war litet
utaf de undfångne medel öfrige, att cirka 30 r.d. kunde tillskjutas dertill och det af kyrkomedlen som funnos jämte någodt lån, wore det ej omöjel:t att finna utväg till en ny klocka, så
förordna[?] församl. pastor att därwid efter som han såg lämpligast handla.
§ 4 Som ingenting var i öfrigt att angifwa, anmältes blott att snickningen omkring fönstren i
sochnestufwan och prästkammaren till skada för väggarne och såsom stötande för ögat ännu
saknades, och blef 2 r.d. af sochenmännen utfästande åt den, som nämnde snickning wärkstälte och som ingen utom Jon Jonsson i Grufvelen sig det åtog, så blef han för detta arbetet
ansvarig.
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§ 5 Med slutl. uppmuntringar och förmaningar till att nitälska för Guds ära, och igenom inbördes enighet och förtroende samt X:stel. [kristelig] lefnad, låta sitt lius lysa för barn och
omgifvande. Ty slöts samtahlet.
In fidem

Joh. Ax. Huss

24 juni 1807
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 140)

Socknestämmoprotocoll hållit i Hotagen d. 24 junii el. midsommaredag 1807.
§ 1 Kyrkoräkningarne blefwo upplästa och riktigte befundne, så wida hwad återstår af
kyrkans skuld, den församl. sig åtagit betala nästa höst blef pastor godt gord.
§ 2 Utom Olof Ersson i Häggsjön, som sexmans sysslan flere år bestridd, blef nybyggaren
Jöns Göransson i Wahlsjön utwald till sexman och derföre den vanliga eden aflade.
§ 4 Föreställningar om så föräldrars som barns och tjenares skyldighet att å hwar sitt håll
wisa ett X:stel. och gudfrugtigt lefwerne lämnades, och nåd tillönskades alla.
Joh. Ax Huss

27 och 28 september 1807
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 150)

Socknestämmoprotocoll hållit d. 27 & 28 september 1807 i Hotagen.
§ 1 Församlingen förestältes nödwändigheten af att hafwa någon handledning för sine barn i
christendomskundskapen, och som nu mästa kostnaden i anseende till kyrkoarbetet wore förbi
och igenom en någorlunda förmohnlig årswäxt det icke kunde blifwa för mycket känbart att
underhålla en sochneinformator, altså fant församlingen sig wäl förnöjd att få i denna dehl
någon hjelp, endast någon skickl. kunde dertill undfås. Hwadan af pastor blef föreslagen vice
lappscholæ-mästaren Jonas Jonsson, som war af pastor kjänd för kunna wäl både stafwa och
läsa jämte skrifwa behjelpligt, och såsom herjämte sedlig i lefwernet således wore lämplig där
till, och som han Jonas Jonsson förklaradt sig hugad att instundande winter försöka därmed
och församl:en aldeles nöjd för honom, så blef beslutet att Jonas Jonsson skulle, emot nöjaktig
öfwerenskommelse för hwart barn, jämte mat, göra därmed början omkring kyndelsmässotiden uti Häggsjön och så efter 3 á 4 weckor flyttas till en annan by, och gifwa uppteckning
uppå hwars och ens framsteg.
§ 2 Begärade pastor swar om församlingen, efter hvad probstetings protocollet innehåller,
wille betala den ena pastors resa med 2 r.d. då den kosthölle kunde gifwa 1 r.d. såsom både
lättast och lämpligast? Församl. skulle genom sine deputerade swara efter betänkande närmare therpå, och wid samtalhet med dem, hwilka sökte winna eftergift däri, blefwo de med
pastor ense att de inthet kunde finna sig äga skjäl att bestrida pastors begäran, såsom billig,
enär han inthet sjelf wela lindra theruti.
§ 3 Som Jacob Pehrsson i Gunnarsvattnet, hwilken warit en af sochnens åldermän, war
numera bortrymd och en annan borde i dess ställe wäljas, ty blef allmänt Jon Jonsson i
Hotagen, såsom hörande till den norra divisionen af sochnen utsedd och därom tillsagd.
18

§ 4 Lika så blef uti Anders Ersson Bredbergs ställe som warit syssloman i sochnen och haft
sochnecassan om händer, nu mera såsom den där lämnat hemmanet åt sin son, ifrån detta
beswär ändtledigad och uti dess ställe Isac Ersson i Häggsjön som kan skrifwa, thertill utwald,
för hwilken Anders Ersson bör göra redo, då therefter Isac Ersson äger att för sochnecassan
årligen redo göra.
§ 5 Anmältes det mindre ordentelighet wisat sig å helgedagen, i det att det händt den nyttjas
till efterseende och wittjande af så kallade wohnor af björnjärn, nät, fogelsnaror, båsar och
dylikt, hwadan alfwarsam föreställning giordes om sabbathens helgd, hwars missbruk på ett
så synbart syndigt sätt inthet blott sa[kn]ade lagligt answar och straff utan och undangräfde
Guds wälsignelse för dem och efterkommande.
§ 6 Uppå gifwen anledning som skulle någodt missbruk med brännvin på de dagar klockarmässa hålles, blifwit till flere rättsinnigas förargelse och hustrus och barns stora skada öfwadt,
blef den uttryckeligaste tillsägelse sexmännen lämnad, att om sådant hädanefter förmärkes
wid handen gifwa, så att den brottslige må till hämmande af sådant oskick, lagligen kunna
tilltalas och deras brott gälda.
§ 7 Likaledes förmanades samtel. husfäder och matmödrar att jämte eget förelysande, för
sig omgif:de ungdom uti Gudsfruktan och dygden, med ömaste kjänslor nitälska i Guds sak,
så att icke kortspel och syndiga öfningar må hos barn och ungdom blifwa synbara och öfliga.
Slutel. tillönskades församlingen all nåd och välsignelse.
In fidem

Joh. Ax. Huss

9 juli 1809
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 170)

Protocoll, 1809 d. 9 julii, hållit vid allmän socknestämma i Hotagen.
§ 1 Kyrkoräkningarne uplästes och befunnos riktige, utom 1 r.d. som Pål Thomason gifvit
som blifvit förglömd och i nästa års räkning skulle observeras, och blef räkningen af utsedde
deputerade underskrifwen.
§ 2 Som kyrkomedlen till gemensam fägnad ökat sig, så att behållningen uti cassan nu war
26 r.d. 10 sk. r.g:s[?] så tillstyrkte pastor det åtminstone 16 r.d. 32 sk. skulle på ränta emot
4 ½ procent el:r 12 sk. för hundrade utsättas, emot wederbörlig caution, hwilket want allmänt
bifall.
§ 3 Wid efterfrågan om sabbatens och bönedagars firande, fants wäl en och annan felande,
hwadan alfwarsam förmaning lämnades, äfvensom föräldrar blefwo ompåminte att wid barns
oskyldiga nöjen tillse, det ej oskulden urartades och flere owanor tilltogo.
In fidem

J. A. Huss
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16 september 1810
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 170)

Protocoll, hållit vid allmän socknestämma uti Hotagen d. 16 sept. 1810.
§ 1 För församlingen upplästes riksens höglof. ständers bewillningsförordnings 111 artikel,
1 och följande §§, i följd hwaraf förestältes nödwändigheten för sochn att utse anten föreskrifne ledamöter till den anbefalte beredningscommitté, el:r förena sig med Föllinge sochn,
då de ägde att utse en ledamot? Sochnemännen sade sig redan för Föllinge sochns fullmägtig
förklaradt sig nöjd med en ledamot, den de utfästade sig, med 16 sk. b:o el:r 24 sk. riksg. wela
godtgöra för hwar dag han i detta ärendet wore förhindrat.
§ 2 På tillfrågan om den ledamot wid beredn. som de äskade, skulle utan el:r genom omröstning wäljas, yttrade sig sochnemännen gemensamt hafwa det bästa förtroende till nämndemannen Isac Ersson i Häggsjön och honom till detta ärende utsåge, hwarpå bemälte
nämndeman yttrade, att han gärna sedt det någon annan blif:t utwald, men på föreställning
fant han det han mot sina medbröders förtroende wele söka att swara.
§ 3 Alfwarsamma förmaning lämnades om en ordentelig kyrkogång då Gudstjänst hålles,
såsom nog aflåten af en el:r annan, äfwen som bewekande, och alfwarliga föreställningar
gordes så wäl föräldrar och husbönder, om deras skyldighet att hålla en öm och noggrann
tillsyn, att icke barn och ungdom finge öfwa kortspel och till andra lustar ledande sammanträden, som ock barn och tjenare att ej genom olydna och öfning i lasten undangräfwa sin
framtida lycka och åsamkande sig stockstraff.
[Underskrift saknas.]

23 september 1811
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 180)

Socknestäm. protocoll hållit i Hotagen d. 23 sept. 1811.
§ 1 I den mohn som hwar och en will ej blott freda sig ifrån skada utan ock answar, blef
alfwarligen ompåmint det ingen bör såsom misstänkt och utan bewis framsläppas, han må
komma från Lie el:r Norrige el:r från Jemteland, utan bör den som ankommer från Norrrige
sändas dit åter och den från Sverige färdande må till landshöfdinge embetet sändas. Och som
Lie-boer woro therwid närwarande, så blef nyb. Thomas Thomasson i Ede anmodad att
tillsäga sina hemmawarande medbröder om lika skyldighets iakttagande å sin sida, då säkert
hwar och en skulle med mera trygghet njuta sitt goda.
§ 2 På någon anledning blef med allmänt bifall beslutat att den som hyser i sitt hus kortspelare och supare, synnnerligast af ungdom, skall såsom dehltagare el:r tillstädjare af slikt
oskick wara förfallen till 3 r.d. banco pligt till kyrkan utom hwad lag i thy mål stadgar, och till
lika pligt skall den ungdom som öfwar slika laster wara för fallen de 2:ne första gånger den
därmed beträdes med lika pligt, men därest detta jämte warningar ej hjälper, så skall den
förbrytande med stockstraff tillika beläggas å en söndag.
Slutel. blefwo endast förmaningar till ordentel. kyrkogång och önskan af Guds nåd och
wälsignelse, tillagde.
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In fidem

J. A. Huss

Uppläst och widkändt d. 5 julii 1812 wid allmän sochne stämma, intyga å församlingens
wägnar.
Isac [bomärke] Ersson i Häggsjön
Olof [bomärke] Olofsson i Hotagen
Eric [bom.] Andersson i Rörvattnet
Jöns [bom.] Göransson i Wahlsjön

5 juli 1812
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 190)

Sochnestämmo protocoll, hållit d. 5 julii uti Hotagen 1812.
§1

Kyrkoräkningen upplästes och såsom till alla delar rigtig befunnen underskrevs.

§ 2 Då redan början skjedd med borggårdens utwidgande blef, på anledning att en flod
ofwanföre den gamla borggården wore som förordsakade det watten som beswärade wid graföppningar, beslutat att ett dike skulle upparbetas hwarigenom wattnet blifwe afledd.
§ 3 Uppå anledning blef erhindradt det wid de hållne gudstjensterna en wiss tid skulle hållas
och icke onödig wäntan skje, äfwen som icke efter gudstjensterna dröjsmål genom onödiga
samtahl skulle blifwa.
§ 4 På tillfrågan om kortspel och annat oskick uti någodt byelag öfwades, blef ingen derföre
angifwen, men tillika öfwer lämnad pastor att i händelse någon förbrytelse med kortspel wore,
det pligten till kyrkan skulle blifwa anteknad utan att någons namn yppades.
Slutligen gordes nödiga förmaningar till äldre och yngre om en christenlig lefnad samt
tillönskan af Guds nåd och wälsignelse.
In fidem

J. Ax. Huss

27 september 1813
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 190)

Socknestämmo protocoll hållit i Hotagen d. 27 sept. 1813.
§ 1 Enl. Kongl. Maj:ts allernådigste befallning att någon vaccinator och vaccinationsmedlens föreståndare i alla församlingar skulle utses, blef allmänt till vaccinator organisten And.
Malmström och till föreståndare kyrkovärden Gabriel Pehrsson i Häggsjön.
§ 2 Till scholæmästare, blef äfwen nu catecheten Nordfjäll antagen, och skulle han tjänlig
tid thertill afpassa.
§ 3 På gifwen anledning blef allmänt följande friwilligt öfwerenskommit och underskrif:t
neml:n till förekommande af en, inom wårt lilla samfund, nödig och tillbörlig ordning, hafwa
wi Hotags capellelags samtlige inwånare friwilligt sålunda öfwerens kommit, att eho som annan intrång gjör uti fiskewatten, skoggång eller på annat [sätt] med wilja någon skada
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tillfogar, skulle utom ersättning för både skadan och thet därwid förordsakade beswäret, wara
förfallen till två riksd:r b:o wite som detta capelle tillfalla må, och skall för hwarje gång denna
öfwerenskommelse öfwerträdes sedermera det för första gången utsatta witet fördubblas.
Detta warder, med inbördes nöje, fästat med wåra namn och bomärken som skjedde i
allmän sochnestämma d. 27 september 1813.
På sochnens wägnar utsedde
Isac [bom.] Ersson i Häggsjön nämndeman
Olof [bom.] Olofsson i Hotagen
Bengt [bom.] Olofsson Storvattnet

Lars [bom.] Andersson i Rörvattnwet
Nils [bom.] Pehrsson i Wahlsjön

19 juni 1814
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 200)

Socknestämmoprotocoll hållit i Hotagen d. 19 junii 1814.
§1

Kyrkoräkningarne uplästes, ärkändes och blefvo underskrefne.

§ 2 Som wid räkenskapernes granskning fants att någon större behållning war i cassan än
som för det närwarande kunde till kyrkans behof behöfwa disponeras, så beslöts, att hwad
som öfwerstiga 20 r.d. som borde i cassan wara wid tillfälle att tillgå, skulle emot 4 för 100:de
få förräntas, åt anten kyrkovärden el:r andra emot wederbördig säkerhet.
§ 3 Som klockaresysslan genom nyb. Lars Anderssons i Rörvattn död är ledig, så åtog sig
kyrkovärden Gabriel Pehrsson för dess enka förestå nådåret, och skulle församl. till nästa höst
rådgöra om dess återbesättande.
§ 4 Enär committeledamot eller annan liqvid för denna sochens räkning skulle utgöras, så
blef allmänt beslutet, det nämndemannen Isac Ersson skulle dess fullmägtig wara som wid
slika tillfällen, som rörde dess och Föllinge sochens gemensamma, skulle han såsom arfwode
för sine resor och tidspilla hafwa af denne sochen 1/4 mot hwad Föllinge sochen wid slika
tillfällen honom betalar. Detta fästades med nedan teknades namn och bomärke.
På sochnens wägnar.
Jöns Göransson [bom.] i Wahlsjön
Påhl [bom.] Thomasson i Gunnarsvattnet

Pehr [bom.] Andersson i Häggsjön
Olof [bom.] Olofsson i Hotagen

26 september 1814
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 210)

Socknestämoprotocoll hållit i Hotagen d. 26/9 1814.
§ 1 Församlingen som på föreställning fant det de icke kunde få någon klockare utom
sochnen så wida de ej mägtade gifwa den lön som någon utan egen jord kunde wara belåten
med, hwadan torparen Pehr Jönsson öfwertaltes att klockaresysslan nästa wåhr emottaga, med
tillhjelp af Anders Månsson såsom godkjänd wid klockare gudstjenstens förrättande.
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§ 2 På anledning tillfrågades sochnemännen om de äskade någon annan scholemästare för
sine barn än den förr antagne Nordfjäll, hwarpå allmänt swarades att de önskade ingen annan,
så wida han wore dem till fullkoml:t nöje, ärkjännande dock sochnemännen det en Wedin sökt
få lära theras barn, men de afsade sig honom. Sochnemännen tillsades ock låta weta enär de
funno Nordfjäll borde infinna sig, hälst han äfwen är för scholamästare antagen i Föllinge.
§3

Borggårdens fullföljande ompåmintes, så att han nästa år kunde wara färdig.

§ 4 Den målning som norrske länsmannen Hoji gjort i kyrkan blef ansedd såsom grundning
och blef dess fortsättning inhiberad, dock må Hoji blifwa af kyrkomedlen efter räkning godtgjord, ehuru han utan tillstånd företaget arbetet.
§ 4 Med fägnad förspordes ordentlighet så wid klockaremässo-hållningen som enskilt gudstjenst innom byelagen.
§ 5 Församlingen warnades att emottaga främmande folk, som genom sitt längre wistande
lätt kunna blifwa sochnen till last och tunga, äfwenså förmantes föräldrar och husbondefolk
hafwa uppmärksamt öga på ungdom att ej någodt lastfult må innästla sig, utan att äldre måtte
sitt ljus låta lysa etc. Hwartill önskades den högstas nåd och wälsignelse.
In fidem

Joh. Ax. Huss

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

Extra soknestämmoprotokoll hållit i Föllinge socknestuga d. 23 april 1815.
§ 1 Sedan församlingens ledamöter förestältes om hwars och ens af dem owilkorl. pligt och
skyldighet att aflefwerera in natura saltpetter, och att jämte denna förbindelse det wore en
säker förmohn och winning, att en hwar kunde igenom egen tillwärkning af saltpetter detta
göra, förklarades ej blott med undersåtlig wördnad och glädje Konngl. Maj:ts härwid wisade
nåd och mildhet att gå med sin faderl. omsorg synnerl. denna orts undersåtare till mötes,
hwartill detta läns ej nog wördade och älskade höfdinge mycket genom sitt gällande förord
bidragit, utan ock allmänt beslutit, att enär wederbörande till anläggning af saltpetterlador sig
till denna i sochen infunno, skulle med gemensam hand därwid göras äskadt biträde till anten
en eller 2:ne ladors tillredning alt som nödigt pröfwades ock det på de ställen som ansåges
tjenligast, dock utbåde denna sochen jämte nämndemannen Isac Ersson i Häggsjön å Hotagens capellelags wägnar att få begagna det allernådigst erbudna förskott utaf bränneriredskap
med den pannerymd som proportionaliter efter denna sochens storlek anses wara af nöden.
Föllinge ut supra

J. A. Huss

På Föllinge sockens vägnar
Eric [bom] Påhlsson i Ottsjön
Nils Olofsson [bom] i Laxsjön

Simon [bom] Jonsson i Skärvången
Jonas [bom] Danielsson i Raftälfven

På Hotagens cappelle vägnar

Isac [bom] Ericsson i Häggsjön

23

23 september 1816
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 220)

Socknestämmoprotocoll hållit i Hotagen den 23:dje september 1816.
§ 1 Till följe af Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för vaccinationen i riket af den 6:te mars
1816 §§ 2, 3 och 8 beslöts enhälligt af församlingen som insåg nyttan af vaccinationen och
Kongl. Maj:ts faderliga omvårdnad i nämnde regl. att så wida ingen tjenlig innom sockn stode
att tillgå, förenat sig med Föllinge församling om vaccinateur, men till vaccinationens föreståndare utsågos nämndemannen Isac Ersson i Häggsjön och bonden Bengt Olsson i Rörvattnet.
§ 2 Då redan kyrkocassans behållning stiger till cirka 100 r.d. r.g:s, och den dessutom
genom församlingens frikostighet mer och mer ökas, föreslogs om ej nu snart någon målning
å kyrkan kunde företagas. Detta blef med synnerligt nöje af församlingen antaget och försäkrade de sig då med ännu större frikostighet bidraga till kyrkan samt anmodade wederbörande att draga omsorg, det hälst bonden Anders Ersson i Nordanelfen kunde åt wåren ditkomma för att målningen förrätta.
§ 3 På anledning warnades församlingen i synnerhet ungdomen ifrån att tillbringa söndags
aftnarne i lekstugor och sammankomster hvarest anledningar så lätt gifves till laster.
§4

Slutligen tillönskades församlingen Guds nåd och välsignelse.
In fidem

Joh. Ax. Huss

30 juni 1817
Källa: Hotagen kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 220)

Protocoll hållit den 30 jun. 1817 i Hotagen.
§1

Kyrkocasseräkningen uplästes och underskrefs, såsom till alla delar riktig, af utsedde.

§ 2 Då det af sexmännen tillkännagafs det de förr skedde hemlige varningar och förmaningar ej verkat till något oftare bevistande af gudstjensten isynnerhet hos några i Rörvattnet
skedde nu å nyo allvarsamme föreställningar för församlingen i allmänhet och de anmälte
isynnerhet, med slutelig befallning till sexmännen att i händelse de försumlige ej bättra sig
låta dem få umgälla det straff Kongl. Majt. nådigast åsatt å sabbatens och bönedagars försummande.
§ 3 Till förekommande af onöde[?] kostnader och framför allt missförstånd grannar emellan
som ofta plär upkomma genom ej stadgade byordningar om skoggång, gättsell och boskaps
hemflyttning m. m. blef ett vite nu i socknestufvan stadgat och antagit af 2 r.d. B:co till denna
kyrka för den som öfverträder den byordning som kommer att uprättas och antagas af Häggsjö
by, hvilket i protocollet upptagas skulle.
In fidem

J. A. Huss
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29 september 1817
Källa: Hotagen kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 230)

Protokoll hållit den 29 september 1817.
§ 1 Såvida den i denna sommar skedde målning i kyrkan ej var fullbordad beslöts det, ehuru
kyrkans medel ej torde förslå skulle dock målningen nästa vår få fortfara så kyrkan blefwe anständig, dock med all möjlig hushållning.
§ 2 Som Fölinge församling yttrat att de önskade någon deltagning af Hotagens capelle i
den i Fölinge blifvande nya prestgårds byggnaden, tillfrågades församlingen och beslöts det
de skall utse någon fullmägtig som kunde bevista socknestämman härom i Fölinge och med
den församlingen öfverenskomma, och yttrade de sig hälst önska få undslippa med några
materialier utan få utgöra dagsverken i ett för alt, helst om Föllinge ville vara så billige att de
voro nöjde med 1/3 à 1/4 del af dem mot rök i Fölinge.
§ 3 Nu företogs ock sexmannaval i den redan i 9 à 10 år varande sexmannen Jöns Göranssons i Wahlsjön ställe, hvilken redan i vår afsade sig det, men dock haft det till nu och blef
Bengt Olsson i Gunnarsvattnet till sexman å 6 år vald, och sedan tjenlige föreställningar och
underrätt[el]ser om dess pligter och edens vigt blifvit gorde, fick han aflägga den vanliga sexmanaeden.
In fidem

J. A. Huss

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

Protokoll hållit den 19:de october 1817.
– – –
§ 3 I följe af laglig utlysning och särskild kallelse innfunno sig flera af Hotagens cappele
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 prestegårdsbyggnaden och föreslogs det Hotagens cappelle lag skulle i ett för alt utgöra 60 à 80
dagsverken, vilket dock af Föllinge församling ansågs alt för ringa, utan föreslog el. begärde
af dem 140 a 150 dagsverken hvilket dock Hotagens församling ansogo för mycket, slutligen
efter någon jämkning och öfverläggning blef af Föllinge församling beslutet att Hotagens
capelle skulle få välja mellan utgörande af 120 dagsverken i ett för alt, eller ansvarande i
allting 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 ifrågavarande prestgård byggnad skulle utgöra 120 mansdagsverken, hvilket till inbördes säkerhet skulle i protokollet intagas.
Slutligen tackades församlingen för deras visade inbördes förtroende och önskades dem Guds
nåd och välsignelse.
Datum at supra

Joh. Ax. Huss
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Ofanstående vara i allmen soknestämma upläst och granskats som riktigt befunnet intygas:
Fölinge Jubeldagen den 31 oct. 1817.
Berndt Örbom
Isac [bom.] Ersson i Häggsjön

J. N. M. v[on] Würtenberg
Eric [bom.] Jonsson i Backen

24 januari 1818
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 230)

Protocoll hållit i Hotagens sockne stufva den 24:de jan. 1818.
§1

Kyrkoräkningarne uplästes och såsom riktige af dertill valde underskrefvos.

§ 2 Kyrkovärden Gabriel Persson i Häggsjön gaf till känna det han i anseende till sin ålder
nu tröttnadt, och ansåg sig oförmögen att vidare bestrida kyrkovärdstjensten och skjöta
kyrkans räkningar som han i långliga tider gjort utan någon betalning, och önskade derföre det
församlingen nu ville utvälja sig en annan. Församlingen insåg billigheten häri och förklarade
sin tacksamhet för det nit ock vaksamhet hvarmed kyrkovärden Gabriel Persson ombesörgdt
kyrkans angelägenheter.
§ 3 Så vida ej det förr ej varit någon lön vid den nämnde kyrkovärds sysslan så föreslog
såsom billigt att nu mera fordra någodt arfode af kyrkans medel, åtminstone någon vedergällning för skrifmaterialier som kunna för kyrkoräkningarne m. m. åtgå. Och beslöts det
årligen skulle beviljas den blifvande kyrkovärden /1/ en riksdaler banco af kyrkocassans
medel, hvilken skulle få af kyrkovärdarne i dess årliga räkenskaper upföras.
§ 4 Sedan således litit arfvode för kyrkovärd var beslutit och beviljat företogs val af den nu
blifvande kyrkovärden, och stadnade församlingens gemensamma val på förre kyrkovärdens
son, tillkommande bonden Olof Gabrielsson i Häggsjön, hvilket förtroende och val af cur.
gerens med nöje ansåg och blef således nämnde Olof Gabrielsson förklarad för kyrkovärd,
och ompåmintes sina skyldigheter.
§ 5 Klockaren Pär Jönsson som redan förr upsagt el. afsagt sig klockare sysslan, åtog sig nu
uppå församlingens enträgna begäran att äfven detta år bestrida klockaresysslan.
In fidem

J. A. Huss

28 september 1818
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 240)

Protocoll hållit den 28:de september 1818.
§ 1 Enl:t Konungens befallningshafvandes kungörelse och befallning om ordningsmäns väljande företogs nu detta och blef följande enhälligt valde och antagne, neml.
Nämnd. Isac Ersson i Häggsjön, för Häggsjö och Ansett byar,
Bonden Olof Olsson i Hotagen, för Rörvattnet och Hotagens byar
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dito
dito

Jon Aronsson i Wahlsjön, för Wahlsjö by.
Bengt Olsson i Gunnarsvattnet, för nämnde by.

§ 2 Sexmannen Pär Andersson i Häggsjön anmälte det han önskade blifva fri från sin sexmannabefattning, och såvida han redan innehaft nämnde syssla ej allenast det bestämnde antal
af år utan äfven några deröfver anstältes val i dess ställe och blef bonden Sven Pärsson i
Rörvattnet förklarad för sexman i afträdarens ställe, samt framkallad att aflägga den vanliga
sexmanna eden, som skedde.
In fidem

J. A. Huss

20 juni 1819
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 240)

Protocoll hållit den 20:de junii 1819.
§ 1 Kyrko-cassæräkningen uplästes, granskades och såsom rigtig af församlingens ledamöter underskrefs.
§ 2 Församlingen tillsades att så vida klockaren Pär Jönsson i Häggsjön redan förra året
afsagt sig klockaresysslans bestridande och endast genom församlingens entregna anhållan
fortsatt den till denna dag, anten nu söka å nyo öfvertala nämnde Pär Jönsson el. utvälja en
annan klockare, och då Pär Jönsson ytterligare nu försäkrade det han ej åtog sig det, stadnade
församlingens val på drängen Pär Påhlsson i Häggsjön, hvilken närvarande åtog sig den
nämnde befattningen tils vidare, och bifölls detta val af cur. gerens.
§ 3 Capellelaget upmuntrades genom tjenliga föreställningar att flitigt besöka kyrkan, tillväxa i dygd och Gudsfruktan samt tillönskades Guds nåd och välsignelse.
In fidem

J. Ax. Huss

27 september 1819
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 250)

Protocoll hållit den 27:de sept. 1819.
§ 1 Sedan Konungens befallningshafvandes kungörelse af den 20 julii 1819 blifvit upläsen
lämnades församlingen i anledning [deraf] tjenliga föreställningar och uppmuntringar att
undvika fylleri och dryckenskap och undvika dessa laster som förnedra människan under
djuren &c.
§ 2 För kyrkogården ansågs nödigt det ett dike måtte uptagas på vestra och södra sidan om
den, och utsågs dertill lämplig tid denna höst samt drängen Anders Pehrsson att arbetet drifva.
Under tillönskan af himl:s [?] nåd och bistånd åtskildes sockns ledamöter.
In fidem

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

Protocoll hållit den 17:de febr. 1822.
– – –
§ 2 För att öfverlägga i anseende till den högst besvärliga skjutsen af den spannemål, hvilken 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 Föllinge hörande nybyggare som torpare voro närvarande för att aflämna 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 denne församlings torpare.
§ 3 Sedan nu detta blifvit upplyst tillfrågades nybyggarena, om de ville till skatteböndernas
lättnad för en gång skjutsa under nu varande kronotransporter 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 spannemål, men anhöllo dock,
det församlingen ej skulle ålägga alle till skjutsning utan betänka deras aflägsenhet och den
nöd som trycke flere bland dem, som omöjligen kunna lämna sine hem eller hafva lägenhet att
förse sig med nödige å en sådan resa. Församlingen försäkrade enhälligt det de ingalunda
önskade betunga 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 antecknad för
Vahlsjön
Hotagen
Häggsjön
Storvattnet
Åkersjön
Vallrun 1 och Löfhöjden 1, tills.

1 häst
4
1
6 5
4
4
2

S:a 22 hästar

Sedan denna förtekning blifvit upläsen och ytterligare granskad, blef den alla, så nybyggarne
som den öfrige församlingen befallen, samt lofvade fullmägtige att föranstalta de erfoderl.
hästar när ordren ankommer, och gjorde församlingen det uttryckliga tillägg att de fattige som
vid denna förteckning blifvit fritagne ej skulle af sine medbröder betungas.
– – –
Joh. Ax. Huss
Pär [bom.] Andersson i Nyland
Hans [bom.] Stigsson i Ottsjön

22 september 1822
Källa: Hotagen kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 320, 330)

Sockenstämmoprotocoll, hållit i Hotagens sockenstufwa den 22 september 1822.
S.D. Sedan det blifvit socknemännen redan den 30:de junii, då räkenskaperna för kyrkan
skulle blifvit upläste och granskade, tillkännagifvit, det i anseende till bristande antekning å
2:ne collecter sådant icke werkställas kunnde, utan därmed borde upskjutas till denne dag,
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hvarförinnan nämnde antekning kunnde anskaffas, företogs granskning af räkenskaperna, som
för riktige erkänndes och underskrefvos, hvar efter följande ärender afgjordes:
§ 1 Kyrkowärden som innehar kyrkans behållna medel, en summa stor femtio och en r.d.
33 sk. 4 r.st. beviljades att, sedan minst 25 r.d. bör i cassan alltid innestå i anseende till
reparationer och icke förutsedde men inträffande utgifter, till låns begagnas det öfriga emot 1
r.d. pro centum, eller en emot 100 r.d., och skulle kyrkowärden revers och borgen aflämna,
samt i lika afseende utaf de medel, som hädanefter inflyta utlåningar göra och reverser med
fullgiltig borgen fordra likväl icke under tre procent af dem, som härefter lån göra.
§ 2 Då fattigcassa ej blifvit inrättad, skedde därmed början och werkställighet både med
collect, frivillige gåfvor i penningar och med spannemål, hvilken senare utgå skulle hvarje
wår, men med penningarna så hushållas, att allt hvad som samlas skulle uträntas och deraf
ingen utdelning skje innan ett betydligare capital vore att tillgå.
§ 3 Tillförordnades kyrkans sexmän, hvilkas egentliga göromål är att så väl inom kyrkorotarne, som vid kyrkan både under allmän Gudstjenst, och då klockarmässa hålles tillse det
ordentligt, Christeligt och Gudaktigt lefwerne befrämjes, och i annat fall den brotslige till
näpst efter kyrkans lag anmäla, och blefwo dertill utsedde neml. för Häggsjö-roten Pehr
Andersson i Häggsjön, för Rörvattnet Ol. Pehrsson därstädes, och för Wahlsjöns rota, Jöns
Göransson därstädes.
§ 4 Hade Bengt Olsson i Storvattnet, hvilken i brist på sädeskorn icke fått sin åker besådd,
låtit pastor föreställa socknemännen om hjelp af någon säd till brödföda, och wille församlingen icke neka honom att hos hvar och en utbekomma hvad råd och välvilja kunde meddela.
§ 5 Slutligen och vid justeringen af protocollet ville församlingen hafwa regleratt, att fjällallmogen skulle deltaga, utom i kyrkoutgifter, äfven i underhåll för presten vid de vanlige
helgerne då ordentlige Gudstjenst hålles, men på föreställning af pastor skulle församlingen
hälldre söka främja att fjällallmogen inrättade egen cassa för sina fattiga, att de på socknen ej
måge intrång och besvär åstadkomma än att deltaga i kosthållningen, och blefvo i avseende
till pålyst allmän sockenstämma med fjällallmogen följande af socknen utsedde att berörde
stämma öferwara, neml. de förr utsedde sexmän, nämdeman Isak Ersson i Häggsjön och
kyrkovärden Ol. Gabrielsson, varande församlingen nöjd med hvad utsedde göra och låta.
Sålunda wara i allmän sockenstämma beslutat.
Ut supra
På församlingens wägnar:
Påhl [bom.] Thomasson
Gunnarsvattnet

Carl Ax. Rothoff
Pastor
Sven [bom.] Pehrsson
i Rörwattnet

1822, 23 september?
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 11-12, ÖLA

1

Med fjällallmogen.
Fjällallmogen finner sig nöjd med att fattigcassa inrättas, och användes för egna fattige.
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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 till
skänks, återgaf han till Matts Pehrsson såsom en början till ersättning. Vidare redovisning,
fjällmannen Nils Jonsson i Offerdal hade lofvat bemälde Matts Pehrsson för att släppa Magdalena, 2½ r.d:r i veckan, hvarföre han bör ersättas, hvad Matts Pehrsson widare fordrar.
3
Det upgafs att pigan Magdalena hade 5 oxar och 5 sommel [renkor], och 3 kalfrenar, en
spann, en kopparkittel större, och några skinn.
4
Ibland fjällmännen af Frostviks el. Ströms capellag skulle företagas vidare öfverläggning om fattigcasseinrättning, och desse tillfrågas i händelse af en sådan inrättning, om de
med den öfriga fjällallmogen inom Föllinge ville förena sig.
[Underskrift saknas]

1822? utan datum
Källa: Hotagen kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (AD bild 340, 350)

Enkan Sigrid Pehrsd:r inkom med så lydande skrift:
På begäran af lappenkan Sigrid Pehrsd:r ifrån Ornäs fjäll och Ströms lappmark, lemnar
jag underskrefne det sannfärdiga betyg att jag blef till vittne kallad af de döda [!] Nils
Clementsson i lifstiden att jag skulle höra att han sade till alla sina stjufbarn så att de hörde
dig böra inte få någon arf efter mine dagar. Jag har nog gifvit af quarlåtenskapen som finns
efter mig utan de senare barn skola dela sins emellan som jag/de hoppas de skola sköta mig
till döden, som jag väll mins att flere blefwo till vittne kallad somlige af dem döde sedan. Som
skedde i Fjällsjö prästgård när testamente skedde med hustrun och emellan, som jag med liflig
ed bestyrka kan, om så påfordras.
Börkfjäll d. 21 september 1822.
Påvittnar
Zachris Walgström
Vice länsman i Åsele lappmark

Lars Thursson
Börkfjäll och Åsele lappmark

Som detta vittnesbetyg syntes wara lögnaktigt och alldeles stridande emot testamentet, tillsades enkan Sigrid, att sluta med vidare process, såsom ledande till hennes egen skada, i
synnerhet äfven hon undandöljt vid boupptekning, och hon som ock de falska vittnena skulle
komma att stå till svårt ansvar, utan i godo med sine stjufbarn öfverenskomma och liquidera,
som
§2
skedde i följande ordning. 1. Tvisten om roten
skulle uphöra, hvaremot stjufbarnen icke widare ville klandra testamentet. 2:do, skulle Sigrid
betala all enl. lag skedd kostnad, igenom prosessen förorsakad. 3:tio, skulle sonhustrun Brita
Pålsd:r behålla 2:ne små renar, som hon har för 5: 42 r.d:r, hvilka en båtsman Compas, enl.
lämnadt quitto på Sigrids wägnar uttagit, warandes denna summa utfordrad såsom rättegångskostnad, ehuru derpå intet utslag fallit, eller rättighet därtill war fastställd, utan hade Sigrid
genom skrämsel och wåldsamhet af båtsmannen velat sig tillegna ofta nämnde rättegångskostnad, samt för mjöl och bränvin och skulle Wer...[?] erhålla på arfskifteskostnaden en ren,
som hos stjufdottren Ingrid Nilsd:r, gift med Nils Jonasson, samt kronolänsmannen för sin
resa och påkostnad och pastorn[?], som vid tillfället biträdt, tillsammans en vacker slagtren,
som i Ström vid nyåret lämnas skall.
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Till de omyndiga barnens förmyndare förordnades Thomas Nilsson äl:e och Pehr Larsson, äfwenledes [lucka] för Thorkel Jons omyndige stjufbarn, Milla, Marget, och Lisa, utsågs
till förmyndare: Thorkil Andersson; och för
§ 2 Mickel Jacobsson lämnat frihet åt Jon Pålsson att fiska och bo med boskapen på sitt
land och område. Den senare hittat en 6 kanns kittel af koppar för hvilken han begärt nog dryg
hittelön eller wille skatta emot fiskerättigheten, hvarom nu öfverenskommelse skedde, då likväl Jon Pålsson skulle betala för en half ox-kropp emot 1 r.d. r.g:s.
§3

Fattigcasse inrättning beviljades. 2:ne sexmän utsågos Pehr Larsson och Jon Pålsson.
[Underskrift saknas]

6 oktober 1822
Källa: Hotagen kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 350)

Den 6 october 1822.

[Hela texten överstruken]

Nedre el. östra delen af Frostviks capel-lag neml. Fogelbergs, Schulsåsens, Häggnäset, Håkafot, Gussvattnet och Berg åboer, som och Gäddede (Junsternäset torde ock troligtwis förena
sig), åstunda bönehus på Håkafot men i den händelse öfr. församl. förena sig därom, att
kyrkan flyttas till Gäddedet, där vid grundläggande af capel, ställe för kyrkan blifvit anslagit
circa 60 år sedan – (Björkvattnet, Frostviken, Viken och Gädde)
– Kyrkan byggd circa år 1798 –
Syn har skett på Gäddedet, men då bristande slott för kyrkobolet som utsågs då de
[Ej avslutat]
Gäddedes boerne skola ock tillfrågas, om icke någon ville utbyta sig till prestbo-landet, då
prestebolet blefve i Gäddedet, på hvars grund nya kyrkan kunnde byggas, hvilken sak så
mycket hälldre borde sättas i verkställighet, som den gl. kyrkan i Frostviken tarfvar vidlyftig
reparation och är allt för litet inrymmande af folk, äfvenledes är att anmärka, att de längst
aflägsna byar, Schulsåsen i öster och Ankarvattnet i nordväst hafva lika långt till Gäddedet
neml. 4½ mil, då nu Schulsåsboerne hafva till Frostvik 6½ mil, obequämlig väg för Guds
huses besökande och i synnerhet för framskaffande af sina lik.

19 juni 1825
Källa: Hotagen kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 360)

Sockenst. prot. d. 19 juni 1825.
§1

Räkenskaperne erkändes vara riktige.

§ 2 Rörande landshöfdingeembetets skrifvelse d. 12 junii och sammanskott till fattige,
beslöts det visse personer skulle upbära, hvad i sådant afseende frivilligt ägnades; hvilka
utsågos: Olof Pehrsson i Råvattnet, Pehr Hansson i Wahlsjön, Anders Pehrsson i Häggsjön.
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§ 3 Skedde fattig-utdelning af förra medlen, neml. Anders Ersson Bredberg i Rörvattnet.
Palmens hus skulle hvardera erhålla 4 kappar korn.
Sålunda beslutadt betyga. Ut supra
På församlingens vägnar
Pehr [bom.] Hansson i Wahlsjön
Eric Isacsson i Häggsjön

Carl Ax. Rothoff
pastor
Olof [bom.] Gabrielsson i Häggsjön

4 april 1830
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag. ÖLA. (A D bild 920)

Sockenstugu[!]protocoll, hållit med Hotagens capel-lag den 4 april 1830.
S.D. Blefvo följande fråga framställde till öfverläggning:
§ 1 I fråga om klockare efter afledne Pehr Pålsson från Häggsjön beslöts enhällligt, att
klockaresysslan skulle förenas med den, som förrättas af honom, som läser och håller bön i
kyrkan, i följe hvaraf Anders Pålsson i Råvattnet som förrättat den senare tjensten antogs att
wara både klockare och tillika enligt vanlig plägsed hålla Gudstjenst emot åtnjutande af twenne /2/ kannor korn årligen af hvarje rök ifrån maij månad räknadt, samt tillönskades honom
Anders Pålsson lycka och välsignelse i sitt åtagne kall!
§ 2 Vid tillfrågan om Modig eller Olof Andersson[?] från Rödöns pastorat hvilken redan för
2:ne år rymt ur krigstjensten, och därjämte icke kunnat förete annat än menliga betyg, skulle i
socknen få uptagas, på det bemälde Modig icke måtte såsom lösdrifvare anses, svarades, att
han kunde återbegifva sig till sin hemort. Denna fråga var af så mycken mera vigt, som
bemälde Anders Olsson Modig vill ingå äktenskap inom capellaget, hvarföre pastor yttrade,
att icke lämna lysning i förenämnde händelse.
§ 3 I nära lika förhållande beslöt, med drängen Olof Pehrsson från Häggsjön, hvilken ifrån
Offerdahl efter ett års tjenst återkommit, men skaffat sig tjenst och som prestebetyget icke
heller vara mera hedrande, att han skulle såsom lösdrifvare anses. Nattvardsgång blef ofvan
bemälde dräng Olof Pehrsson tillåten i afseende på gifvet löfte om bättring, hvarförutan och
därjämte att han ordentligen i någon socken blefve i tjenst antagen och mantalsskrifven, lysning till äktenskap med sin häfdade quinna icke kunnde winnas.
Sålunda i allmän sockenstämma beslutadt och afsagdt, betyga som ofvan
Carl Ax. Rothoff
Isak [bom.] Ersson
Pastor
Olof [bom.] Gabrielsson
Elias [bom.] Isaksson

21 juni 1840
Källa: Hotagen kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 370)

Sockenstämmoprotocoll, hållit i Hotagens sockenstuga den 21 junii 1840.
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§ 1 Kyrko och fattigcasse räkenskaperne uplästes till granskning och underskrefvos såsom
godkände och riktige.
§ 2 Som klockaren Matts Pehrsson i Hotagen för närvarande flyttat utom socknen afsade
han sig klockaretjensten hvarföre församlingen enhälligt utkorade bonden Anders Pålsson i
Rörvattnet till klockare.
§ 3 Rörande sjukliga pigan Brita Benctdotter från Gunnarsvattnet fattades beslutat att på
socknens bekostnad framskaffa henne till sjukhuset i Östersund till försök om hälsans återvinnande, på det socknemännen måtte undvika hennes underhållning åtminstonde för någon
tid, hvadan för skjuts och andra omkostnader under resan beviljades 6 r.d. 32 sk. banco utur
socknens fattigcassa.
Hotagen som ofvan.
M. Selberg
S. m. adjunct

Anders [bom.] Pehrsson
Häggsjön, nämndeman

2 oktober 1842
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag. ÖLA. (A D bild 910 )

Sockenstämmoprotocoll i Hotagen den 2 october 1842.
S.D. Aflämnade sockenskrifvaren Olof Pehrsson i Föllinge till sockenskrifvaren Olof Andersson i Hotagens capel-församling en summa 7 r.d. 2 sk. 3 r.st. b:co i afseende på Östersunds brobyggnad hvar till Kongl. Maj:t i nåder beviljadt ett bidrag af statens medel, att
utdelas i socknar, där allmogen bidragit till förenämnde brobyggnad.
Ofvannämnde summa 7: 2: 3 varder härmed tacksammeligen quitterad.
Dag som ofvan.
Carl Ax, Rothoff
Pastor
Vittna

Olof Andersson i Häggsjön
Anders Påhlsson i Rörvattnet
Jon Jonsson i Gunnarsvattnet

Förestående summa uptages i sockencassan, som beviljades, dag som ofvan.
Carl Ax. Rothoff
Olof Pålsson i Häggsjön

Jon Jonsson i Gunarsvarrnet

23 juni 1844
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 420, 430)

Sockenstämmoprotocoll i Hotagen d. 23 junii 1844.
§1

Uplästes kyrkans och de fattigas räkenskaper, hvilka godkänndes och underskrefvos.
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§ 2 Kyrkvärden Elias Isaksson afsade sig kyrkovärdstjensten, i vilkens ställe Jon Knutsson i
Hotagen antogs.
§ 3 Nämndeman Anders Pehrsson i Häggsjö afsade sig ordningsmannabefattningen och
föreslog Olof Nilsson i förenämnde by.
Dag som ofvan.

Carl Ax. Rothoff
Pastor

Anders Pålsson och Nils Påhlsson
begge i Rörvattnet

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

Sockenstämmoprotokoll i Föllinge d. 18 julii 1844.
§ 1 Föllingeboerne förenade sig enhälligt därom att hos Konungens höga befallningshafvande i Östersund i all ödmjukhet genom böneskrift anhålla om att för socknen erhålla särskild länsman m.m. Föllinge socken i förening med Hotagens kapellag innehåller en längd af
7 ¾ 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, ther till 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.
– – –
[Underskrift saknas]

5 juli 1845
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 430)

Protocoll, hållit vid allmän socknestämma med Hotagens församling den 5:te julii 1845.
S.D. Utvaldes bonden Olof Olofsson i Gunnarsvattnet till ordningsman och sexman i bonden
Jon Jonssons uti Gunnarsvattnet ställe, att dessa båda befattningarna förestå, sedan den
sednare desamma denna dag sig afsagt.
2
Såsom lön åt församlingens kyrkovärd, som har om händer till laglig förvaltning kyrkooch fattigcassans medel beslöts en årlig aflöning af tre (3) r.d:r banco, hvaraf 2 r.d. b:co tages
af kyrkocassan och 1 r.d. b:co af fattigcassan.
3
Beslöto socknemännen att nästa vinter genom sockenskrifvaren Olof Andersson i Häggsjön låta anskaffa 2:ne sängbäddar bestående tillsammans af riktiga fällar, 2 madrassvar, 2:ne
kuddvar, 1 dunkudd med örngått och 1 lakan och 1 örngått på ena halm- eller star-kudden. Af
dessa sängbäddar användes den ena för pastor, den andra för värds folket vid presthelgerna
härstädes.
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År och dag som ofvan.

Per Sundvall
Cur. past. ger.

Genast uppläst och godkändt intyga å egne och öfrige socknemäns vägnar.
Olof Andersson i Häggsjön
Jon Jonsson i Gunnarsvattnet
Anders Påhlsson i Rörvattnet

8 mars 1846
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 440

Protocoll, hållit vid allmän socknestämma med Hotagens församling den 8 mars 1846.
S.D. Sedan ordningsmannen Olof Andersson i Häggsjö vederbörligen anmält sig vilja blifva
entledigad från sin ordningsmannabefattning, utvaldes nu i den afgåendes ställe förre kyrkovärden Elias Isacsson att vara ordningsman i Häggsjö.
§ 2 Till hjelp och understöd för inhyses Eric Perssons i Rörvattnet hushåll, som befinnes för
närvarande i nödstäldt och fattigt tillstånsd skulle ur fattig cassan lemnas sex (6) r.d. 32 sk.
banco och derjemte skulle socknemännen efter råd och lägenhet gifva dem matskott till föda
och uppehälle.
År och dag som ofvan.
Per Sundvall
Å egne och öfrige socknemäns vägnar.
Anders Pålsson i Rörvattnet
Per [bom.] Hansson i Vahlsjön

Olof [bom.] Gabrielsson i Häggsjö

28 juni 1846
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 450, 460)

Protocoll, hållit vid allmän socknestämma med Hotagens församling den 28 junii 1846.
1
I afseende på wansinniga oäkta flickan Kerstin i Flinten, hvilken på Föllinge och Hotagens gemensamma bekostnad kommer på derom hos Konungens höga befallningningshafvande gjord ansökning att inlösas på hospitalet i Hernösand, skulle Hotagens församling i
berörde kostnad deltaga en femte (1/5) del mot Föllinge församling.
2
Utvaldes Anders Olofsson i Häggsjö till sockenskrifvare med ett för denna befattning
åtföljande årligt arfvode af sex (6) skillingar banco på hvarje hemmansrök inom socken.
3
Då det vore af behofvet högeligen påkalladt att genom läktarebyggnad utvidga rummet i
församlingens kapell, beslöto socknemännen att, efter utaf någon skicklig byggmästare utfärdat materialförslag, under loppet af år 1847 så tillskaffa läktarebräder och andra byggnadsmaterialier såsom jernspik och annat behöfligt trädvirke, att berörde läktarebyggnad kunde
företagas om våren 1848.
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4
På det att sockenstugumannen nu och för framtiden måtte besörja om ringningen till de
allmänna Gudstjensterna, utfästade sig socknemännen till en årlig aflöning af en kappe korn
på röken.
5
Skulle socknemännen hitkalla Per Hansson i Skärvången för att se till om tjenlig grund
finnas till läktaren och vid samma tillfälle upprätta materialförslag.
6
Beslöto socknemännen att till Konungens höga befallningshafvande med begäran att
från och med detta års slut få Föllinge marknad instäld.
7
Skulle genom sockenskrifvarens försorg inköpas vissa nödvändiga kökssaker, som
skola i preststugan vara till finnandes, då kosthåll skall bestridas vid härvarande presthelger.
8
För instundande winter att börja med skulle Eric Persson i Rörvattnet och hans son
Göran gå på socken och såsom rotehjon försörjas. En vecka hos hvarje bonde böra dessa hjon
vara, dock obetaget för hvem som helst att hafva dem en längre tid.
År och dag som ofvan.

P. Sundvall

Uppläst och godkändt och justeradt, intyga å egne och öfrige socknemäns vägnar.
Olof [bom.] Olofsson Gunnarsvattnet
Olof [bom.] Pålsson i Häggsjö
Anders Pålsson i Rörvattnet

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 i att 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 sockennämnden
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.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Påhl Påhlsson i Nyland

Per Sundvall
Cur. past. ger.
Carl Olofsson i Thornäs

36

26 september 1847
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 460)

Protocoll hållet uti allmän socknestämma med Hotagens capell-församling
den 26:te september 1847.
§ 1 Sedan capellagets ledamöter nu, på förutgången kungörelse, hade i socknestugan sammanträdt, framstäldes till deras ompröfvande, hvilka åtgärder de vill vidtaga till förbättring
och reparering af den så kallade prestbyggningen, hvilken genom den osäkra grund på hvilken
den blifvit uppsatt, redan börjat taga skada. Och beslöto socknemännen att byggningen skulle
repareras, och att en person från hvar rote skulle vid nästkommande klockaremässa eller 14
dagar till, här vid kyrkan sig infinna för att gemensamt med de öfriga undersöka och besluta
om lämpligaste sättet för ifrågawarande reparation.
§ 2 På socknemännens derom gjorda framställning skulle nödiga anstalter widtagas för att,
om möjligt är, å Östersunds lazaret erhålla friplats för utfattige personerna, sockenhjonet Eric
Pehrsson i Rörvattnet och dess lika sjuka dotter Marget Ersdotter derstädes. Och anmodades
undertecknad ordförande att härom draga försorg.
Hotagens socknestuga den 26:te september 1847.
Jon Medin
Samma dag uppläst och till rigtigheten erkändt intygas dag som ofvan.
Å capellboernas wägnar.
Anders Påhlsson i Rörvattnet
Olof Andersson i Häggsjön

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 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. Consitorii af
socknemännen 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 befullmägtigade
ombudet Ivar Knutsson, för samtlige röstegande capellboer i Hotagen, nu hade i socknestugan sammanträdt samt den underdåniga ansökningen blivit, till inhämtande af dess innehåll,
uppläsen, ansågo dessa socknemän, med hvilka befullmägtige 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 26½
tunnor af Offerdahls kronotionde spannemål, än ock å den i den underdåniga ansökningen
uppgifvne skäl till vinnanande af meranämnde klyfning, hvilka i socknemännens tanka saknade fullt giltighet, enär det wäl ej kunde förmenas deras varande capellpredikant, att sina
sockenmän och åhörare tillhandagå med råd och dåd så wäl under benämning af comminister
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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
åberopade 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 inkomst förminskad. Och då
härjemte 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:ts med nådigt afseende å detta
socknemännens i djupaste underdånighet sålunda i ämnet, afgifvna yttrande, täcktes i nåder
pröfva och saken till såwäl ifrågawarande presterskaps, som församlingars wäl afgöra.
– – –
Föllinge socknestuga. År och dag som ofvan.
Jon Medin
cur. past. gerens

27 februari 1848
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 470, 480)

Protocoll, hållit uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellboer i Hotagens
socknestuga den 27:de februari 1848.
§ 1 Sedan socknemännen, efter förutgånget tillkännagifvande nu hade i socknestugan sammanträdt för att bland andra ämnen äfven fatta beslut rörande organiserandet af en folkskola i
enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående folkundervisningen i riket af den 18:de
junii 1842. Så och då hela capellaget utgjordes af endast några och tjuguo hemmans- eller
nybyggesägare, hvilka, boende uti en ganska ofrugtbar trakt, befunno sig uti så knappa vilkor,
att de oaktadt inseende af den stora nytta, en folkskola borde medföra, ej mägtade skol-lärare
underhålla, hvadan socknemännen, som efter bästa förmåga ville hädanefter som hittills genom någon inom capellaget boende lämplig person ombesörja sina barns undervisning i de
nödwändigaste delar så länge och intill dess församlingen blefve talrikare eller och någon här
möjligen blifvande prestman kunde, i egenskap af capellpredikant, därmed äfven förena
skolmästare sysslan, ansågo sig tills vidare böra frikännas från den dryga kostnaden och en
särskild skolmästares anskaffande.
§ 2 Fråga wäktes om kyrkotakets reparering, hwarvid beslöts att endast den öfversta flätten
af det nuvarande taket skulle aftagas, hwarefter någon widare reparation ansågs ännu på
någon tid obehöflig.
§ 3 På begäran af Olof Olofsson Lycke i Gunnarsvattnet framställdes frågan om sjukliga
pigan Beretha Bengtsdotter derstädes framtida försörjning, den nämnde nybyggare Olof
Olofsson ansåg böra tillkomma capellagets fattigvård, hwaremot de fleste bland socknemännen likwäl protesterade med påstående det hon, Beretha, såsom ända från de yngre åren
sjuklig, borde åtfölja det af Olof Lycke nu innehafvande nybygge eller gård, hvilket deremot
af honom bestreds på grund deraf, att något sådant förbehåll icke wore uti hans innehafvande
köpeafhandling gjordt, hvadan mera nämnde Olof Lycke, som nu lemnade bemäldte Beretha
nödig skötsel och föda anvisades att, hos Konungens höga befallningshafvande i länet göra
denna tvistefråga anhägig, till winnande af sin förmenta rätt.
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§ 4 Widare beslöts, att de matkostnader som blifvit gjorda till erhållande af nödige medicamenter för de under sistlidet år warande febersjuke i Häggsjöby skulle bestridas af samtlige
capellagsboerna, räknadt efter rök, och skulle sockneskrifvaren Anders Olsson efrter förutgången debitering medlen uppbära och i sockneräkneskaperna införa.
§ 5 Under samma socknestämma uppstod fråga om behofvet af uppbyggandet af ny kyrka,
emedan den nuvarande wore så bristfällig att den ej kunde länge begagnas och då socknemännen här uti höres allmänt instämma beslöts det laga syn å den gamla kyrkan skulle i början af
näststundande sommare werkställas samt collect och stamboksmedel i wederbörlig ordning i
underdånighet sökas, till lättnad uti de församlingens egen förmåga öfverstigande omkostnaden med kyrkobyggnaden. Rörande platsen för den blifvande nya kyrkan blef intet beslutet.
Hotagens socknestuga som ofvan
Jon Medin
Cur. past. gerens
Förestående protocoll upplästes uti Hotagens socknestuga den 12 mars 1848 och godkändes
som intygas. Å socknemännens wägnar.
Anders [bom.] Larsson Börsdät [?]
Pehr [bom.] Olofsson

25 juni 1848
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 490)

Protocoll fördt uti allmän socknestämma med Hotagens socknemän
den 25:te junii 1848.
§ 1 Sammanträdde socknemännen uti den vanliga Vallborgsmässo socknestämma, hwarvid
först kyrkans och fattigcassans räkenskaper upplästes och godkändes samt underskrefvos.
§2

Vidare upplästes sockenräkenskaperna, hvilka godkändes och underskrefvos.

§ 3 Till ordningsman och sexman uti Häggsjö-rotan utsågs i den afgående Olof Nilssons
ställe hemmanstillträdaren Isak Olofsson i förenämnde by, hvilken det således åligger, att
laglikmätigt dessa befattningar ombesörja.
§ 4 Till understöd åt utfattige Eric Östlin i Flinten skulle någon af hans anhörige få gå omkring och erhålla något understöd, efter den råd och lägenhet som en hvar kunde hafva. Dock
ansågo socnemännen det böra tillkomma Föllinge socknemän att dessa nybyggare i sin fattigwård upptaga.
Uppläst i allmän socknestämma samma dag intyga.

Jon Medin

Å socknemännens wägnar:
Olof Andersson i Häggsjön
Jon Jonsson i Gunnarvattnet

Cur. past. gerens
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23 september 1848
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 500, 510)

Protocoll fördt uti allmän socknestämma med Hotagens capellboer
den 23:dje september 1848.
§ 1 Sedan socknemännen efter förutgången lagenlig pålysning från predikostolen hade i
socknestugan sammanträdt till öfverläggning öfver flera af församlingens ärenden, förekom
först frågan rörande den illa sjuke Östlins i Flinten understödjande med nödigt lifsuppehälle,
och beslöts, att de af kapellboerne, som, enligt förr fattadt beslut i ämnet, ännu icke bidragit
till nämnde beklaganswärda persons understöd, skulle så fort ske kunde, till nybyggaren
Maths Pehrsson i Flinten sitt bidrag aflämna, hvilken godhetsfullt åtog sig att deraf till Östlins
underhåll efter behof tilldela, på det ej någon obehörig person skulle blifva i tillfälle, att sig
deraf begagna.
§ 2 Till ordningsman uti Flinten utsågs nybyggaren Maths Pehrsson, i den för befattningen
oduglige Olof Andersson Modig.
§ 3 I afseende på den förr wäckta frågan om behofvet af en ny och mera rymlig kyrka i
stället för den gamla numera alldeles förfallna kyrkobyggnad af trävirke, beslöto kapellboerna
enhälligt, att till erhållande af collect och stamboks medel till bestridande af de socknemännens egen förmåga öfverstigande omkostnader vid den beslutade nya kyrkobyggnadens uppförande af sten, i wederbörlig ordning begära laga syn och besigtning å den nuvarande bristfälliga kyrkan, och blefvo kyrkowärden Jon Knutsson i Hotagens by och sockenskrifvaren Anders
Olofsson i Häggsjön anmodade att å socknemännens wägnar härom draga försorg.
Hotagens socknestuga som ofvan.

Jon Medin
cur. past. gerens

Förestående protocoll blef denna dag uti allmän socknestämma uppläst, granskadt och rigtigt
befunnet intygas, Hotagens socknestuga den 24:de september 1848.
På egne och öfrige kapellboers wägnar.
Anders [bom.] Pehrsson i Häggsjön
Jon Jonsson i Gunnarsvattnet

Mats Påhlsson [bom.] i Rörvattnet

23 och 24 juni 1849
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 510, 520)

Protocoll fördt uti allmän socknestämma med Hotagens capellboer
den 23:dje och 24:de junii 1849.
§ 1 På kyrkowärden Jon Knutssons derom gjorde begäran ock med afseende å de af honom
anförde skäl, beviljades honom entledigande från dess innehafda kyrkowärdsbefattning, hwarvid capellboerna till efterträdare utsågo sockneskrifvaren Anders Olofsson i Häggsjön, hvilken det således åligger, att emot quitto mottaga och laglikmäligt wårda ej mindre kyrkans och
fattigcassornas befintlige medel än ock dessa cassors öfrige egendom.
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§ 2 Blef på herr löjtnanten och kronolänsmannen L. M. Stridsbergs derom gjorda begäran
fråga wäckt om, och på hvilka vilkor capellboerne kunde åtaga sig att, vid den under julii eller
augusti månader af Kongl. Maj:t anbefalda upprödjningen af riksgränsen mellan Jemtlands
län och Trondhjems stift i Norrige tillhandahålla förrättningsmännen nödigt handtlangnings
biträde jemte erfordliga hästar, och hwarvid capellboerne, af hvilka flere nu närwarande, vid
den sist skedda upprödjningen af samma gräns biträdt, utfäste sig att, emot en riksdaler 16 sk.
banco per man eller lika med hwad Kongl. Maj:t och kronan förr vid dylik förrättning bestått,
tillhanda hålla 6 man, neml. 2:ne för Häggsjö by, 2:ne för Rörvattnets och Hotagens byar samt
2:ne för Vahlsjö och Gunnarsvattnets byar, hwarjemte bönderne Gabriel Olsson i Rörvattnet
och Anders Pehrsson i Häggsjön åtogo sig hålla hwardera en häst emot en riksdaler b:co per
dag, och skulle denna fordrade ersättning för såwäl personer som hästar icke erläggas hwarken för den tid som kunde åtgå för inställelse vid förrättningen eller för återgången från förrättningens slut och till hemorten.
§ 3 Den 24:de företogs kyrkans och fattigcassans räkenskaper till uppläsande och granskning, hvilka, utan anmärkning lemnades, godkändes och underskrefvos, hvarefter den af
sockenskrifvaren Anders Olsson framlemnade sockenräkenskapen upplästes, godkändes och
underskrefs.
§ 4 Som kyrkans kalk och patén icke kunde utan alltför stor fara under sommaren förvaras i
den enstaka kyrkans sakristia, beslöto socknemännen, att om dessas vårdande anlita Jon
Knutsson i Grufveln, hvilken äfven detsamma sig åtog, dock utan allt answar i händelse den
blefve genom inbrott bortstulen.
§ 5 Såsom fullmägtige vid den syn och besigtning, som framdeles skulle komma att å det
förfallna capellet af vederbörande domare och nämnd förrättas, utsågos jemte kyrkowärden
Anders Olsson i Häggsjön förre kyrkowärden Jon Knutsson i Grufveln, Jonas Jonsson i
Vahlsjö, Jonas Jonsson i Gunnarswattnet, Gabriel Olsson i Rörvattnet samt Anders Pehrsson i
Häggsjön.
§ 6 Under öfverläggning om den plats, som skulle bestämmas för den påtänkta nya kyrkobyggnaden, yppades delade tankar enär en del wäl önskade att densamma måtte utses vid
norra ändan af Häggsjön hwarigenom man hoppades att Skärwångens och Åkersjö byar skulle
komma att från Föllinge skilja sig samt i stället söka kyrkorätt i Hotagen, till hvilken kyrka de
då hade betydligt närmare och lättare wäg, en del åter, särdeles Gunnarsvattnets och Vahlsjö
byemän hvilka ansågo sig redan förut hafva en dryg och besvärlig wäg till kyrkan yrkade, att
den nya kyrkoplatsen måtte blifva utsedd på en, uti den mot Rörvattnets ingående vik af
Hotags-sjön nu uppgifven udde, hvilken ock blef undersökt och ehuru den, med afseende å
byarnas lägen och deraf beroende bequämlighet för framkomst till kyrkan, ansågs tjenlig,
skulle det dock bero på blifwande laga syn, hurvida denna eller det vid gamla kyrkan belägna
så kallade Kyrkonäset skulle bestämmas såsom mäst ändamålsenlig byggningsplats.
Hotagens socknestuga som ofvan.

Jon Medin
Cur. past. gerens

Förestående protocoll blef nedanstående dag uppläst och till rigtigheten erkänd intygas.
Hotagens socknestuga den 8:de julii 1849.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Anders Pålsson i Rörvattnet
Olof Andersson i Häggsjön

Jon Jonsson i Gunnarswattnet
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23 september 1849
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 530,540)

Protocoll hållit uti allmän sockenstämma med Hotagens capellboer
den 23:dje september 1849.
§ 1 Såsom förberedande åtgärder till den nya kyrkobyggnaden öfverenskommo socknemännen att under innestundande höst och näst före 4:de stora bönedagen bekosta twenne
dagswerken på hvarje rök, deraf capellaget består, till upprödjande af skog och uppbrytande af
sten å den blifvande, redan genom laga syn bestämda nya kyrkoplatsen Kyrkonäset. Och
skulle till detta arbete af en hvar sättas fullväxta och fullt arbetsföre personer.
§ 2 Till ombesörjande af underdånig ansökan om collect och stamboksmedel till understöd
och hjelp för den beslutade nya kyrkobyggnaden utsågos enhälligt kyrkowärden Anders
Olofsson i Häggsjön och hemmansegaren Gabriel Olofsson i Rörwattnet.
§ 3 Till rotehjonet Eric Pehrsson i Rörwattnet skulle af fattigcassans medel anskaffas en
strige, ett par skor och ett par byxor.
§ 4 De utgifter som af capellboerne till sockneskrifvaren årligen utgå för capellagets gemensamma räkning skola hädanefter, enligt debitering, erläggas innan slutet af mars månad
hwarje år.
§ 5 Gamla drängen Olof Andersson i Häggsjön kunde af sockenmännen ej såsom rotehjon
antagas emedan han hos bonden Ol. Påhlsson tjent i så lång tid, att han ansågs derstädes böra
till död-dagen försörjas, så mycket häldre som han troligen under sin arbetsföra tjenstetid
ingen lön uppburit.
Hotagens socknestuga som ofvan.

Jon Medin
Cur. past. gerens

Uppläst i Hotagens socknestuga den 4:de november 1849 och till rigtigheten godkändt, intygas.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Olof [bom.] Olofsson i Gunnarsvattnet

Pär [bom.] Olofsson i Hotagen

26 december 1849
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 550)

Protocoll fördt uti socknestämma med Hotagens capellboer den 26:te december 1849.
S.D. Uppå derom gjord begäran inlystes capellboerna denne dag i socknestugan för att öfverlägga och besluta om anskaffande för kyrkans räkning af de mest nödvändige materialier till
fortsättande af de påbörjade arbetet med den nya kyrkoplatsens planering, och beslöto capellboerna, att skulle kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjön för kyrkans medel inköpa ett
lispund bergkrut, tre st. släggor, twå lispund nafvarejern, fem pund stål, samt fyra murhammare, såsom warande till en början för ändamålet oumbärlige.
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Hotagens socknestuga som ofvan.

Jon Medin
Cur. past. gerens

Uppläst i Hotagens socknestuga den 27:de januari 1850. Och till ricktigheten erkändt, intygas.
Å egne och öfrige socknemäns vägnar.
Anders [bom.] Pärsson i Häggsjön

Jon [bom.] Jonsson i Gunnarsvattnet

15 juni 1851
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 560, 570)

Protocoll fördt uti allmän Valborgsmässo-socknestämma med Hotagens
kapellboer den 15 junii 1851.
§ 1 Genom förutgången laga kallelse från predikostolen hade kapellboerna till allmän
stämma sammanträdt för att öfverlägga och beslut fatta uti flera kapellaget rörande ärenden,
deribland först förekommo kyrkans och fattig cassornas räkenskaper, hvilka upplästes, granskades och underskrefvos.
§ 2 Uppå kapellboernas derom gjorda begäran framstäldes frågan om antagande af en till
uppförande af den beslutade nya kyrkan af sten, skicklig byggmästare, derwid kapellboerne
med afseende ej mindre på deras egna allmänt knappa omständigheter jemte deras kyrkocassas alltför ringa tillgångar, än ock de anspråk på högre arfwode wanlige kyrkobyggmästare
billigt ega, enhälligt förklarade sin lifliga önskan att såsom godkänd byggmästare få antaga
förre hemmansegaren Ifwar Påhlsson från Kyrkås socken och Bringåsen, hvilken redan ej
blott vid den för några år sedan uppförde Kyrkås kyrkan dervid han warit den egentlige
byggmästaren, utan ock genom uppförande af andra privata byggnader af sten, tillwunnit sig
allmänt förtroende såsom warande till dylika företag fullt skicklig, erfaren och driftig. Och
som denna kapellboernas önskan wore af behofwet påkallad, beslöts, att ärendet skulle i laga
ordning Venerandi Consistorii höggunstiga pröfning underställas.
§ 3 Till materialsskrifware vid den förestående kyrkobyggnaden utsågs kyrkowärden
Anders Olofsson i Häggsjön, som nämnde befattning sig åtog emot ett arfwode, som skulle i
förhållande till dess blifwande arbete och beswär, af kapellaget utgå.
§ 4 Till uppgörande af contract med föreslagne byggmästaren Ifwar Påhlsson om dess i
sådan egenskap blifwande arfvode, utsågos hemmansegarne Gabriel Olofsson i Rörwattnet,
Jon Jonsson i Vahlsjö, Isak Olsson i Häggsjön samt Jon Jonsson i Gunnarswattnet, och skulle
de öfriga med det sålunda uppgjorda contract sig åtnöja.
§ 5 Beträffande åter kosthållningen för byggmästaren under påstående byggnad, skulle densamma utgöras efter skatte samt beräknas i tur med ett dygn på tunnelandet.
§ 6 Widare förekom frågan om torpares och inhyses folks skyldigheter, att med dagswerken
biträda vid kyrkobyggnaden, hwaröfver beslöts, att torpare skulle deruti deltaga med 1/3 och
inhyses med 1/4 del emot hemmansegare, så framt ej annorlunda vore i lag stadgadt, hwarjemte de som i egenskap af egare brukade hemmansdelar, såsom Pehr Pehrsson, Hans Hansson samt Lars Larsson i Rörwattnet, äfwensom Jon och Anders Danielssöner i Gunnarswattnet skulle lika med öfrige matlag answara med dem fulla dagswerken.
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§ 7 Som det wore att befara det någon kunde komma att brista uti fullgörande af dem
ålöpande dagswerken, bestämdes priset å desamma vid midsommartiden till 1 riksdaler och på
höstetiden till 36 sk; allt r.g:s.
§ 8 Uti förewarande stämma infunno sig äfwen Ansätts åboer hvilka alltid begagnat kyrkorätt uti Hotagen, dit de äfwen utan tvifwel komma att af Kongl. Maj:t enligt ingånget förslag
läggas, att med kapellboerna öfwerenskomma om erläggande af en viss summa penningar i ett
för alt räknad såsom deras ålöpande andel i kostnaderna till uppförande af den nya kyrkan,
och hwarwid desamma erbjödo etthundrade riksdaler banco, att utgå i vissa terminer, men
hwartill kapellboerna tills widare ej lemnade bifall.
§ 9 Till ordningsman och sexman i Häggsjön utsågs Olof Andersson Lycke med biträde af
nämndemannen Olof Andersson derstädes, äfwensom Jonas Jonsson i Vahlsjö till ordningsman och sexman i Vahlsjön och Gunnarsvattnet.
Hotagens socknestuga som ofwan.

Jon Medin
Cur. past. gerens

Uti allmän socknestämma nedanstående dag uppläst och godkänt intyga
Hotagens socknestuga den 7:de september 1851
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Anders [bom.] Pärsson i Häggsjön

Jon [bom.] Knutsson i Hotagen

1 februari 1852
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 590, 600)

Protocoll fördt uti allmän socknestämma med Hotagens kapellboer
den 1:sta februari 1852.
Efter förutgången laga kallelse hade kapellboerne nu uti allmän socknestämma enhälligt sammanträdt för att, med anledning af Max. Vener. Consistorii derom utfärdade föreskrift, höras
angående anskaffande af ett boställe med åbyggnader åt blifwande kapellpredikant för de
dertill nådigst bewiljade 1000 riksdaler banco, hwarwid de, uppå gjord framställning, föreslogo, det någon mot köpesumman swarande andel af de till salu warande twenne kronohemmanen i Hotagens by borde företrädesvis, såsom belägne i grannskapet af kyrkan, till boställe
anskaffas, men att, i händelse någotdera af desse, med fördelagtig åkerjord försedde hemman,
hvilkas tillhörige skogslått wore längre wäg från bolstaden aflägsen, ansåges för en boställsinnehafware nog tungbrukat eller deras nuwarande egare, bönderne Jon Knutsson och Anders
Olofsson hölle dem i ett för högt wärde, kapellboerna i sådan händelse ej ville förhindra
boställets förläggande i endera af byarne Häggsjön eller Rörwattnet, så framt detta med större
fördel för blifwande boställsinnehafvare kunde werkställas, hwarjemte de, beträffande sjelfwa
åbyggnaderne, icke wille undandraga sig, att med sådane i förswarligt skick förse bostället,
dock med yrkande, det blifwande kapellpredikanter borde man efter man, så vidt det dem
enligt lag kunde åläggas, förklaras skyldiga answara för de derå med tiden möjligen uppkommande brister eller husröta, särdeles som kapellboerne woro skyldige att äfwen hädanefter
som hittills deltaga uti de laga husens underhållande å pastorsbostället i moderförsamlingen.
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Hotagens socknestuga som ofwan.

Jon Medin
cur. past. gerens

Samma dag uppläst och till rigtigheten godkändt, intygas.
Å egne och öfrige socknemäns wägnar.
Anders Olsson i Häggsjön
Jon [bom.] Jonsson Gunnarsvattnet

Gabriel [bom.] Olofsson i Rörvattnet
Anders [bom.] Pärsson i Häggsjön

20 juni 1852
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 610)

Protocoll, hållit uti allmän Valborgmässo socknestämma med Hotagens kapellboer
den 20:de juni 1852.
§ 1 Sedan kapellboerna efter förutgången laga kallelse hade efter slutad gudstjenst i socknestugan sammanträdt, blefwo kyrkans och fattigcassornas, äfwensom sockne-räkenskaperna
upplästa, granskade och godkända samt underskrifna, hwarjemte åtskillige andra beslut och
öfwerenskommelser, af kapelboerne sjelfwe wid deras hållne sammanträden fattade och af
kyrkowärden Anders Olofsson i Häggsjön i form af protocoll upptecknade upplästes, godkändes och underskrewos.
§ 2 Som kapellboerne ännu icke werkställt den af högwördige domkapitlet föreskrifna
infordrade beskrifning och widden å beskaffenheten af de i Hotagen och Häggsjö byar till salu
befintliga hemmans skog, åker och äng, jemte deras fördelar och olägenheter, blefwo, på
härom ytterligare gjord framställning, tjenstgörande godemännen wid landtmäteri-göromålen
hemmansegarna Swen Nilsson i Tufwattnet och Pehr Andersson i Löfhögen af Föllinge
socken, utsedde och anmodade att berörde beskrifning noggrannt upprätta, hwilket uppdrag
de, nu närwarande, sig äfen åtogo.
Hotagens socknestuga som ofwan.

Jon Medin
Cur. past. gerens
Uppläst och till rigtigheten godkändt intyga. Hotagens socknestuga den 12:te september 1852
å egne och öfrige kapellboers wägnar.
Anders [bom.] Pärsson i Häggsjön

Jon Jonsson i Gunnarsvattnet

26 september 1852
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 620, 630)

Protocoll, hållit uti allmän socknestämma med Hotagens kapellboer
den 26:te september 1852.
§ 1 Sedan kapellboerna efter förutgången kallelse hade i socknestugan sammanträdt, upplästes å nyo ej mindre Kongl. Majt:s nådiga skrifwelse angående bewiljad stamboks och en
collect öfwer hela riket för uppbyggande af den tillernade nya kyrkan af sten i Hotagen, än
och consistorii beslut angående kapellboernas gjorda ansökan om skollärare befattningens
förening med kapellpredikants tjensten, med hvilket beslut kapellboerna förklarade sig miss45

nöjde, enär de, som utgjorde ett ringa antal nybyggare, redan förut i och för barnaunderwisningen inom kapellaget till blifwande kapellpredikant bewiljat wissa delar uti victualier, beräknadt till ett wärde af 100 riksdaler banco, hwadan beslöts att hos V. Consistorium uti
berörde dess beslut söka ändring och rättelse.
§ 2 Widare förekom frågan om gamla och orkeslösa pigan så kallade tobaks Bäreths antagande till rotehjon, hwilken piga allt ifrån de spädare åren uppfostrats och sedan, med
undantag af några års wistelse i Åkersjö by af Föllinge socken, sig under sin förnämsta tid
inom Hotagens kapellag uppehållet, der hon sednast i flera års tid warit wårdad af nybyggaren
Påhl Rolandsson i Juthatten, hwilken numera icke mägtar henne längre föda och sköta, men
hwarwid kapellboerna wägrade att ifrågawarande piga såsom rotehjon antaga, hufudsakligen
emedan hon dels wore född inom Sörli socken i Norrige, dels ock för flera år tillbaka tjent
någon tid uti Åkersjö by, till följe hwaraf Hotagens fattigwårdsstyrelse, som, enligt Kongl.
Majt:s reglemente för ecclesiastikwerket i lappmarken, utgöres af samtlige ordningsmännen,
förständigades att i enlighet med Kongl. Majt:s nådiga förordning angående fattigwården i
riket af den 25:te maji 1847, lemna mera nämnde Bäretha nödig föda och skötsel intill dess på
laglig wäg utrönt blifvit till hvilket fattigwårds-samhälle personen rätteligen hörer, hwarjemte
Pehr Rolandsson eger, om han dertill finner sig befogad, att hos Konungens befallningshafvande i länet anföra beswär öfwer kapellboernas wägran, att såsom rotehjon antaga oftanämnde pigan Bäretha.
Hotagens socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor

Uppläst uti Hotagens socknestuga den 12:te december 1852 och godkändt betygar, å egne och
öfriga capellboers wägnar.
Jon [bom.] Jonsson i Wahlsjön
Gabriel [bom.] Olofsson i Rörvattnet

12 juni 1853
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 640, 650)

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Hotagens kapellboer den 12:te juni 1853.
§ 1 Sedan kapellboerna på grund af förutgången laga kallelse i socknestugan sammanträdt,
blefwo ej mindre kyrkans och fattigcassans räkenskaper, än och socknens enskilda räkning
upplästa, granskade och såsom godkända underskrifna.
§ 2 Sedan kapellboerna genom erhållen wederbörlig räkning blifwit underrättade om beloppet af återstånde kostnad för tryckningen och distribueringen af erforderligt antal stamböcker för Hotagens under arbete stående nya kyrkobyggnad, jemte upplysning om möjligheten att nämnde beloppet som utgör nittioen / 91 / riksdaler 32 skillingar riksgälds, kan förskottwis få lyftas hos herr consistorii notarien så beslötlo kapellboerna, hvilkas kyrkocassa
saknade tillgång till erläggande af berörde summa, att härmed lämna consistorii amanuensen
herr magister E. O. Holmberg, hwilken ifrågawarande tryckning benäget ombesörgt, anvisning att af inflytande stamboksmedel hos consistorii notarien magister And. Sidner förskottswis lyfta ofwannämnde 91 r.d. 32 sk. r.g:s, hwarom utdrag af protocollet skulle honom, E. O.
Holmberg, såsom fullmagt meddelas.
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§ 3 Som Hotagen genom Kongl. Maj: ts nådiga resolution blifwit på grund af derom gjord
underdånig ansökan förklarad för ett från Föllinge modersamling afsöndrad capellag beslöto
kapellboerna att till Konungens höga befallningshafwande ingå med ansökan att äfwen i
jordebok och mantals- och skatteskrifnings längder för framtiden blifwa skiljda från samma
moderförsamling, äfwensom att så wäl Kongl. Majt:s nådiga författningar som öfrige embetswerk och tjenstemäns kungörelse måtte kapellaget i likhet med öfrige församlingar särskildt meddelas.
§ 4 På gjord framställning beslöts det kyrkans anskaffade werktyger skulle uti dess nybyggda och med lås försedda smedja förwaras.
§ 5 För winnande af möjlig förening af capellpredikants- och folkskolelärarbefattningarne
inom capellaget föreslogs capellboerne, att för detta ändamål förbinda sig utgöra halfwa
minimi lön enligt Kongl Majt:s nådiga stadga om folkundervisningen i riket samt att genom
särskildt underdånig ansökning om extra statsbidrag söka i wederbörlig ordning winna
understöd till betäckande af återstående andelen deraf, men hwartill capellboerna wägrade,
emedan ett sådant medgifwande skulle jemte den förut bewiljade lönetillökningen till
blifwande capellpredikianten såsom skollärare blifwa för ett nybildadt ringa capellag nog
betungande.
Hotagens socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t. f. pastor
Uppläst uti Hotagens socknestuga den 3:dje juli 1853 och till rigtigheten erkändt betyga.
Å egne och öfrige capellboers wägnar.
Anders Pålsson i Rörvattnet

Jon Jonsson i Gunnarsvattnet

22 januari 1854
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 660)

Protocoll, hållit uti allmän socknestämma med Hotagens kapellboer
den 22:dra januari 1854.
S.D. Sedan kapellboerne blifwit i allmän socknestämma kallade för att, med anledning af
Konungens befallningshafwandes kungörelse den 30:de sistl. november, utse trenne i jordbruket kunnige inom socken bosatte män, hvilka skulle äga, att wid hemmansklyfning och
jordafsöndring i mindre delar än för orten i allmänhet stadgadt är, förrätta undersökning rörande besutenhet derå, så blefwo för detta ändamål sockne-nämnds ledamöterne Olof Andersson i Häggsjön, Gabriel Olofsson i Rörvattnet och Jonas Jonsson i Vahlsjön, såsom de dertill
mest passande utsedda.
Hotagens socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor

Uti allmän socknestämma den 18:de juni 1854 uppläst och justeradt intyga,
å kapellboenas wägnar.
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarsvattnet
Nils [bom.] Pålsson i Rörvattnet

47

18 juni 1854
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 670)

Protocoll, hållit uti allmän socknestämma med Hotagens kapellboer
den 18:de juni 1854.
§ 1 S.D. Efter förutgången pålysning inträdde socknemännen i socknestugan, då ej mindre
kyrkans och fattigcassornes räkenskaper än och kapellförsamlingens enskildta af sockenskrifwaren uppgjorda räkning å till sockencassan influtne och derur utbetalte medel upplästes,
granskades och såsom godkända underskrefwos.
§ 2 Då fråga wäcktes om försörjning af den inom kapellaget wistandes åldriga och sjukliga
Bäreth, hwilken, enligt kapellboernes förmenade, sednast skall hafwa warit mantals- och
skattskrifwen inom Föllinge församling, så wägrade, på grund deraf, nämnde kapellboer att
henne såsom rothjon upptaga så länge och intill dess det blifvit på laglig wäg utrönt
hwilkendera för-samlingen hon rätteligen skulle tillhöra, dock skulle kapellboerne under tiden
henne med nödig föda och skötsel förse emot den ersättning, som möjligen kunde blifwa dem
af annat fattigwårdssamhälle tillerkändt.
§ 3 Till ordningsman i Häggsjön blef nämndmannen Olof Andersson derstädes utsedd, såsom dertill mest passande.
Hotagens socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor

Uppläst uti Hotagens socknestuga den 2:dra julii 1854 och till riktigtheten erkändt, betyga, å
egne och öfrige socknemäns wägnar.
Gabriel [bom.] Olofsson i Rörvattnet

Jon Jonsson i Gunnarsvattnet

18 juni 1854
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 680)

Protocoll, hållit uti allmän socknestämma med Hotagens kapellboer
den 18:de juni 1854.
S.D. Uppå förekomne anledningar funno kapellboerna skäligt, att till befrämjande af nödig
ordning stadga ett vite af sex riksdaler 32 skillingar banco, hwartill den skulle wara förfallen,
som ware sig på sjelfwa vigseldagen eller någon af de derpå följande söndagar vid kyrkan
anstälde så kallade plägningar eller trakteringar till andras wälfägnande emot åtnjutande af
gåfvor.
Hotagens socknestuga som ofwan.
Jon Medin
t.f. pastor
Uti allmän socknestämma den 24:de september 1854 uppläst och godkändt intyga:
Å kapellboernes wägnar:
Gabriel [bom.] Olofsson i Rörvattnet
Jon Jonsson i Gunnarsvattnet
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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 räknadt från nedanstående dag, den dagen oräknad, börande den
med beslutet missnöjde bifoga sine beswär, ej allenast det öfwerklagade beslutet utan ock
bevis när detsamma kungjordes, åliggande jemwäl den klagande att inom fjorton dagar efter
det beswären sednast bort inlemnas till socknestämmans ordförande aflemna diarii utdrag
öfwer beswärens inlemnande. Försummas hwad sålunda är föreskrifvet winner beslutet laga
kraft.
Hotagen den 25:te september 1854.

Jon Medin

24 september 1854
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 700)

Protocoll, hållit uti allmän socknestämma med Hotagens kapellboer
den 24:de september 1854.
S.D. Sedan kapellboerne i socknestugan sammanträdt förekom först val af socknefullmägtige,
som å församlingens wägnar skulle underskrifwa den med Jon Knutsson afslutade köpeafhandling till anskaffande af boställe åt blifwande kapellpredikanten, och hwartill kyrkowärden Anders Olofsson i Häggsjön utsågs.
§ 2 Frågan om orten hwarifrån erfoderlig spik skulle för kyrkobyggnadens räkning anskaffas afgjordes så, att densamma skulle från Torpshammar hemtas.
§ 3 Till erhållande af nödig undervisning huru de till kyrkotaket erforderliga spjälor böra
wara förfärdigade skulle tjenlig person dertill anskaffas.
§ 4 Till uppförande af sockenstuga, hwilket arbete skulle företagas i nästpåföljande wecka,
och hwartill nödigt timmer till den bestämda tiden borde wara framskaffat, skulle 9 karlar
anwändas, deraf 3 från Häggsjön, 2:ne från Rörvattnet och 1 från Hotagsby samt 3:ne från
Valsjö och Gunnarsvattnets rote.
Hotagens socknestuga som ofwan.

Jon Medin
t. f. pastor

Uppläst uti Hotagens socknestuga den 25:te december 1854 och till riktigheten erkändt betyga
å egne och öfrige capellboers wägnar.
Anders [bom.] Pärsson i Häggsjön
Anders [bom.] Larsson i Rörvattnet

25 mars 1855
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 740)

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Hotagens kapellförsamling,
Mariæ bebådelsedag, den 25:te mars 1855.
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Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde kapellförsamlingens ledamöter i socknestugan för att öfwerlägga och besluta i följande ämnen:
§ 1 Uppå derom gjord framställning, förklarade kapellboerne såsom sitt enhälliga beslut, det
skulle det 1/2 tunnland lappskatte-hemman, som genom upprättad och af högwördiga domcapitlet stadfästad köpehandling med bonden Jon Knutsson i Hotagens by wore upplåtet och
inköpt till boställe åt kapellpredikanten i denna församling, nu och framgent wara och warda
befriadt från alla skyldigheters fullgörande af hwad namn och beskaffenhet de wara må till nu
pågående kyrkobyggnad och dess underhållande, så att kapellpredikanten skulle wara befriad
från dessa utgifter för boställshemmanet.
§ 2 Till utbrytande af kapellpredikantens ofwan omförmäldte 1/2 tunnland från bonden Jon
Knutssons hemman, hvilken utbrytning genom ägornas utbyte g...[?], om möjligt wore, skulle
försiggå, utsågos såsom fullmägtige å kapellboernas wägnar kyrkowärden Anders Olsson i
Häggsjön, bonden Gabriel Olsson i Rörvattnet och klockaren Anders Pålsson i samma by, och
beslöts att utbrytningen af inägorna hemma wid gården skulle företagas, innan sådden denna
wår wore werkstäld, skolandes ifrågawarande inägor utbytas i åker, äng och odlingsjord,
hwaremot utbrytningen af utslåtterna i skogsmarken skulle företagas omkring midsommartiden, men hwad fäbodvallarne och betesmarkerne widkomme, skall de nytjas gemensamt af
rättsinnehafwaren Jon Knutsson, endast, att de så kallade fäbodewallarne, så witt de woro
uppodlade, skulle utbytas på samma gång som skogsslotterna i utmarken, hwarjemte denna
utbrytning, så som sådan skulle gälla för kapellboernes öfwerlåtande tillsyning af boställets
åker och äng till kapellpredikanten, i sammanhang hwarmed bonden Pehr Olsson i Hotagen,
den der ägde 1/2 tunnland från samma Jon Knutssons hemman, uppå tillfrågan förklarade, att
han med sina ägor för sitt 1/2 tunnland wore nöjaktigt skiljd från Jon Knutssons hemman, så
att han wid nu ifrågawarande utbrytning ej hade några påståenden att göra.
§ 3 Frågan om iordningsättandet af mangårdsbyggnaden wid bostället skulle anstå, tills förslag derom wore upprättadt.
§ 4 Den nu pågående kyrkobyggnaden skulle äfwen detta år något fortsättas, så widt omständigheterne det medgåfwo, dock skulle erfordligt arbetsfolk derifrån aflåtas, till iordningsättande af mangårdsbyggnaden wid bostället. Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapellpredikant
Uppläst och justeradt palmsöndagen den 1:sta april 1855, betyga å församlingens wägnar.
Olof Andersson i Häggsjön
Jon Jonsson i Gunnarswattnet.
Uppläst med wederbörlig beswärshänwisning 1:sta sönd. efter påsk, den 15:de april 1855,
betygar
J. E. Grahn
kapellpredikant

2 september 1855
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 750)

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Hotagens kapellförsamling,
13:de söndagen efter Trinitatis, den 2:a september 1855.
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S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde kapellboerne, för att öfwerlägga om
någon åtgärds widtagande för beswärs anförande, till den i denna månad sammanträdande
pröfningskommitteen i Östersund, för winnande af någon ändrig uti det förhöjda taxeringswärde på de hemman inom kapellaget, till den betydliga kostnad, som deras skötande, till
följe af aflägsna slotts- och betestrakter, medförde, hwartill komme den wiktiga omständligheten, att sädes afkastningen i ganska många år, till följe af frostskador blefwe dels mindre
god, dels helt och hållet felsloge, wid jämförelse med hemman inom Liths pastorat borde
långt mera winna nedsättning än förhöjning i den påförde utskylder, beslöto de, att fullmakt,
genom protocolls utdrag ställd på innehafwaren, skulle utfärdas, för att i sammanhang med
någre af Föllinge hemmansegare denna deras talan inför pröfningskommitteen i Östersund
andraga. Sålunda beslutadt, betygar
J. E. Grahn
kap. predikant
Uppläst och justeradt, betyga å församlingens wägnar.
Olof Andersson
Isac Olofsson begge i Häggsjön

16 december 1855
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 750)

Protocoll, fördt uti allmän socknestämma med Hotagens kapellförsamling,
3:dje söndagen i adventet, den 16:de december 1855.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde kapellboerne till allmän öfwerläggning uti socknestugan, hwarwid föredrogs frågan om bondesonen Simon Olofssons i
Holmsjön antagande till sockensmed, hwilken person ock efter någon stunds öfwerläggning
dertill af kapellboerne antogs, med derwid uttryckligen fästadt wilkor, att han wore förbunden, att utan församlingens widare betungande eller hörande nu och framgent sig af sitt yrke
försörja, såsom beslutadt betygar.
J. E. Grahn
kapellpredikant
Å kapellboernes wägnar.
Jon Jonsson i Wahlsjön

Jon Jonsson i Gunnarswattnet

26 december 1855
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA. (A D bild 750)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling,
annan dag jul den 26:de december 1855.
Efter fjorton dagar förut derom skedd pålysning sammanträdde kapellboerne efter slutad
Gudstjenst till allmän socknestämma, för att öfwerlägga om följande.
§ 1 Till denna sockenstämma wore inkallade Ansätts samtlige byamän och hushåll, hwilka,
oaktadt de i Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 2:dra september 1851 wore lagde till denna
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kapellförsamling, dock intill denne dag hwarken med dagswerken eller materialer något det
minsta deltagit i nu pågående nya kyrkobyggnad, för att höras, huruwida de wille eller icke
wille hörsamma ofwan omförmäldte Kongl. Majts nådiga bref, och wore wid denna sockenstämma ifrån Ansätts by närwarande: Bonden Pehr Andersson, inhysesmännen Anders Pehrsson och Pehr Jonsson, hwilka sedan mera nämnde Kongl. bref blifvit uppläst tillfrågades, om
de tänkte sig till efterrättelse ställa Kongl. Majts nådiga befallning uti ofta nämnde Kunga
bref, hwarpå af dem följde det svar, att de önskade att tillhöra Föllinge moderförsamling, på
den grund, att de, som i denna kapellförsamling ensamt wore med rotering betungade, wore
med roteringen förenade med wissa byar i Föllinge, emot hwilket swar, af Ansätts byamän
afgifwet, kapellboerne protesterade, med påstående, att ifrågawarande byamän och hushåll
skulle såsom Kungabrefwet bestämde i kyrkligt hänseende tillhöra kapellförsamling, hwar
efter ordföranden i sockenstämman, som wisade byamännen swårigheten och nära nog omöjligheten, att uti denna fråga någon ändring winna genom beswär, till slut tillsade dem, att
protocollsutdrag häraf uttaga och dessa sina beswär i wederbörlig ordning fullfölja med beswärstiden, räknadt från den dag, de deraf erhållit del.
§ 2 Widare företogs wal af fjerdingsman i den förut warande fjerdingsmannen Isac Olssons
i Häggsjö ställe, som denna befattning sig afsagt, och då, ehuru lång öfwerläggning härom
hölls, intet resultat deraf kom till stånd, uppsköts frågan till trettonde dag jul, då den å nyo
skall förekomma.
§ 3 Slutligen företogs wal af skolstyrelse inom denna församling och blefwo uti densamma
såsom ledamöter inwalde, en för hwarje husförhörsrote, nämligen kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjön, bönderne Eric Andersson i Rörwattnet och Jon Jonsson i Gunnarswattnet,
med kapellpredikanten till ordförande, hwarjämte utsågs kapellpredikanten J. E. Grahn till
cassaförwaltare af de redan influtne och framgent inflytande folkskolemedlen, så ock bestämdes, att undervisningen i folkskolan skulle till en början ske genom ordnande af en
widsträcktare hem-läsning, intill dess skolans lärosal wore inredd, likaledes bestämdes, att
skolbarnen skulle wid intagningen i skolan hafwa uppnått det 9:de ålders året, dock med
rättighet för de föräldrar, som de önskade, att låta sina barn intagas före fyllda nio år, hwarwid
likwäl akttages, att intet barn anmäles till intagning före det fyllda 6:te året. Sålunda beslutadt,
betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapellpredikant
Uppläst och justeradt nyårsdagen den 1:sta januari 1856, betyga å församlingens wägnar.
Jon Jonsson i Wahlsjön
Jon Jonsson i Gunnarswattnet
Uppläst med wederbörlig beswärshänwisning, fastlagssöndagen den 3:dje februari 1856.
J. E. Grahn
kapellpredikant

6 januari 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 760)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
trettonde dag jul den 6:te januarii 1856.
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S. D. Den från annandag jul uppskjutna frågan om wal af fjerdingsman i den afträdande
bonden Isac Olssons ställe, hwilken nämnde befattning sig afsagt, företogs nu till slutlig handläggning, hwarwid genom kapellboernes enhälliga wal utsågs till nämnde fjerdingsmansbefattning bonden Anders Danielsson i Wahlsjön. Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapellpredikant
S.D. Uppläst och justeradt, betyga å församlingens wägnar.
Gabriel Olsson i Rörwattnet
Anders Olsson i Häggsjön

2 mars 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 760)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
1:sta bönsöndagen, den 2:a mars 1856.
§ 1 Wid 1856 års mantalslängds uppläsande uti allmän sockenstämma denna dag, anmältes
att den hos förrådsmannen Swen Pehrssson i Rörvattnet mantalskrefne gamla pigan Sara Larsd:r, som förut ej warit inom kapellet mantalsskrifwen, utan troligen har sin förmyndare
bonden Hans Olsson i Ålwiken, Föllinge socken, hos hwilken hon sades hafwa något sina
bohagsting ståendes, ej borde här mantalskrifwas, då hon såsom warande öfwer fyllda 56 år
borde enligt gällande fattwårdsförordning för sin återstående lifstid bibehållas wid Föllinge
fattigwårds samhälle, på grund hwaraf kapellboerna yrkade, att den för ifrågawarande person
inlemnade attesten skulle till pastorsembetet i Föllinge återskickas.
§ 2 Wid företeendet af en från sockenskrifwaren Hemming Olsson i Holmsjön ingifwen
räkning, rörande omkostnad för kommittee resor till Klösta för åren 1855 och 1856, belöpande sig till 24 r.d. b:co, deraf 1/4 eller 6 r.d. b:co äskades af Hotagens kapellboer, afgafs af dem
det yttrande, att, som de förut aldrig warit betungade med denna communalafgift, och nu, förr
än den fordrades, ej warit hörde, huru och på hwad sätt de skulle i denna kostnad ingå, de ansågo sig ej böra för närwarande deri deltaga, men förklarade sig willigt, att med egne ombud
wid taxeringscommitteen närwara, efter den andel deri, som kunde belöpa sig på Hotagens
kapell.
§ 3 Med afseende på den af samma Hemming Olsson i Holmsjön ingifna räkning på snöplogs aflöning, till ett belopp af 28 r.d:r 9 skillingar banco, att af Hotagens kapellboer utgå,
begärde kapellboerna, att de måtte erhålla del af det i samma räkning åberopade sockenstämmoprotocoll af den 3:dje februari 1856, om hwilkets tillwaro och innehåll de woro i
fullkomlig okunnighet. Således, beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapell predikant
Uppläst och justeradt, betygar å församlingens wägnar.
Anders Danielsson i Hwalsjön
Jon Jönsson i Gunnarwattnet
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23 mars 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 770, 780)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
påskdagen den 23:dje mars 1856.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde kapellboerne i socknestugan, för att
till slutligt utgörande handlägga den förut genom sockenstämmoprotocoll af annan dag jul,
den 26:te december förledet år förberedda frågan om Ansätts by samtlige hemmansåboer
deltagande i den nu pågående nya kyrkobyggnaden, och war wid denna sockenstämma, ehuru
särskild kungörelse om densammas hållande genom ordförandes försorg blifwit hemmansåboerne tillsänd, endast närwarande bondesonen Pehr Jonsson för sin fader bonden Jonas Nordfjells hemman om 3/4 tunnlands krono, dock icke med fullmakt från sin fader försedd, samt
bonden Pehr Andersson för sitt hemman, likaledes om 3/4 tunnland krono, hwilka båda Jonas
Nordfjell och Pehr Andersson, ehuru de lägga sina hemman till sina söner genom klyfning
och derå upprättad, men ej lagförd handling afträdt, ännu äro i mantalslängden skattskrefne
såsom åboer å de nu upgifna twänne hemman, hwaraf Ansätts by enligt mantalslängden består, och afgjordes den nu föredragna frågan sålunda, att ifrågawarande Pehr Jonsson förband
sig, att för sin fader Jonas Nordfjells hemman sålunda deltaga i omkostnaderna för nu pågående nya kyrkobyggnad, att han å sin faders wägnar förklarade, att hans fader Jonas Nordfjell
för de omkostnader, som intill 1856 års början woro för ifrågawarande kyrkobyggnad utgjorde, skulle erlägga femtio r.d. banco, hwarjämte för de omkostnader, som efter nämnde tid
komma att för enahanda ändamål utgöras, af hemmanet, dess åboer månde wara en eller flere
hemmansbrukare, skulle utgöras tio r.d. riksgälds och sex dagswerken årligen i fem års tid,
räknad från och med innewarande år 1856 till och med år 1860, och förklarade mera nämnde
Pehr Jonsson, att dessa utfäste femtio riksdaler banco skulle af af hans fader Jonas Nordfjell
erläggas den 1:sta instundande maji detta år, eller ock då af Nordfjell uthändigas en antagligt
gällande revers å denna summa, samt att utgöra för hemmanet utfäste sex dagswerken årligen
i junii månad och utbetala de likaledes utfäste tio r.d. b:co i november månad hwarje år, hwarefter bonden Pehr Andersson förband sig för sitt hemman, att i kyrkobyggnaden deltaga med
samma utgifter och penningar samt dagswerken och efter enahanda grunder och bestämmelser för deras åtagande och erläggande, hwartill Pehr Jonsson för Jonas Nordfjells hemman sig
förbundit och förklarat, förklarande sig kapellboerne, uppå derom gjord förfrågan, nöjde med
dessa förbindelser af Ansätts hemmans åboer, så att denna nu träffade öfwerenskommelse
skulle å ömse sidor stå och gälla och ingen förändring deri ske, så länge kyrkobyggnaden
warade eller allt intill dess fullfärdigande pågick, ehuru Ansätts åboer woro flere eller färre.
Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapellpredikant
Uppläst och justeradt Mariæ bebådelsedag den 25:te mars 1856, betyga å församlingens
wägnar.
Gabriel Olsson (bom.)
Anders Pärsson (bom.)
Med wederbörlig beswärshänwisning uppläst 2:a söndagen efter påsk, den 6:te april d.å., med
beswärstiden för Ansätts hemmansåboer, räknat från deraf bewisligen erhållen del; för de
öfriga kapellboerne, från uppläsandet, betygar:
J. E. Grahn
kapellpredikant
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2 juni 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 770)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
2:a sönd. efter Trinit. den 2 junii 1856.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde kapellboerne, för att höras öfwer en
från Konungens befallningshafvande i länet till pastorsembetet i Föllinge aflåten skrifvelse af
den 28:de sistledne april d.å; deruti till Föllinge socknemäns hörande hänskjutits ett wid Liths
häradsrätt genom herr lieutnanten L. M. Stridsberg wäckt förslag om ersättning för roddare
öfwer Hotagen, och med hwad mera häradsrättens protocollsutdrag af d. 12:te april omförmäler; och afgåfwo kapellboerne med afseende härå det yttrande, att de ansågo den föreslagne taxan 40 sk. b:co p:r mil för högt beräknad, hwaremot de wille till Konungens befallningshafwandes pröfning hemställa hurwida icke under wintertiden 32 sk. b:co med deruti inberäknade släd- och sehlpenningar ansågos wara tillräcklige, och enahanda bestämmelse för
sommartiden fastställes, dock att wid de tillfällen, då sträng motwind på sjöarne wore för
handen, 40 sk. bco skulle erläggas i ett för allt, ehwad flere eller färre roddare för resandes
fortskaffande behöfdes, hwarjämte de i öfrigt förenade sig med Föllinge socknemäns utlåtande i detta mål. Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan
J. E. Grahn
Kapellpredikant
Uppläst och justeradt, betyga å församlingens wägnar:
Anders Olofsson i Häggsjön
Thomas Pålsson (bom) i Gunnarswattnet

29 juni 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 770)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
6:e sönd. efter Trinit. den 29 junii 1856.
S.D. Till denna sockenstämma sammanträdde kapellboerne efter förut derom i laga tid skedd
pålysning, hwaruti uttryckligen wore omnämndt, att den i lag föreskrefne majistämman denne
dag komme att hållas, och föredrogos:
§ 1 Kyrko- och fattigkassa-räkenskaperna upplästes, granskades och såsom riktige befundne
underskrefwos och godkändes.
§ 2 Sedan förekom wal af byggnadsdirection för nu pågående nya kyrkobyggnad, och
inwaldes såsom ledamöter deri: Kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjön, bonden Gabriel
Olsson i Rörwattnet, bonden Jon Jonsson i Wahlsjön och bonden Jon Jonsson i Gunnarsvattnet, med tjenstgörande pastor i pastoratet till ordförande, och så ofta han wore förhindrad,
tjenstgörande kapellpredikanten till vice ordförande.
§ 3 Widare förekom frågan om en pågående kyrkobyggnads förrättande under de närmast
följande 2:ne weckor, hwilken fråga med avseende på skadan och nyttan belystes genom
anförande, afgifvet af byggmästaren Ifwar Påhlsson, och beslöts härwid, att kyrkobyggnaden
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skulle fortsättas i ännu 2:ne weckors tid, hwarunder för 1:sta weckan 30 arbetare skulle från
kapellaget utgå, och för 2:dra weckan 1 man från hwarje hemman eller rök, hwarjämte antogs
till smed under denna tid bondesonen Jonas Jonsson i Gunnarswattnet, utan att något bestämdt
afgörande om den sistnämndes aflönande kom till stånd.
§ 4 Härefter förekom wal af ordningsmän i rotarna, hwartill utsågos: bondesonen Isaac
Eliasson i Häggsjön, fjerdingsmannen Anders Danielsson i Wahlsjön, bonden Nils Påhlsson i
Rörwattnet.
§ 5 Slutligen föredrogs, om något sockenombud skulle wäljas, hwilket ägde att inställa sig å
kapellagets wägnar wid det landtmätare-sammanträde, som nästinfallande morgondag wore
utsatt att hållas i och för kapellpredikants-boställets afskiljande från de öfrige hemmansdelarne i Hotagens by, och ansågs ett sådant ombuds wäljande wara af behofwet mindre påkallat. Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan
J. E. Grahn
Kapellpredikant
Uppläst och justeradt, 3:dje Böndagen, den 6 julii 1856, betyga å församlingens wägnar:
Jon Knutsson i Hotagen
Thomas Pålsson i Gunnarwattnet (bom.)

13 juli 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 780)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
8:de sönd. efter Trinit. den 13:de julii 1856.
S.D. Efter laga skedd pålysning sammanträdde kapellboerne, för att öfwerlägga om följande
ämnen.
§ 1 Frågan om skickande af ett ombud för kapellagets räkning till Föllinge, för att deltaga
uti der föregående electorswal, i och för utwäljande af riksdagsman för tingslaget, föredrogs,
och beslöto kapellboerne med afseende härå, att icke låta något ombud för ifrågawarande
ärende till Föllinge afgå.
§ 2 Sedan företogs, uppå derom wäckt fråga, handläggningen af det ärendet, som widrörde
ett under nu pågående skiftsläggning i Hotagens by ifrågasatt allmänt aftag ifrån ifrågawarande bys inägor, hwilket aftag skulle af skattemännen för ewederliga tider upplåtas åt
socknen till fri och oquald besittning, och plan kring den under byggnad warande nya kyrkan
och till enahanda byggnadstomt för i framtiden, kring den nya kyrkobyggnaden uppförda, så
kallade kyrkostugor och stallar, och beslöto socknemännen, som ansågo nyttan af att sådant
aftag, att de nu skulle efter landtmätarens bepröfwande inom rörlagd linea till sin utsträckning
begränsas, men då ett sådant aftag först då kunde vinna laga kraft, så wida skattemännen i byn
dertill gåfvo sitt samtycke, så tillfrågade ordförande de nu närwarande skattemännen bönderne Jon Knutsson, Pehr Olsson, Anders Andersson och Jonas Andersson, om de till ifrågawarande aftag för kyrkans och socknens gemensamma gagn och löfte lemnade sitt bifall,
hwaruppå de hwar för sig lemnade sitt bifallande swar, och woro derom öfwerens, att detta
aftag, sådant det af wederbörande skiftesförrättare rörlades, dock, att deri icke inginge den på
sätt och wis odlade planen omkring den gamla kyrkan och på den upförda byggnaden, skulle,
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mot det att kapellboerna gäldade kostnaden för uppgåendet och rörläggningen af detta aftag,
till ewerderlig ägo och besittning af dem till socknen upplåtas.
§ 3 Den förut, men icke i protocoll upptagna frågan om den så kallade globens förgyllande
af den biträdande byggmästaren Olof Ersson från Lith, skulle ej till sina bestämelser i något
protocoll inflyta. Sålunda beslutat, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapellpredikant
Uppläst och justeradt, 9:de söndagen, efter Trinitatis den 20:de julii 1856, betyga å församlingens wägnar:
Anders Olsson i Häggsjön
Anders Danielsson i Wahlsjön
Wid protocollets justering föredrogs frågan om betalningen af socknemännens andel i kostnaderna för nu pågående skiftsförrättning med boställshemmanet, och förklarade de, att de
icke borde i denna kostnad deltaga. Sålunda beslutat och betyga.
J. E. Grahn
kapellpredikan

20 juli 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 380)

Protocoll hållit uti sammanträde i Hotagens socknestuga den 20 julii 1856.
Sedan capellboerna uti allmän sockenstämma i dag, uppå derom väckt fråga, enhälligt beslutadt, det skulle den bristfälliga, så kallade prestbyggningen vid gamla kyrkan, emellan capellboerna försäljas, och hvaröfver socknestämmans ordförande herr pastor J. E. Grahn förklarade
det byggningen icke behöfde för hans enskildta del stå qvar, samt i öfrigt öfverlämnade frågan
till capellboerne att derom efter eget godtfinnande besluta, hvarefter socknestämman afslutades och ordförande aflägsnade sig. Så sammanträdde capellboerne samma dag å nyo för att
vidare derom öfverlägga, och som de ansågo att något längre dröjsmål med försäljning af
byggningen intet borde ske, hälst det kunde vara att frukta det hon genom den lutande och
påtryckande muren snart kunde ramla öfver ända, och det tillika var förut tillkännagifvit det
skulle denna dag frågan om denna byggnad afslutas.
Så beslutades ytterligare, att, sedan de uti hänne varande, ett bord, en soffa, och ett par
stolar, vore undantagne att för socknen bibehållas qvar, skulle byggnaden med mur, dörrar,
och ett skåp samt jernstolpe med jernhank, efvensom de byggningen tillhörande, men redan
fråntagna, fönstren, nu genast försäljas till den som mäst ville gifva, hvarefter byggnaden
uppbjöds med förbindelse för köparen att från denna dag hänne sjelf våga och vårda. Samt till
den 31:ste instundande december hafva henne från planen affördt efvensom att sistnämnde
dag, den 31 dec. det erbjudna beloppet till sockencassan erlägga, och efter det några växlande
anbud blifvit gorda, erbjöd bonden Nils Pålsson i Rörvattnet tjuguåtta r.d. banco, och då på
tillfrågan ingen ville gifva mer, så förklarades Nils Pålsson, på alla närvarandes bifall, emot
28 r.d. banco vara egare af byggningen, med hvad förut nämdt är henne medfölja skulle.
Sålunda gjort och afhandlath, betyga dag som ofwan.
Anders Olofsson
J. E. Grahn
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Å andra sidan stående protocoll är uti allmän sockenstämma trettonde söndagen efter Trinitatis den 17:de augusti uppläst och justeradt, intyga.
Gabriel [bom.] Olsson i Rörvattnet
Jonas Jonsson i Gunnarvattnet

14 september 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 790)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
17:de sönd. efter Trinit. den 14:de sept. 1856.
S.D. Företogs efter derom i laga tid skedd pålysning wal af nämndeman i den förre nämndemannen Olof Anderssons i Häggsjö ställe, och utsågs genom kapellboernas enhälliga wal
förre fjerdingsmannen Isaac Olsson i Häggsjö dertill, hwaröfwer protocollsutdrag meddelas
skulle. Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
Å församlingens wägnar:
Kapellpredikant
Gabriel Olsson i Rörwattnet (bom.)

Jon Jonsson i Storwattnet (bom.)

28 september 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 790)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
19:de söndagen efter Trinit. den 28:de september 1856.
S.D. Den wäckta frågan om huru länge kyrkobyggnadsarbetet skulle fortgå nästa wår, afgjordes sålunda, att kapellboerne förbundo sig, att under 3:ne veckors tid i hufwultiden nästinfallande år hålla en arbetskarl per rök wid då fortgående kyrkobyggnad.
§ 2 Wid föredragande af fråga om folkskolans fortgång före julen, beslöto kapellborne, att i
anseende till den swårighet de förefunno wid att skicka sina barn sjöledes till skolläraren, för
att förhöras i sina hemläxor, allt åtgörande åt folkskolan skulle under före-julsterminen hwila.
§ 3 Wid denna sockenstämma förekommo Ansätts hemmansåboer, hwilka äro de enda, som
inom kapellaget äro med rotering betungade, med anhållan, det skulle kapellboerne styrka deras hemmans belägenhet och swaga beskaffenhet, hwarwid kapellboerne afgåfwo det witsord
att dess åboers af krononatur befintliga hemman, hwilka förut tillhört Offerdals moderförsamling, men nu tillhöra denna kapellförsamling, wore belägna tätt inunder, på södra eller
sydwestliga sidan om det höga, med snö nära nog hela året om betäckta Ansättfjell, så att, till
följe af detta deras hemmans läge tätt inunder fjellbandet, någon sädesafkastning der aldrig
wore att skörda, icke ens potatisskörd wore att påräkna, hwarföre dessa hemmansåboer måste
på 9 á 10 mils obanade och 20 á 30 mils banade wägar hämta sitt knappa förråd af mjöl eller
säd, som de förbruka, hwartill komme den swåra omständigheten, att de, såsom warande i
saknad af furu eller tallskog på sina tilldelade marker, icke ens ågde tillfälle att lifnära sig med
furu eller barkmjöl. Att deras ladugårdsafkastning är högst ringa, härledande sig från den inskränkta areal, som wid afwittringen blifwit dem tilldela. Att de fiskewatten, som ligga på
deras ägor, äro fåtaliga, inskränkande sig till några få tjärnar, och dertill föga indrägtigt, ej
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fyllande deras husbehof, till följe hwaraf, när allt detta tages i betraktande, dessa hemmansåboers belägenhet är mer än myckett wanlottad, till och med beklaganswärd wid sidan af
andra åboer å lappmarkshemman, hwilka dock äro från rotering befriade. Sålunda beslutat
betygar
Å pastors wägnar.
J. E. Grahn
kapell predikant
Justeradt och uppläst 4:de böndagen den 12:te october 1856, betyga å församlingens wägnar:
Gabriel (bom) Olsson i Rörwattnet
Anders Olsson i Häggsjön
Uppläst 1:a och 2:dra §§ med wederbörlig beswärshänwisning, 23:dje sönd. efter Trinit, den
26:te october 1856 af
J. E. Grahn

2 november 1856
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 790, 800)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
Allhelgona dag den 2:a nowember 1856.
§ 1 Uppå derom wäckt fråga, öfwerenskommo kapellboerne derom, att den inom församlingen födde, här och sig beständigt uppehållande, numera i torftliga omständigheter stadde
Olof Bengtsson, skulle hädanefter genom så kallad kringgång på socknen njuta sitt uppehälle,
så ofta han wore i förlägenhet, att genom arbetsförtjenst sig sjelf lifnära.
§ 2 Den förledet år såsom sockensmed här skrifne Simon Olofsson wägrade kapellboerne,
att för nästkommande mantalsskrifningsår 1857 låta bland kapellförsamlingens folk mantalsoch skattskrifwas.
§ 3 Denna dag företeddes och upplästes en arfwodesräkning af godemannen Pehr Andersson i Löfhöjden, i och för inställelse och öfwerwaro af landtmäterisammanträdet i Hotagens
by nästlidne wår d.å., och upplyste ordföranden, att kapellborne enligt gällande lag skulle answara för den andel i den företedda räkningen, som belöpte sig på boställshemmanet, hwartill
kapellboerne likwäl swarade, att Pehr Andersson finge wänta, till dess socknemännen fingo
ytterligare höra sig före, om de woro skyldige, att denna andel answara och utbetala. Sålunda
beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
Kapellpredikant
Uppläst och justeradt, 1:sta advents söndagen, den 30:de november 1856, betyga å församlingens wägnar.
Anders Olofsson i Häggsjön

Jon (bom.) Knutsson i Hotagen

1 februari 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 800)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
4:de sönd.efter 13 dagen, den 1:sta februari 1857.
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Uppå derom i wederbörlig ordning skedd pålysning sammanträdde kapellboerne, för att
öfwerlägga om nedanstående ärender.
§ 1 Först föredrogs ärendet, som rörde den nya kyrkobyggnaden och bestämdes, sedan
byggnadsdirectionens ledamöter yttrat sig, att taket på tornet ej skulle täckas med takpapper,
hvarom fråga äfwen uppstått, utan att tornet skulle förses med samma takbetäckning som den
egentliga kyrkan, således med så kallade stickor, af orsak, att denna täckning stode i öfwerensstämmelse med de till Kongl. Maj:t insände synehandlingar, widare beslöts, att de uti det
af Olof Ersson i Lith uppsatta materialförslaget uppgifne effecter, som af kapellboerne sjelfwe
icke kunde lefwereras, skulle inköpas, med undantag af det i förslaget upptagne takpapper och
dertill afsedd takspik, äfwensom målarehällan med åtföljande löpare. Slutligen beslöts, att de
af kapellborna, som ännu icke hade fullt lefwererat de effecter, af hwad slag som helst, som
dem uti förut aflemnade materialsedlar wore påförde, och således uti ett eller annat afseende
uti lefwerencen brustit, skulle desamma effecter lefwerera, antingen denne eller en annan wår.
§ 2 Med afseende på den nyuppförda sockenstugan beslöts, att till densamma skulle denna
winter inköpas erforderligt antal fenster, med 7 quarters höjd och 6 rutor i hwardera halfwan,
men att fråga om snickningen i densamma skulle uppskjutas till en annan gång.
§ 3 Uppå frågan om den i församlingen sig uppehållande manspersonen Lindbergs intagande i socknen, hwilken fråga blifwit wäckt med anledning deraf, att Lindberg skaffat sig
så kallad halfårstjenst hos bonden Olof Andersson Lycke i Häggsjön, swarades, att ifrågawarande person icke finge på annat hwilkor i socknen intagas, än att den, som genom hans
antagande i tjenst, nu skaffade honom laga förswar, skulle, i händelse af möjligen inträffade
framtida fattigunderstöd, sjelf, utan socknens betungande dermed, derför answara, på hwilket
wilkor ifrågawarande Olof Andersson Lycke wägrade, att Lindberg i sin tjenst antaga.
§ 4 Uppå af kapellpredikanten wäckt förfrågan, förklarade kapellboerne såsom sitt beslut,
att Svensk författningssamling och andra Konungens befallningshafwandes kungörelser finge
i prestgården af kapellpredikanten förwaras, utan hans answar derför, i händelse de genom
olyckas timande skulle förstöras, så länge och intill dess den nya kyrkobyggnaden wore
färdig, då ifrågawarande handlingar skulle i nya sacristian förwaras.
§ 5 Den i dag från predikostolen uppläste stämningen af sockenskrifwaren Hemming Olsson i Holmsjön, föranledde till det beslut, att de i stämningen äskade 6 r.d. banco, för andel i
kommitteeresor till Lith, skulle af kapellboerne med tillägg af stämningskostnaden en r.d.
banco betalas, men att kapellboerne ansågo, att man borde gå i författning derom, att genom
wederbörande pastorsembetes i Föllinge försorg, få genom sockenstämmobeslut bestämda de
grunder, på hwilka kapellboerne skulle hädanefter i sockenutskylder deltaga med moderförsamlingen, så att icke godtycke eller sannolikhetsgrunder skulle råda.
§ 6 Med anledning af Konungens befallningshafwandes i länet denna dag kungjorde resolution af den 5:te december 1856, med åläggande af förklarings afgifwande till Kongl. Maj:ts
och rikets kammarkollegium uti den af Liths, Kyrkås och Föllinge socknemän anhängigjorde
beswärs mål öfwer Konungens befallningshafwandes utslag af den 5:te october 1855, rörande
ny wägdelning inom prowinsen Jemtland, befullmäktigades härmed kapellpredikanten J. E.
Grahn, att å kapellboernas wägnar denna förklaring uppsätta och underskrifwa, med föreläggande för fullmäktigen, att stödja denna sin förklaring på den omständigheten, att kapellborne ej tagit någon del uti detta beswärsmål eller om dess anhägiggörande haft förut någon
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känedom, hållandes kapellboerne endast så wida för gott hwad deras befullmäktigade ombud
lagligen gör och låter.
Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kap. pred.
Uppläst och justeradt söndagen sexagesima, den 14:de februari, betyga å församlingens
wägnar.
Gabriel (bom) Olsson i Rörwattnet

Nils (bom) Pålsson i Rörwattnet

Uppläst 1:a, 2:a, 3:dje och 4:de §§ af förestående protocoll med wederbörlig beswärshänvisning, 1:a söndagen i fastan, den 1:sta mars 1857, af
J. E. Grahn
kapell predikant

15 februari 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 800,810)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling,
söndagen sexagesima den 15:de februari 1857.
S.D. Med anledning af från pastorsembetet i Föllinge utfärdad och kapellboerne delgifwen
kungörele af den 1 februari d.å, hwilken kallar kapellboerne, att genom befullmägtigadt ombud sig infinna till den uti Föllinge till den 22:a dennes utsatta gällstämma, för att höras öfwer
arfwodets förhöjande till riksdagsmannen Nils Larsson från 3 r.d. 32 sk. banco till 4 r.d. 32 sk.
samma mynt för dagen, woro kapellboerne denne dag inkallade uti sockenstugan, och beslöto,
att de uti denna fråga i allo förenade sig med Föllinge socknemäns beslut derutinnan, hwarjämte de wördsammast anhöllo hos pastorsembetet, att detta deras beslut, genom protocollsutdrag pastorsembetet uti gällstämman meddeladt, måtte uti det wid gällstämman förde protocoll öfwer denna fråga intagas såsom kapellboernas bewakade talan. Sålunda beslutat, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kap. pred.
S.D. Uppläst och justeradt, betyga å församlingens wägnar:
Gabriel (bom.) Olsson i Rörwattnet
Nils (bom.) Pålsson i Rörwattnet

8 mars 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 810)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling,
1:a böndagen den 8:de mars 1857.
S.D. Såsom ledamot för kapellförsamlingen uti innewarande års taxeringskommittee med
Liths tingslag, som sättes å Klösta gästgifwaregård thorsdagen den 12:te uti innewarande
månad, kl. 12 e.m, waldes af kapellboerne kapellpredikant J. E. Grahn, hwilken genom protocolls utdrag skulle dertill befullmäktigas. Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kap. pred.
Uppläst och justeradt, betyga å församlingens wägnar.
Anders Danielsson i Wahlsjön
Anders Olofsson i Häggsjön
61

19 april 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 810,820)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling,
1:a sönd. efter påsk, den 19:de april 1857.
S.D. Till denna sockenstämma genom i behörig tid derom skedd pålysning kallade, inträdde
kapellboerne i sockenstugan, för att öfwerlägga och besluta om nedanstående frågor, som alla,
med undantag af den i 7:de § omnämnde, rörde den nya kyrkobyggnaden.
§ 1 Under kyrkoarbetets fortsättande denna wår åtog sig bonden Lars Larsson i Rörwattnet,
att tillhandagå såsom snickare, emot det han beräknar antalet af sina snickare-arbetsdagar lika
med motswarande antal dagswerken, och dessutom får betalt för snickarewerktygens slitning,
så åtog sig ock fjerdingsmannen Anders Danielsson, Wahlsjön, att såsom smed betjena socknen under kyrkoarbetet denna wår, hwarföre betalning skulle bestämmas efter arbetets werkställande.
§ 2 Anskaffande af erfoderlige kol åt kyrkosmedjan uppdrogs åt kyrkowärden Anders Olsson; boningsrum för byggmästaren uppläts af Jon Jonsson i Gunnarwattnet.
§ 3 Widare bestämdes priset härefter, på hwarje dagswerke efter årets olika tider sålunda:
från den 1:sta maji till medio af september à 40 sk., från medio af september till fjorton dagar
efter Michaeli à 32 sk., från fjorton dagar efter Michaeli till den 1:sta mars á 24 sk., från den
1:sta mars till den 1:ta maji à 32 sk., allt banco.
§ 4 Derefter beslöts, att dagswerken skola utgöras, såsom protocollet af den 15:de juni 1851
bestämmer, af inhyses, handtwerkare och matlag, som hafwa eget hushåll, hwarpå förteckning
skall för hwarje år af kapellpredikanten lemnas medelst utdrag ur kyrkoboken.
§ 5 För att utreda förhållandet med dem, som hittils brustit i fullgörande af dagswerken till
den nya kyrkobyggnaden, utwaldes kapellpredikanten Grahn, kyrkowärden Anders Olsson
och bonden Jon Jonsson i Wahlsjön.
§ 6 Snickningen i den nyuppförda sockenstugan skall uppskjutas, tills kyrkoarbetet påbörjas, och då göres åt ifrågawarande snickning hwad, som medhinnes på de mellanstunder, som
icke af kyrkoarbetet upptages.
§ 7 Fjerdningsmannen Anders Danielsson i Wahlsjön, nämndemannen Isaac Olsson i Häggsjön och bonden Nils Pålsson i Rörwattnet utwaldes att bestämma och utdela den hwar och en
af de mest behöfwande tillfallande andel af nödhjelps-kommitteén år 1851 hitkomne och
sedan förräntade medel.
§8

Frågan om den betingade spjälmakarens antagande till dagswerkskarl uppskjöts.
Sålunda beslutadt, betygar som ofwan.

J. E. Grahn
kapell predikant

Uppläst o. justeradt, 3:dje sönd. efter påsk, den 3:dje maj, betyga å församlingens wägnar.
Jon (bom.) Jonsson i Gunnarwattnet
Gabriel (bom.) Olsson i Rörwattnet
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Wid protocollets justerande denna dag gjordes af församlingen följande tillägg till den 4 §:
Byggnadsdirectionen äger rättighet, att pröfwa och bestämma den lindring i dagswerkens
utgörande, som i förenämnde § äro omnämnde, då fråga om denna lindring ifrågasättes.
Sålunda beslutadt och tillagdt betygar.

J. E. Grahn
kapell predikant

S.D. Upplästes och justerades ofwanstående tillägg.
Jon (bom) Jonsson i Gunnarwattnet
Gabriel (bom) Olsson i Rörwattnet
1:sta, 3:dje, 4:de, 5:te och 7:de § jämte tillägg till ofwanstående protocoll är med wederbörlig
beswärshänwisning uppläst i Hotagens kyrka, annandag pingst, den 1:sta juni 1857, af
J. E. Grahn
kapell predikant

3 maj 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 820)

Protocoll, fördt uti Hotagens kapellags fattigwårdstyrelses sammanträde,
3:dje söndagen efter påsk, den 3:dje maji 1857.
S.D. Efter förut utången skriftlig kallelse och äfwen efter skedd pålysning från predikostolen
sammanträdde fattigwårdsstyrelsens ledamöter, fjerdingsmannen Anders Danielsson i Wahlsjön, bonden Nils Pålsson i Rörwattnet och Isaac Eliasson i Häggsjön, för att till arbetslösa
fattiga inom kapellaget utdela de uti Konungens befallningshafwandes, genom pastorsembetet
i Föllinge härwarande fattigwårdsstyrelse delgifne, skrifelse af den 6:te april d.å. omförmälde
femtio r.d. banco, hwarwid, då fråga uppstod om ändamålsenligaste sättet, att dessa medel
fördela, det uti ofwannämnde skrifwelse antydningswis uttalade sättet, att ifrågawarande
medel så använda, att arbetslösa fattiga derigenom finna arbetsförtjenst och utwäg, att med
egen werksamhet bidraga till sitt uppehälle, föranledde till en längre öfwerläggning, derunder
så wäl ordförande som ledamöter råkade i icke ringa förlägenhet öfwer tolkningen af detta
antydda sätt, lämpadt på härwarande förhållande, då fattiga, som äro i största behof af
understöd, nog här finnas, men arbetslöshets tillstånd här icke förefinnes, allenast medel till
lifsuppehälles förskaffande i denna dyra tid finns att tillgå, och ledde denna öfwerläggning till
det resultat, att fattigwårdsstyrelsen beslöt, att af de erhållna medeln utdela kontanta bidrag,
lemnande åt hwar och en tillfälle, att för möjligaste bästa betingade pris tillhandla sig sina af
behofet påkallade lifsförnödenheter, wid hwilken utdelning, sådan den detta protocollsutdrag
åtföljande förteckning utwisar, den grundsatsen så wäl af ordförande som ledamöterne följdes,
att största bidraget skulle lämnas till sådana fattiga, som hade största antalet minderåriga icke
arbetsföra barn, eller till sådana, som har litet eller alls intet skördat af nästförflutne sommars
swaga äring, och att de mindre bidragen skulle proportionswis efter denna antagna grundsats
jämkas.
Dag som ofwan.
J. E. Grahn
ordförande i fattigwårdsstyrelsen
Anders Danielsson i Wahlsjön
Nils (bom) Pålsson i Rörwattnet
Isac Eliasson i Häggsjön
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14 juni 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 830, 840)

Protocoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling,
1:sta söndagen efter trefaldighets söndagen den 14:de junii 1857.
Efter förut wederbörligen skedd pålysning, uti hwilken den i lag föreskefne majistämma war
uttryckligen nämnd, sammanträdde kapellboerne i sockenstugan och afgjordes då följande:
§ 1 Kyrko- fattig- och sockenräkenskaperna för år 1856 upplästes, granskades och godkändes.
§ 2 Till ordningsmän i husförhörsrotarne utsågs för Häggsjörotan bondesonen Isaac Eliasson i Häggsjön, för Rörwattnets rotan bonden Eric Andersson i Rörwattnet, för Wahlsjö rotan
fjerdingsmannen Anders Danielsson i Wahlsjön.
§ 3 Uti undersökningsnämnden, rörande hemmansklyfning och jordafsöndring inwaldes,
med stöd af 4:de § i Kongl. förordningen af den 13:de julii 1853, till ledamöter: bonden Jon
Jonsson i Wahlsjön, bonden Gabriel Olsson i Rörwattnet och f. d. nämndemannen Olof
Andersson i Häggsjön, warande desse dock icke ledamöter i sockennämnden.
§ 4 Bakwattnets och Ansätts byars åboer förlades i egen husförhörsrota och skall förhöret
der hållas omkring midsommartiden, af Flintens åboer war ingen wid sockenstämman närwarande.
§ 5 Klockaren Anders Pålsson i Rörwattnet erkände sig wilig, att quarstå tills widare som
klockare i kapellförsamlingen, emot det att han af hemmansåboerne i Gunnarwattnet, Hotagen, Häggsjön och Rörwattnet, Wahlsjön och Högberg årligen såsom klockarelön uppbar twå
/2/ kappar korn per rök och af torpare en /1/ kappe korn, samt af Ansätts och Bakwattnets
hemmansåboer tolf /12/ skillingar riksgälds af hwardera.
§ 6 Med anledning af den i Konungens befallningshafwandes i sockenstämman denne dag
uppläste kungörelse af den 29:de april d.å. omförmälde kommunicationslinea mellan sydligare delar af Jämtland öfwer Östersund till hamn i Norrige, yttrade sig kapellboerne, som erkände den stora nyttan af denna kommunicationslineas realiserande, att de, i anseende till sin
aflägsenhet från nämnde linea, och i anseende dertill, att de togo sina fönödenhetswaror från
Norrige genom den närbelägna norska Liebygden, ej kunna lemna något bidrag såsom understöd för ordnande af ifrågawarande kommunicationslinea, i synnerhet som kapellboerne nu
woro tungt, till och med öfwer förmågan, onererade af deras ännu pågående nya kyrkobyggnad, och anhöllo de i sammanhang härmed, att wördiga pastors embetet i Föllinge godhetsfullt intoge detta deras yttrande i det protocoll, som öfwer denna fråga komme att i
Föllinge sockenstuga hållas, hwarföre protocolls utdrag skulle pastorsembetet meddelas.
§ 7 Drängen Jonas Jonsson i Wahlsjön åtog sig, att såsom arbetskarl afgå till den under
byggnad warande högbron öfwer Hårkan emot der gångbar dagspenning, och skulle han der
infinna sig den 22:dra i denna månad.
§ 8 Bonden Jon Jonsson i Wahlsjön antogs för ett år till brandrotmästare i kapellaget, och
önskade han, att skrifwelse skulle afgå till brandrotmästaren Eric Mattsson i Backen, Föllinge
socken med anhållan, att brandstods-anteckningsboken för kapellaget måtte hit afskickas, på
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det att i densamma kunde införas de möjligen tillkomna förändingar, som i nämnde anteckningsbok icke wore införde. Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapell predikant
Uppläst och justeradt 2:dra söndagen efter trefaldighets söndagen den 21:ta junii 1857, betygar å församlingens wägnar:
Anders Olofsson i Häggsjön

Jon (bom.) Jonsson i Storwattnet

19 juli 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 840)

Protokoll fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapell församling,
6:te söndagen efter Trinitatis den 19:de julii 1857.
S.D. Efter förut skedd pålysning sammanträdde kapellboerne, för att med warandra rådgöra
om den bekymmersamma ställning, hvari de med afseende på sin betungande och kostsamma sedan 1849 pågående nya kyrkobyggnad af sten, då de, sedan de nu utaf de genom
Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 23:dje december 1852, angående kollekt och stamboks
beviljande, influtne medel, utgörande b:co 1617 r.d. 25 skillingar 8 runstycken, oaktadt all
möjlig af eftertanke och beräkning ledd hushållning, så strängt anlitat desamma, att efter
slutadt kyrkobyggnads arbete i juni månad d.å. endast en behållning i kyrkokassan af b:co
119 r.d. 24 skilling 8 runstycken funnes, ehuru betydliga, ej förut beräknade, kontanta tillskott till nämnde kassa under året influtit, dels genom frivilliga gåfwor, dels genom kontanta
bidrag i ett för allt till kyrkobyggnaden af en långt aflägsen af 2:ne hemmansrökar bestående
by, så ock genom ett extra statsanslag 50 r.d. b:co till win- och byggnads-säd, hvilken nyss
nämnde behållning det oaktadt alldeles icke förefunnits, så vida icke förledne sommars rätt
kännbara missväxt gjort en inskränkning i kyrkobyggnads arbetet denna wår oundgängligen
nödvändig, och såsom följd deraf inköpet af största delen af den till kalkslagning beräknade
kalken måst inställas, hafwande kyrkobyggnadsarbetet, oaktadt detta stränga anlitande af
ofvannämnde influtne stamboks-medel, endast så wida fortskridit att den nya kyrkan till
wäggar, tak och torn, tillika med det sednares betäckning, dock utan listwerk, så wäl till
kyrkan som en del af tornet, är uppförd, samt kyrkan med sacristian och den nedersta afsatsen af tornet efter rätskifwor till största delen invändigt kalkslagen, utan att wara hwitlimmad, men utvändigt så godt som intet kalkslagen, enär denna del af kalkslagningen endast
kan sägas som påbörjad, nu intill dess kollektmedel influtit, som genom Kongl. Majt:s
öppna bref af den 13 februarii då wore såsom en tillgång till kyrkobyggnadsarbetet fortsättande att påräkna, befunno sig i den brydsamma ställning att sakna medel till inköp af
nödige materialer för arbetets widare fortgång nästa sommar, hwaribland, utom andra, de
mest nödwändiga och mest peningödande poster komme att utgå till kalk och glas till
fenstren, med anledning hwaraf kapellboerne, efter fortsatt öfwerläggning, fattade det beslut
att de, då till kapellaget wore, enligt Kungabrefvet af den 2:ra september 1851, lagd en
menighet af lappar, hwaraf de ingen hjelp i kyrkobyggnads arbetet haft eller komme at
hafwa, och till kyrkokassan af denna lappska menighet influtit sedan arbetets början år 1849
endast b:co 26 riksdaler 19 skillingar och 10 runstycken, samt af ecclesiastique werket i
lappmarken till winören b:co 6 r.d., skulle gå i författning om, att till Kongl. Maj:t ingå med
underdånig ansökan, att af den hos högwördiga Domkapitlet i Härnösand befintliga, för
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lappmarksförsamlingar afsedda så kallade Fjellfonden, hwaraf Tärna och Malå kapellförsamlingar för sina kyrkobyggnader lära erhållit understöd, och för den lappska menigheten blifwa hugnad med ett understödjande bidrag, till belopp lämpadt efter den kostbara
kyrkobyggnad, som af den fåtaliga svenska menigheten är påbörjad, ansågo sig kapellboerna
wid denna underdåniga ansökans anhängiggörande wåga fästa uppmärksamhet wid den
omständigheten, att den swenska befolkningen inom kapellaget, enligt 1855 års folkmängds
tabell, utgjorde 184 män och 187 qvinnor, eller tillsammans 371 personer, deraf 32 bönder
på egna hemman och 5 jordtorpare, i hwilka sistnämnde ingå 2, ej ännu skattelagda kronotorpare, och att den lappska befolkningen enlig ofwanskrefne tabell utgjorde 65 män och 67
qvinnor, eller tillsammans 134 personer, hwarjemte kapellboerne i sammanhang härmed genom protokollsutdrag anmodade och befullmägtigade herr t. f. pastor J. Medin i Föllinge, att
ifrågawarande ansökan å kapellboernes wägnar uppsätta, underskrifwa och ombestyra.
Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapell predikant
Justeradt och underskrifwet nionde söndagen efter Trinitatis den 9:de augustii 1857, betyga
å församlingens wägnar:
Anders Danielsson i Wahlsjön
Jon (bom.) Jonsson i Gunnarwattnet

20 september 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 850)

Protokoll fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
15:de söndagen efter Trinitatis, den 20:de september 1857.
S.D. Efter förut i laga tid skedd pålysning sammanträdde kapellboerne i sockenstugan, för att
öfwerlägga om följande ärenden:
§ 1 På grund af 3:dje § i kyrkobyggnadsdirectionens förda protocoll wid sammanträdet den
1:sta junii d.å. woro Bakwattnets åboer inkallade till denna sockenstämma, för att höras och
med med kapellboerne öfwerenskomma om, huru och på hwad sätt de wille så i det ena som
andra afseendet deltaga i kostnaderna till härwarande kyrkobyggnad, och wore wid sockenstämman närwarande åboerne Olof Pehrsson, Anders Salmonsson och Olof Påhlsson, hwilka
uppå af ordförande framställd förfrågan erkände, att de, ehuru enligt Kungabrefwet af den 2:ra
september 1851 lagde till denna kapellförsamling, det de ej kunde förneka, intill denna dag
icke det ringaste bidragit uti de nedlagda kostnaderna för nu pågående kyrkobyggnad, hwarwid åboen Olof Pehrsson efter en längre stunds öfwerläggning och jämkning förband sig, att i
ett för allt såsom å sin sida fullt gäldande bidrag till de kostnader, som wore nedlagda i och
för kyrkobyggnad, begrafningsplats och sockenstuga eller komma att allt intill fullfärdigandet
derå nedläggas, answara och erlägga femtio riksdaler riksmynt, hwilka fördelade på 5 år,
räknade från och med innewarande år 1857 till och med år 1861, af honom skulle utbetalas
med tio riksdaler riksmynt före december månads slut under hwarje af de nu föreskrefne åren,
och att, om denna bestämda summa för året ej på den nu föreskrefne tiden erlades, laga ränta
derå skulle från förfalledagen till betalningsdagen erläggas, hwarefter åboerne Anders Salmonsson och Olof Påhlsson för enahanda ändamål och under enahanda wilkor ingingo på
samma förbindelse som Olof Pehrsson; med hwilken förbindelse af Bakwattnets åboer erbjuden kapellboerne, uppå framställd förfrågan, förklarade sig till fullo nöjde.
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§ 2 Kyrkobyggnadsarbetet skall under nästkommande 1858 års hufwultid fortsättas i trenne
(3:ne) weckors tid, med en karl för hwarje rök, i sammanhang hwarmed beslutades, att innantaket eller hwalfwet i den nya kyrkan skall inläggas under mars och april månader nyssnämnde år.
§ 3 De dagswerken, som under wintertiden äro utgjorda före år 1857, skola uppskattas och
räknas lika med de dagswerken, som äro utgjorde under höstetiden för år 1857.
§ 4 Kapellboerne uppdrogo åt kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjön, att å deras wägnar
upprätta kontrakt om lefwererande af det parti kalk, som ungefärligen kunde tarfwas för
kyrkobyggnadsarbetets fortgång nästa sommar.
§ 5 Protocollet af den 19:de julii d.å. angående ansökan om hjelp för kyrkobyggnaden ur
fjellfonden, skulle så wida förändras, att denna hjelp skulle begäras af lappmarkens
ecclesiastique-stat, men i öfrigt skulle protocollsutdraget till ombudet, herr t. f. pastor J.
Medin i Föllinge wara ordagrant lika lydande med ofwannämnde protocoll.
Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapell predikant
Uppläst och justeradt, 16:de sönd. efter Trinitatis,
den 27:de september 1857, betyga å församlingens wägnar:
Jon (bom) Jonsson i Gunnarwattnet
Pehr (bom) Andersson i Häggsjön
Uppläst 1:a, 2:dra, och 3:dje §§ af ofwanstående protocoll med wederbörlig beswärshänwisning 4:de böndagen den 11:te october 1857, betygar.
J. E. Grahn
kapell predikant

6 januari 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 850, 860)

Protokoll fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
trettonde dag jul, den 6:te januari 1858.
S.D. Efter förut skedd pålysning, som 1:sta ggn skedde 22:dra söndagen efter Trinitatis den
8:de november förledit år, men som sedan gång efter annan måst förnyas, i anseende dertill att
sockenstämma ej kunde hållas, då så litet antal i sockenstämma röstegande ledamöter warit
wid kyrkan närwarande, sammanträdde kapellboerne denne dag efter slutad Gudstjenst, hwarwid följande ärende föredrogos:
§ 1 Herr commissions landtmätaren L. T. Jacobssons räkning af den 12:te october 1857 och
gode männen Pehr Anderssons i Löfhöjden och Olof Pehrssons i Mörtsjön räkningar upplästes inför soknemännen, i och för liquids utgående af församlingen för de i desse räkningar
församlingen påförde andelar i kostnader för werkstäldt och afslutadt laga skifte i och för
kapellpredikants boställets utbrytande, upptagande herr ingenieur Jacobssons räkning ett
församlingen påfördt belopp af 31 r.d. 3 sk. 8 r.st., äfwensom för den nya kyrkoplatsens
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utstakning 1 r.d. 40 sk. 10 r.st., samt Pehr Anderssons räkning 2 r.d. 45 sk. 4 r.st. och Olof
Pehrssons i Mörtsjön likaledes 2 r.d. 45 sk. 4 r.st., allt banco, med anledning hwaraf, oaktadt
långwarig öfwerläggning, intet beslut om liquidens utgående kom till stånd, utan skulle
sockenstämman i enahanda ärende fortsättas 1:a söndagen efter trettondagen.
§ 2 Wid denna sockenstämma infann sig nybyggessökanden Pehr Aronsson i Flinten och
begärde kapellboernes utlåtande öfwer beskaffenheten af den nybyggeslägenhet, som hans
swärfar Maths Pehrsson i lifstiden sig i Flinten tillhandlat af nybyggessökanden Olof Andersson Modig, och afgåfwo kapellboerne det intyg, att å denna lägenhet, som utgjorde hälften
emot Olof Anderssons Modigs innehafde lägenhet, wore af Maths Pehrsson och hans efterlemnade slägt, som nämnde halfwa lägenhet till nu besutit, uppförde följande åbyggnader,
nemligen: ett fähus med foderbod, en stall, en kornlada, ett herberge, en smedja, en badstuga,
ett sommarfähus och twänne hölador samt ett båthus; att de uppbrutit och häfdat åker för 1½
tunnas utsäde, att de uppodlat höslott eller äng hemma wid gården, hwarå skördats i wanliga
år 12 i 14 skrindor hö, hwaremot å den af Olof Andersson Modig besuttne motswarande andra
hälft af nämnde nybyggeslägenhet för närwarande ej funnos någon annan åbyggnad än trenne
stycken forlador, att å Modigs del ej wore uppbruten mera åker än till 3/4 tunnas utsäde, att ej
mera odlad ängsmark der funnes än att derå kunde skördas 3 skrindor hö, och detta, Olof Andersson Modig sedan, 1832 eller i nära 25 år densamma innehaft.
Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapell predikant
Uppläst och justeradt 1:a söndagen efter trettondagen, den 10:de januari 1858, betyga å
församlingens wägnar:
Anders Olofsson i Häggsjön
Gabriel [bom.] Olofsson i Rörwattnet

10 januari 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 860)

Protokoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
1:a sönd. eft. 13 dagen, den 10:de januari 1858.
S.D. Efter wederbörligen skedd pålysning sammanträdde kapellboerne i sockenstugan för att
öfwerlägga och besluta om nedanstående ärender:
§ 1 I den afgåendes ställe, waldes kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjön till kassaförwaltare af församlingens folkskolekassas medel, och bestämdes, att han för ifrågawarande
förvaltning skulle tills widare uppbära ett årligt arfwode af tre riksdaler riksmynt och derjämte
äga rättighet, att debitera kassan för den möjliga tidsspillan och resekostnad, som för enahanda ändamål kunde komma ifråga, hwarjämte bestämdes, att samma arfwode af tre r.d.
r.m:t per år skulle utbetalas till den föregående kassaförwaltaren.
§ 2 Räntan på de utlånade folkskolekasse medlen skulle hädanefter inbetalas till kassaförwaltaren den 1:sta januari hwarje kommande år, emedan i annat fall lånen skulle anses wara
förfallna och uppsagda till inbetalning.
§ 3 Den från förleden predikodag uppskjutna frågan, omförmäld i 1 § af den dagens protocoll, företogs nu till behandling, och afgjordes, att det församlingen påförda belopp af 1 r.d.
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40 sk. 10 r.st. banco för den nya kyrkoplatsens utstakning skulle af socknen liquideras, men
hvad widkomme det öfriga församlingen påförda arfwodet så wäl af landtmätare som gode
män, blef uppå gång efter annan förnyad förfrågan intet swar såsom bestämdt fattadt beslut
afgifwet.
Sålunda beslutadt, betygar dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapell predikant
Uppläst och justeradt 3:dje söndagen efter trettondagen den 24:de januari 1858,
betyga å församlingens wägnar:
Gabriel [bom.] Olsson i Rörwattnet

Jon [bom.] Jonsson i Gunnarwattnet

31 januari 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 870)

Protokoll, fördt uti allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
söndagen septuagesima den 31:a januari 1858.
§ 1 Med anledning af från byggmästaren Olof Ersson i Lith ankommet bref af den 12:te
november förlidet år, beslöt kapellboerne, att innantaket eller hwalfwet i den nya kyrkan
skulle först insättas i hufwultiden denna sommar, och warder således härmed bestämmelsen i
2:dra § af sockenstämmoprotocollet af den 20:de september förlidet år upphäfd och ändrad.
§ 2 Målningen af innantaket i den nya kyrkan skulle tills widare anstå, så att intet åtgörande
deråt skulle denna sommar komma ifråga.
§ 3 Den af Olof Ersson föreslagne karlen, som skulle taga befattning med rappning af den
nya kyrkan, antogs af församlingen, om han åtnöjde sig med en riksdaler 12 skillingar riksgälds per dag och kost derjämte.
§ 4 Jonas Jonsson i Skogsjön antogs af kapellboerne till snickare under hela den tid plöjning
af bräderne till innertaket i kyrkan warade under wintern, så ock under en weckas tid i
hufwultiden, och bestämde kapellboerne till hans aflöning en riksdaler 12 skillingar riksgälds
per dag, då han håller sig sjelf kost och werktyg, med hwilken aflöning ock Jonas Jonsson
förklarade sig nöjd.
Sålunda beslutat, betygar dag som ofwan.

J. E. Grahn
kapell predikant

Uppläst och justeradt fastlags söndagen
den 14:de februari, betyga å församlingens wägnar:
Anders Olofsson i Häggsjön
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarwattnet

28 mars 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 890)

Protokoll, hållet i allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
den 28 mars 1858.
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Enligt förut skedd pålysning sammanträdde kapellboerne för följande ärenders afgörande.
§ 1 Upplästes en af kyrkowärden och sockenskrifvaren Anders Olsson i Häggsjön upprättad
förteckning öfver de så kallde sockenutgifter, som för detta år äro fordrade af Hotagens
kapellförsamling. Och erkändes behörigheten och rättmätigheten af de särskilda utgiftsposterna med undantag af den kapellaget påförda skuld i och för högbrobyggnaden öfver Hårkan,
hvilken enl. af Erik Ersson i Hölje utgifven räkning, som äfven nu uplästes, uppgick till 190
r.d. 12 sk. r.g:s. Emot rättmätigheten af nämnde fordran protesterade kapellboerne dels på
grund deraf att brobyggnads företaget skedt dem oveterligt och oåtspord, och dels och derföre,
att bron wore belägen å en sådan ort, att hon vore dem alldeles obehöflig och således af ingen
nytta för dem.
§ 2 För hyfling af bräder till innantaket i kyrkan, hvilket arbete skulle börja nästkommande
3:dje dag påsk, skulle hvardera af följande hemmansåboer dagligen under en hel arbetswecka
hålla en hyflare, neml. under 1:sta weckan: Häggsjön: Olof Nilsson, Rörvattnet: Pehr Göransson och Pehr Pehrsson, Grufveln: Jon Knutsson, Högberg: Hans Hansson, Gunnarvattnet:
Thomas Pålsson Wahlsjön: Aron Hansson och Anders Danielsson. Under andra veckan:
Thomas Pålsson i Gunnarvattnet, Anders Gabrielsson, Jöns Göransson och Pehr Pehrsson i
Rörvattnet. Häggsjö byemän skulle draga försorg derom, att 2:ne hyflare derifrån komme.
Uppläst och justeradt i sockenstugan den 2 april 1858.
O. Lindblom
På kapellboernas vägnar.
v. kapp. Pred.
Jon [bom.] Jonsson i Wahlsjön

Isac Olofsson i Häggsjön

18 april 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 900)

Protokoll, hållit i allmän sockenstämma med Hotagens kapellboer den 18 april 1858.
§ 1 Till följe af kyrkobyggmästarens önskan beslöts att kyrkoarbetet under instundande
sommar skulle fortsättas under en tid af 4 veckor i stället för förut beslutna 3 veckor.
§ 2 Den pågående snickningen i kyrkan ansågs icke för närwarande kunna längre fortsättas i
anseende till råa bräder. Och anmodades snickaren Lars Larsson i Rörvattnet att upprätta en
förteckning på dem som dit forslat råa bräder, att dessa måtte återtaga dem till ny torkning och
så lefverera torra bräder.
§ 3 Till att enl. kalk-kontraktet inmäta den brända kalken utsågos Olof Knutsson och Jonas
Andersson i Grufveln, hvilket arbete skulle börja nästa tisdag.
Justeradt den 23 maj 1858.
Å sockenmännens wägnar.
Anders Danielsson Wallsjön

O. Lindblom
v. kapp.pred.
Eric Andersson Rörvattnet
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30 maj 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 900)

Protokoll, hållit i sockenstämma med Hotagens kapellboer den 30 maj 1858.
§ 1 Jon Jonsson i Wahlsjön, som afsagt sig förtroendet att wara brandrotmästare, utsågs till
och emottog å nyo på ett år nämnde förtroende.
§ 2 Magnus Andersson i Grufveln åtog sig närvara vid kyrkoarbetet såsom kyrkosmed,
hvartill han af socknemännen utsågs. Uppläst och justeradt samma dag.
O. Lindblom
Anders Danielsson Wahlsjön
Anders Olofsson i Häggsjön
6 juni 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 900)
Protokoll, hållet i allmän sockenstämma med Hotagens församling den 6 junii 1858.
Enligt 8 dagar förut skedd pålysning voro Flintens åboer till denna dag inkallade i sockenstugan jemte de öfrige socknemännen, för att, enär besittningsrätten till den jord de derstädes
innehafva ännu icke hunnit till alla delar formligen stadfästas, hvarföre de icke kunde betraktas såsom innehafvare af hemmansrökar, godvilligt öfverenskomma med de öfriga socknemännen om huru mycket de ville deltaga i det pågående kyrkobyggnadsarbetet. Efter någon
öfverläggning härom åtogo de sig att för innevarande år utgöra dagsverken såsom för en rök
tillsammans, sålunda att Jon Bengtsson skulle utgöra den ena hälften och den andra åboen den
andra hälften.
Uppläst och justeradt i sockenstugan d. 13juni 1858.
O. Lindblom
t.f. kapellpredikant
Anders Danielsson Wahlsjön
Erik Andersson Rörvattnet

13 juni 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 910)

Protokoll, hållet i allmän majstämma med Hotagens församlingsboer
den 13:de junii 1858.
Enligt 14 dagar förut skedd pålysning voro socknemännen inkallade i sockenstugan för följande ärenders skull.
§ 1 Kyrkans, fattigkassans och socknens räkenskaper upplästes, granskades och godkändes
af församlingsboerne.
§ 2 Till byordningsman efter Isak Eliasson i Häggsjön, som afsagt sig nämnde befattning,
utsågs Olof Andersson yngre derstädes. Anders Danielsson i Wahlsjön, som äfvenledes anmält sig vilja befrias från ordningsmanskapet, öfvertalades att ännu ett år detsamma behålla.
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§ 3 Med anledning deraf att åtskillige af församlingsboerne skickadt på kyrkoarbetet alltför
små arbetskarlar, så anmodade socknemännen byggmästaren att både i afseende på äldre, som
yngre arbetskarlar vid nämnde arbete efter eget skön bestämma huruvida hvars och ens dagsverke skulle få räknas för fullt dagsverke, samt i det fall, att de icke kunde räknas för fullt,
huru stor del deraf.
§ 4 Med anledning deraf att församlingsboerne under större delen af slottanden äro så vidt
kringspridde på sina aflägset belägna skogsslåtter, hvarigenom de icke utan mycket besvär
kunna besöka kyrkan under söndagarna, hade undertecknad sockenstämmans ordförande
begärt några veckors ledighet för att besöka sin hemort i Brunflo pastorat. Och beviljade
församlingsboerne honom tillstånd att få vara ifrånvarande icke mindre än 5 söndagar under
förenämnde tid, eller 6:te, 7:de, 8:de, 9:de och 10:de söndagarna efter Trinitatis, utom i den
händelse, att någon farsot skulle utbryta inom församlingen, då han efter derom erhållen
underrättelse skulle innan denna tid lopp till ända inställa sig.
Uppläst och justeradt i sockenstugan d. 20 juni 1858.
O. Lindblom
På församlings boernes wägnar.
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarvattnet

Anders Danielsson i Wahlsjön

27 juni 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 910)

Protokoll, fördt i allmän sockenstämma med Hotagens kapellboer den 27 juni 1858.
§ 1 Frågan om vidtagande af mått och steg för inskränkning af kaffeförbrukning uppsköts
tills man närmare gjort sig underrättad om detaljerna af de beslut, som i samma fråga fattats i
några andra församlingar t.ex. Alsen, Rödön m.fl.
§ 2 Kapellboerna anmodade undertecknad ordförande att, vid sin nedresa till Östersund, å
ränteriet derstädes lyfta de Hotagens församling tillkommande folkskolemedlen.
Uppläst och justeradt den 4 juli 1858.
O. Lindblom
På kapellboernes wägnar.
Anders Olofsson i Häggsjön

Gabriel [bom] Olofsson i Rörvattnet

4 juli 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 910)

Protokoll, fördt vid i allmän sockenstämma med Hotagens församling d. 4 juli 1858.
Hemmansegaren Jon Knutsson i Hotagens by, som hos Jemtlands läns hushållningssällskap
ämnade anmäla sin piga Rakel Rolandsdotter till erhållande af belöning för dess trogna 14
åriga tjenst hos honom, begärde församlingsboernas intyg häröfver, och intygade församlings-
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boerna rigtigheten af de uppgifna 14 åren, samt att de hade sig bekant intet annat, än att hon
förhållit sig mycket troget och ärligt i tjensten.
Uppläst och justeradt samma dag.
O. Lindblom
t. f. kapellpredikant
På kapellboernas wägnar:
Anders Olofsson i Häggsjön

Gabriel [bom] Olofsson i Rörvattnet

29 augusti 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 920)

Protokoll, hållit i allmän sockenstämma med Hotagens kapellboer d. 29 aug. 1858.
§ 1 Med anledning deraf att Konungens befallningshafvandes i Jemtlands län resolution
uppå ingenieuren L. T. Jakobssons ansökan om laga handräckning att af Hotagens kapellförsamling jemte ränta och lagsökningskostnad utbekomma 31 r.d. 3 sk. 8 r.st., utgörande enl.
hans förmenande församlingen ålöpande arfvode för kapellpredikantsboställets afskiljande
från öfrige hemmanen i Hotagens by, samt 26 sk. 8 r.st. andel i handlingslösen, eller tillsammans 31 r.d. 30 sk. 4 r.st. b:co, blifvit kapellboerne denne dag från predikstolen kommunicerad, voro dessa inkallade i sockenstugan för att yttra sig , huruvida de voro nöjde att betala
det fordrade beloppet eller om de hade något emot krafvet att erinnra. Efter framställd fråga
blefvo kapellboerne efter någon öfverläggning ense om att protestera emot betalningen af
nämnda belopp, förmenade, att då de icke begärt eller ansett nödigt ett dylikt boställets afskiljande genom landtmätare, de också borde vara befriade från betalning af någon andel i
arfvodet och anmodade bondesonen Isak Erssson i Häggsjön att å deras vägnar afgifva
förklaring å vederbörligt ställe. Och skulle utdrag af detta protokoll, honom såsom fullmakt
tjena.
§ 2 Med anledning deraf att Konungens befallningshafvandes resolution af den 21:sta sistl.
juli uppå Pehr Olssons i Backen, Hemming Hanssons i Grafbränna och Daniel Jonssons i
Raftelfven ansökan om handräckning till utbekommande af 84 r.d. 27 sk. b:co jemte ränta och
lagsökningskostnad utaf Föllinge och Hotagens socknemän för åtagen och werkställd
snöplöjning under åren 1855, 1856, 1857, denne dag kommunicerats Hotagens kapellboer,
voro dessa inkallade för att yttra sig huruvida de voro nöjda att deltaga i betalningen af
fordrade belopp eller hade något emot krafvet att erinra.
Efter någon öfverläggning härom protesterades gemensamt mot betalningen, förmenande kapellboerna bland annat, att då de icke deltagit i sockenstämmobeslutet, som
bestämde att snöplöjningen skulle werkställas af den minst bjudande, eller blifvit kallade till
någon dylik sockenstämma, så borde de också slippa betala så dryg andel, som den som
komme att ålöpa dem enl. auktionsprotokollssumman, hvilket blefve mångdubbelt mera än
hvad förut årligen fordrats. Till ytterligare förklarings afgifvande å vederbörlig ort anmodade
kapellboerna bondesonen Isak Ersson i Häggsjön. Och skulle utdrag af detta protokoll honom
såsom fullmakt meddelas.
Uppläst och justeradt i allmän sockenstämma den 12 september 1858.
O. Lindblom
t.f. kapellpredikant
Å kapellboernas wägnar:
Gabriel [bom.] Olofsson i Rörvattnet
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarvattnet
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12 september 1858
Källa: Hotagenss kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag , ÖLA. (A D bild 920)

Protokoll, fördt i allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
d. 12 september 1858.
Med anledning af Konungens befallningshafvandes kungörelse af den 27 sisl. augusti, som
idag från predikstolen upplästes, voro kapellboerna inkallade i sockenstugan för att välja ett
ombud till det sammanträde, som blifvit utsatt hållas i Hammerdals sockensuga den 3:dje
instundande october, för att i länets norra orter bereda en läkare plats. Efter ärendets ytteligare
tillkännagifvande förenade sig kapellboerna om den fullmägtig, som af Föllinge församling
komme att utses, men fästade dock det vilkor dervid, att de icke ville lemna ifrågasatt bidrag
till inrättande af en sådan plats på andra vilkor, än att läkaren blefve stationerad i Föllinge,
enär fördelen för dem af en dylik inrättning syntes dem allt för obetydlig i händelse en läkare
blefve stationerad annorstädes. För öfrigt hölle kapellboerne för gildt hvad ombudet för Föllinge komme att lagligen göra och låta.
Uppläst och justeradt samma dag.
O. Lindblom
t.f. kapellpredikant
På kapellboernas wägnar:
Anders Danielsson Wallsjön

Anders Andersson i Hotagens by

3 oktober1858
Källa: Hotagenss kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 930)

Protokoll, hållit i allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
den 3 okt. 1858.
Efter 3 veckors förut skedd pålysning voro kapellboerna inkallade i sockenstugan för följande
ärenders afgörande:
§ 1 Kyrkoarbetet nästkommande sommar, hvars början komme att framdeles bestämmas,
skulle räcka en tid af 4 veckor på det sätt, att under första veckan ett dagsverke på hvarje rök
dagligen skulle utgöras. De öfriga veckorna skulle arbetet utgöras af 20 man dagligen, i synnerhet af de mest resterande, i den ordning som sockenskrifvaren efter eget bepröfvande
komme att bestämma.
§ 2 Nästa fredag och lördag skulle en man från hvarje rök ordna och sammanlägga materialierna efter de nedrifna kyrkoställningarna. Öfver arbetet, som skulle taga sin början
alldrasist kl. 10 f.m. om fredagen, skulle en chef hafva uppseende, hvilken de tillstädes varande egde att bland sig utse.
§ 3 Till att vid nästa ting med Liths tingslag, som börjas den 19:de dennes i Klösta, såsom
svarande föra kapellboernas talan med anledningen af den stämning, rörande ifrågasatt skyldighet för kapellboerna att deltaga i omkostnaderna för Högbrons uppförande, hvilken förliden söndag från predikstolen communicerades kapellboerna, anmodade kapellboerna hem-
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mansegaren Gabriel Olsson i Rörvattnet, hållande för godt hvad han lagligen gör och låter.
Utdrag af detta protokoll skulle honom såsom fullmagt meddelas.
Uppläst och justeradt i sockenstugan d. 10:de okt. 1858.
O. Lindblom
På kapellboernas wägnar:
Thomas [bom] Pålsson i Gunnarvattnet

Anders Danielsson Vallsjön

12 december 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 930)

Protokoll, hållit i sockenstämma med Hotagens församling
den 12 december 1858.
§ 1 Som från kronofogden blifvit remitterade 75 r.d. b:co till församlingens jagtkassa, af
hvilka dock 16 r.d. 16 sk. samma mynt innehållits af kronolänsmannen herr löjtnant Stridsberg så som förskott på s. k. breflopps penningar med rättighet för sockenskrifvaren om han
nödigt funne, att dem söka reklamera, så, enär inom församlingen ingen jagtkassa bildats,
vore församlingsboerne öfverens derom, att dessa 75 r.d. skulle tillfalla kyrkokassan, såsom
mest varande i behof deraf, om neml. sådant icke befunes vara i strid emot gällande lag och
författningar, i hvilket fall de skulle anses såsom ett räntefritt lån, som kyrkan erhållet.
§ 2 För att fylla ofvanstående summa 75 r.d. beslöts att de s. k. brefloppspenningarna skulle
såsom förut utgå af församlingen och intagas i sockenräkenskaperna.
Justeradt och godkändt i socken stugan den 20:de febr. 1859
O. Lindblom
t. f. kapellpredikant
På församlingens vägnar:
Anders Danielsson Vallsjön

Thomas [bom.] Pålsson i Gunnarsvattnet

16 januari 1859
Källa: Hotagenss kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 950)

Protokoll, hållit i sockenstämma med Hotagens församling den 16 januari 1859.
Enligt 14 dagar förut skedd pålysning voro församlingsboerne inkallade för att höras och besluta i hvad mån, så vidt på dem ankomme, ville lemna något bidrag till brandskadade Daniel
Jonsson i Gunnarvattnet, hvilken genom vådeld d. 23 förlidne augusti förlorade utom den icke
brandförsäkrade fäbostugan äfven deri befintlig brandförsäkrad lösegendom till ett värde af
118 r.d. r.m:t, och ansågo kapellboerne skäligt att han borde erhålla ett bidrag af 60 r.d. r.m:t
att utgå af hvar och en inom brandförsäkringsbolaget i mån af hvars och ens brandförsäkringsvärden å dess egendom.
Uppläst och justeradt den 30 januari 1859.
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O. Lindblom
t. f. kapellpredikant
På kapellboernes vägnar:
Olof Knutsson i Hotagen

Olof Gabrielsson i Rörvattnet

6 februari 1859
Källa: Hotagenss kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 950)

Protokoll, hållit i sockenstämma med Hotagens församling den 6 febr. 1859.
Till Karin Olsdotters ofärdiga dotter Karin i Kännåsen beviljades såsom bidrag under den tid
af 1½ vecka som hon för beredelsen till sin confirmation nödgas uppehålla sig i Hotagens
kyrkoby, 30 stycken brödkakor, hvilka Pehr Olsson i samma by, jemte det han det han lofvade
härbergera henne under samma tid, skulle lemna henne emot ersättning ur fattigkassan.
Uppläst och godkändt den 13 febr. 1859.
O. Lindblom
På församlingens vägnar:
Anders Olofsson i Häggsjön

Anders Andersson i Hotagen

13 februari 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 960)

Protokoll, hållit i allmän sockenstämma med Hotagen den 13 februari 1859.
§ 1 Enär man förliden höst varit sysselsatt endast 1½ dag för att i enlighet med § 2 af
sockenstämmobeslutet af den 3:dje sistl. oktober ordna och sammanlägga materialierna efter
de nedrifna kyrkoställningarna, så blef nu fråga, huruvida de ville räkna denna arbetstid för
mer än 1½ eller för 2:ne dagar. I anseende dertill, att många hade legt karlar för 2:ne dagar så
blef man öfverens, att räkna det till 2:ne dagsverken.
§ 2 Till fullmäktig att å andra rättegångsdagen af nästinfallande vårting eller den 2:dra nästkommande mars i Klösta å kapellboernes wägnar genmäla Liths öfrige tingslagsboer i frågan
om kapellboernas förmenta skyldighet att deltaga i kostnaden för den uppförda s. k. Högbron
utsågs kapellboernas förra ombud i samma sak vid sistl. hösteting neml. f. bonden Gabriel
Olsson i Rörvattnet och skulle utdrag af detta protokoll honom såsom fullmakt meddelas.
§ 3 Uppå derom framställd fråga, förklarade kapellboerne, det de för nära 2 år sedan (enl.
hvad en eller annan kunde erindra sig, den 19 apr. 1857) enhälligt beslutit, att de nya bönder
eller hemmans brukare, som tillkomme genom hemmansklyfning, skulle första året de brukade sina nya hemmansdelar vara befriade från det pågående kyrkoarbetet för mer än hvad af
stamhemmanet borde utgå, men deremot, sedan första året tilländagått, hvar för sig utgöra
dagsverken till full likhet med öfrige hemmansrökar, och det antingen de sökt lagfart eller
icke, samt att kyrkobyggnadsdirektionen egde att pröfva och bestämma, hvilka nya hemmansbrukare borde hvarje år i dagsverks skyldigheten inträda, men då detta beslut icke blifvit i
något protokoll intaget, ehuru väl det till närvarande tid ländt till efterrättelse och blifvit af de
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tillkomne hemmansbrukarne uppfyldt, så beslöto kapellboerne, att detta beslut, för att ega
framtida bestånd, skulle till protokoll upptagas.
Uppläst och godkändt d. 20 febr. 1859.
På kapellboernes vägnar:
Anders Danielsson Wallsjön

O. Lindblom
t. f. kapellpredikant
Thomas [bom.] Pålsson i Gunnarsvattnet

27 februari 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 970)

Protokoll, hållit i allmän sockenstämma med Hotagens kapellboer den 27 febr. 1859.
§ 1 Till att hos konungens befallningshafvande afgifva förklaring uppå de besvär, som af
hemmansbrukarne Isak Eliasson och Erik Eliasson i Häggsjön anförts öfver de af Hotagens
kyrkobyggnadsdirection sistl. nyårsdag fattade beslut, rörande deras dagsverksskyldighet vid
pågående kyrkobyggnad, utsågos hemmansegarne Jon Knutsson Hotagen och Olof Andersson
Lycke i Häggsjön, hållande socknemännen för godt hvad de lagligen göra och låta. Och skulle
utdrag af detta protocoll dem såsom fullmakt meddelas.
§ 2 Uppå framställd fråga af Pehr Andersson i Löfhögen om kapellboerne ville betala
kapellpredikantsboställets ålöpande andel uti honom tillkommande arfvode såsom gode man
vid dess afsöndrade genom laga skifte i Hotagens by, svarades, att i händelse han icke kunde
utfå betalning ur den kassa, hvarur skiftesförrättaren Jacobsson erhållit boställets arfvodesandel för sig, vore församlingsboerna bredvillige att utbetala nämnde hans fordrade arfvode, i
hvilket fall, han då borde förevisa skriftligt afslag af ofvannämnde kassas föreståndare.
Enahanda beslut skulle gälla äfven för de andra godemännen i denna skiftesförrättning, om
eller när de gjort sina anspråk gällande.
Uppläst och godkändt i sockenstämma de 6:te februari 1859.
O. Lindblom
t. f. kapellpredikant
På församlingens vägnar:
Olof Nilsson i Häggsjön
Anders Danielsson i Wallsjön

27 mars 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 970)

Protokoll, hållit i allmän sockenstämma med Hotagens församling den 27 mars 1859.
§ 1 Wid uppläsningen och granskningen af 1858 års sockenräkningar fästades särskilt uppmärksamhet vid den omständigheten, att deri äfven upptogs och fordrades gästgifvarelön med
50 r.d. 21 öre r.m:t för år 1858 samt att landsjemnadsmedlen fordrades efter full skatt med 1
r.d. per tunnland. I afseende på gästgifvarelönen beslöts, att, derest de sista 5 årens längder för
gästgifvarilönens påförande skulle, såsom man ville förmoda, utvisa det densam-ma blifvit
betald för dessa år, kapellboerna också skulle protestera emot betalningen af dessa fordrade
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50 r.d. 21 öre. I afseende på utgörandet af landsjemnadsmedlen ansågo de sig äfvenledes böra
bestrida betalningen för mer, än efter lappskatt. För öfrigt godkändes sockenräkningarna.
§ 2 Till fjerdingsman efter Anders Danielsson i Wahlsjön valdes hemmansegaren Anders
Gabrielsson i Rörvattnet.
§ 3 Jon Bengtsson i Flinten, som ansågs hafva fullgjort hvad på honom sig belöpte för de
föregående åren i afseende på kyrkobyggnadsarbetet, åtog sig att under instundande sommar
ansvara i dagsverken såsom för en rök. I afseende på Flintens öfrige åboer, af hvilka endast
Modig var närvarande, ansågs så väl af honom som de öfrige församlingsboerna den andra
nybyggsdelen böra ansvara dagsverken i likhet med Jon Bengtsson, och det icke blott under
instundande sommar utan äfven för de förflutna åren. För hvad, som rester för dessa år kunde
dock nu icke något åtgöras, dels derföre, att det icke är rätt klart hvem som kommer att
innehafva nämnde nybyggesdel, dels ock och hufvudsakligen derföre, att de som hitills begagnat densamma voro frånvarande. I afseende på öfrige i och för dagsverkens utgörande till
denna sockenstämma inkallade kunde, i anseende till deras frånvaro, med dem ingenting
uppgöras.
§ 4 Ur stånd att betala dem påförde kronoskylder ansågos Olof Olofsson i Kännåsen, Erik
Nilsson i Rörvattnet och Pehr Aronsson i Häggsjön.
§ 5 Stafs enka i Ansätt beviljades tillstånd att få uppbära minst en kanna korn af hvarje rök
inom församlingen.
§ 6 Sedan 10 § i kyrkobyggnadsdirectionens protokoll af den 1:sta sistl. januari blifvit uppläst tillfrågades byemännen särskilt för hvarje by, om de hade något att anmärka i afseende på
de såsom resterande dem påförde materialier, hvarvid byemännen i Bågavattnet, Gunnarvattnet och Hotagen hade ingenting att anföra, men af Häggsjö byemän anmälde Olof Nilsson,
det han för hvarje år alt sedan 1852 varit påförd 2 fensterposter och 3 karmar, som han köpt af
Anders på Sand och hvilka denne Anders sagt sig hafva framfört till gamla sockenstugan
under den tid snickningen af fenster virket derstädes försiggick. Som nämnde Anders nu icke
var vid stämman närvarande och påståendet icke kunde med någon bevisning ledas, så skulle
detsamma så mycket som möjligt styrkas för materialskrifvaren.
Widare anmälte samme Olof Nilsson, att af de 11½ alnar spjäl, som han såsom rest vore
påförd, hade han genom Pehr Pehrsson i Rörvattnet låtit framföra 5 alnar, hvilket äfven Pehr
Pehrsson påstod, men att detta skedde sedan synerna voro förrättade och just under det taket
spjälbelades, hvarvid dessa 5 alnar togos af arbetsmanskapet utan att räknas. Då äfven detta
påstående saknade bevisning, kunde det icke annat, än på god tro antagas, att denna spjäl vore
aflemnad, men då den icke vore i behörig tid framförd, så att den kunde af synemännen
räknas och antecknas, så finge deraf ej afskrifvas mer än 4 alnar. Af Wahlsjö byemän anmälde
Aron Hansson att de 70 alnar spjäl, som vore honom så som rest påförde, hade levererats
genom Anders Larsson i Flinten. Att denne framfört någon spjäl upplystes af några, hvaribland drängen Karl Magnus Johansson i Hotagen sade sig hafva sammanknippat, och räknat
den till 70 alnar och anmält förhållandet för byggmästaren, hvilken, då han fått höra detta
skulle yttrat, det vidare räkning vore onödig. Men då spjälen blifvit levererad först sedan
synerna för sig gått, så finge af samma skäl, som för Olof Nilsson, icke mer än 60 alnar
afskrivas.
Anders Danielsson anmälde, att han vore påförd såsom rest 10 alnar spjäl, för hvilka
han trodde att det var Jon Jonsson i Wahlsjön som resterade, emedan de hade blandat tillsammans sin spjäl under framforslingen till kyrkoplanen, och ansågs att de derom borde sins
emellan komma öfverens.
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Ivar Nilsson anmälde ock, att de 22 alnar spjäl, hvarför han resterade vore genom Pehr
Pehrsson i Rörvattnet framförd. Men då materialskrifvaren upplyste att spjälen skulle
beräknas med 60 stickor på alnen och de 130 alnar, som Pehr Pehrsson lefvererat, beräknats
endast med 50 st. på alnen, hvarigenom nämnde rest 22 alnar uppstod, så öfvergaf denna sitt
påstående om afskrifning. Slutligen anmälde Nils Pålsson och Pehr Pehrsson i Rörvattnet, att
de vore påförda några bräder, som de framfört. Men som de derom icke kunde lemna någon
bevisning, så skulle de för materialskrifvaren sedermera styrka sitt påstående.
Uppläst och justeradt i allmän socknestämma den 3 april 1859.
O. Lindblom
t. f. kapellpredikant
På kapellboernas vägnar:
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarvattnet

Nils [bom.] Pålsson i Rörvattnet

8 maj 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 980)

D. 8 maji 1859.
§ 1 Bond. Erik Isakssons i Häggsjö enka Kerstin Nilsdotter, hvilken hos Jemtlands läns hushållingssällskap ville till undfående af lämplig belöning för långvarig och trogen tjenst anmäla
sina förra tjenstehjon, drängen Iwar Knutsson och pigan Märet Nilsd:r, af hvilka den förre
tjenat i deras hus sjutton år och den sednare 22, begärde församlingsboernas intygande herå,
och kunde ingen motsäga att de ju så länge tjenat på samma ställe, samt erkändes allmänt att
de förhållit sig mycket ärligt och troget i tjensten.
§ 2 Till uppförande af mur i skolsalen under blifvande kyrkobyggnadsarbete denna vår
beslöto sig sockenmännen, hvartill erforerdlig sten redan var framskaffad, och skulle till murmästare betingas Abraham Staf från Offerdahl.
§ 3 Som kyrkans prestkappa numera var af ålder obrukbar, beslöts köpa den af kapellpred.
Winnberg erbjudna nära nya för ett pris af 12 r.d. 50 öre.
Uppläst, justeradt och erkändt d. 29 maij 1859 intyga å socknemännens vägnar:
A. F. Winnberg
Olof Knutsson
kap. pred.
Anders Gabrielsson i Rörvattnet

10 juli 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 990)

D. 10 julii
§ 1 Wid d. 26:te sistl. junii förrättadt kyrkowäktare wal, undfick b. Olof Knutsson i Hotagen
flesta rösterna.
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§ 2 Till ordningsman i Rörvatts-rotan i stället för Erik Andersson waldes b. Anders Gabrielsson i samma by, samt för Anders Danielsson i Wahlsjön b. Daniel Jonsson i Gunnarvattnet.
§ 3 Bräder till bänkarna i kyrkan skulle tillskaffas till början af mars månad 1860, efter
sedlar af kyrkowärden urfärdade, som skulle utvisa beloppet på hvar och en, snickningen af
bänkar skulle ske i mars och april månader, samt de öfriga kyrkoarbetet fortsättas under
påföljande hufveltid efter framdeles blifvande öfverenskommelse.
§ 4 Till vedbrand skulle kapellpredikanten och skolläraren få begagna onyttigt skrede vid
kyrkan af ställnings virke med mera, som till inet annat än wedbrand kunde begagnas.
Uppläst, justeradt och erkändt samma dag intyga:
A. F. Winnberg
ordf.

Olof Nilsson i Häggsjön
Anders Pålsson i Rörvattnet

18 september 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 990)

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Hotagens kapellboer
den 18:de septemb. 1859.
§ 1 Som fönsters insättande uti den nya kyrkan flera gånger blifwit beslutadt men intet
werkställdt, så för att änteligen få slut i saken och såsom nödvändigt beting om kyrkan
någonsin skulle kunna begagnas till allmän Gudstjenst, och icke stadna af med halfgjordt
arbete efter så lång tidsutdrägt och flera års förlopp, hade glasmästaren Daniel Karlsson i
Husås, Liths socken, inlemnat till kapellboerna 2:ne särskildta anbud och förslager, att mot
vist betingadt arfvode och en bestämd kostnad för socknen, insätta fönstren. Och antogo
socknemännen af dessa 2:ne förslagen det sednare, efter den ordalydelse det innehade. Skulle
således Daniel Karlsson i Husås under sednare delen af wintern, mars, och april månader
werkställa detta arbete härstädes, på socknens kosthållning jemte sina handtlangare tills arbetet wore fullbordadt. Och updrogs kyrkovärden Anders Olsson i Häggsjö, att med glasmästaren å socknens vägnar uppgöra och underskrifva kontractet om arbetets verkställande på
föreslagne wilkor.
Uppläst och erkändt intyga d. 2:dra oct. 1859
A. F. Winnberg
v. ordf.

Anders Danielsson i Wallsjön
Olof Knutsson i Hotagen

4 december 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 1000)

D. 4 dec. 1859
S.D. Uppvisades huden af en å Wallsjö bys skog af bondesönerna Jöns Aronsson och Jon
Jonsson i samma by fälld björn, hvaraf båda öronen afskuros, skolandes protocollsutdrag
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härom och häröfver tjena dem till socknemännens intygande om sanningen häraf, till
undfående af skottpenningar.
Uppläst, justeradt intyga:

A. F. Winnberg
v. ordf.

18 december 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, ÖLA. (A D bild 1000)

D. 18 dec. 1859.
Fattighjonet Bertha Jonsd:r från Rörvattnet, som hittills vistats hos b. Anders Gabrielsson,
skulle nu härefter komma att gå på socken, men i anseende till swårighet för henne att ofta
transporteras, skulle hennes wistelse på hvarje ställe blifva dubbelt längre än hvad är fallet
med Erik Pehrsson.
[Underskrift saknas]

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
befallningshafvande i länet infordrade wederbörandes underdåniga förklaring, socknemännen
blifvit 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 borde
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
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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 protocollo
Jon Medin
t. f. pastor

12 februari 1860
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1010)

D. 12 februari 1860.
§ 1 Till nämndeman i stället för Isak Olofsson i Häggsjö, som begärt och erhållit afsked
från denna befattning, waldes bonden Olof Andersson Lycke i samma by.
§ 2 Som f. bond. Gabriel Olofsson i Rörvattnet i anseende till sjukdom och ålderdom begärt
att blifva entledigad från det fullmäktigskap han innehaft, att föra socknens talan uti målet angående kostnadens utgörande i och för den såkallade Högbrons nybyggnad uti Liths socken,
så waldes hemmansegaren Anders Olofsson i Häggsjö till sådan fullmäktig och först vid snart
infallande lagtima ting den 5:te instund. mars, förklarande sig socknen nöjd med hvad nämnde
fullmäktig gjör och låter.
§ 3 Angående gamle mannen Olof Anderssons i Häggsjö underhåll, så och enär Jonas
Olofsson, hos hvilken han hitills vistats, förebar hans framtida vård och skötsel såsom alltför
betungande för sig, beslöts att Jonas Olofsson mot befrielse från de öfriga rothjonen skulle
behålla honom till döddagen, och skulle bero af hans längre eller kortare lifstid, samt hans
mer eller mindre besvärliga skötsel, huruvida Jonas Olofsson äfven efter hans död, skulle
njuta befrielse flera eller färre år från de öfriga hjonen.
§ 4 Då torparen Iwar Danielsson i Skinnarviken nyligen genom olyckshändelse förlorat sitt
enda kokreatur, ansågo socknemännen under så ömmande omständigheter skäligt bevilja
honom något understöd eller sammanskott till ersättning, och skulle detta utgå med 18 sk. af
hvarje rök, samt hälften utaf torpare. Äwen för framtiden ville sockenmännen hafva stadgadt
att den som lede olycka på något sitt husdjur, skulle i förhållande till den lidna skadans storlek
få ersättning genom sammanskott till vist belopp af de öfrige socknemännen. Nu vid detta
tillfälle föreslogs huruvida icke den Iwar Danielsson beviljade ersättning i anseende till hans
medellösa belägenhet med många barn, skulle kunna honom tilldelas utur fattigcassan, hvilket
på fattigcasseföreståndarens skön skulle få bero.
§ 5 Till ordningsman i Häggsjörotan i stället för b. Olof Andersson, som afsade sig denna
befattning, waldes b. Jonas Olofsson der sammastädes.
§ 6 Klockaren Anders Pålsson i Rörvattnet afstod mot tillgodonjutande af 1/4 t:na korn
årligen under sin lifstid af lönen, klockare tjensten till förmån för v. klockaren Pål Pehrsson i
Rörvattnet, hvaremot församl. intet hade att påminna.
§7

Till brandrotmästare för Jon Jonsson i Wahlsjö waldes Anders Danielsson i samma by.

Uppläst, justeradt d. 3 junii 1860 intygar.

A. F. Winnberg
kapell predikant
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Uppläst från predikstolen i Hotagens kyrka den 17 junii 1860 med beswärshänvisning, att den
med beslutet missnöjde, må deri söka ändring genom beswär, som ingifvas till Konungens
höga befallningshafvande innan kl. 12 å trettionde dagen, eller om helgdag då infaller, dagen
derefter, från beslutets kungörande, den dagen oräknad, då detta skett, börande den med
beslutet missnöjde bifoga sina beswär, ej allenast det öfverklagande beslutet, utan äfven bevis,
när detsamma kungjordes, åliggande jemväl den klagande att, inom fjorton dagar efter det
besvären sednast bort inlemnas ,till sockenstämmans ordförande aflemna diarii utdrag öfver
beswärens inlemnande. Försummas hvad sålunda är föreskrifvet, winner beslutet laga kraft.
A. F. Winnberg
v. ordf.

17 juni 1860
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.181-182, ÖLA.

Protokoll, hållet uti allmän sockenestämma den 17:de juni 1860.
– – –
§ 3 Då så wäl Föllinge som Hotagens församlingar under de twenne sista åren kommit i
mistning af dem förut nådigst bewiljade statsanslag till deras ordinarie 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.
– – –
Föllinge socknestuga som ofvan.
Jon Medin
t.f. pastor

16 december 1860
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1020)

D. 16 dec. 1860.
S.D. Kyrkowärden och hemmansegaren Anders Olofsson i Häggsjö befullmäktigades, att å
Hotagens kapellförsamlings wägnar med bildhuggaren h:r N. N. Edler uppgöra accord, antingen i ett för allt eller styckevis om fullbordandet af hvad ännu återstår af den nya kyrkans
inredning med predikstol, altarprydnader, målning och förgyllning, samt förklara sig socknemännen nöjde med hvad Anders Olsson i detta ärende gör och låter.
Uppläst, justeradt erkändt intyga å socknemännens vägnar.
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarvattnet
A. F. Winnberg
v. ordför.

6 januari 1861
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1020)

D. 6:te januarii 1861.
S.D. Som kyrkowärden Anders Olofsson i Häggsjö i anseednde till flera andra innhafvande
befattningar ville blifva entledigad från skol-casse föreståndare-skapet, så valdes b. Isak
Ersson i Häggsjö att hädanefter samma befattning förestå och bestrida.
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Uppläst och erkändt s. d. intyga
Jon [bom] Jonsson i Gunnarvattnet

A. F. Winnberg
v. ordf.

15 september 1861
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1040)

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma med Hotagens kapellförsamling
den 15:e sept. 1861.
§ 1 Skulle socknemännen rådgöra och besluta, huruvida den tillämnade borgården omkring
nya kyrkogården och kyrkan skulle uppföras af sten eller endast ett trädstacket byggas. Som
en tillräckligt hög stenfot redan var lagd på norra sidan kyrkan under Olof Erssons ledning
förleden hufvel, samt han densamma förordat, att derofvanpå endast ett träplank bode byggas,
som minst kunde undanskymma kyrkan på denna sida, och då början till stenfot redan var
gjord på de öfriga sidorna, ansåg man otjenligt hafva olika byggnadsslag på de särskilda
sidorna, hvadan man stannade i följande beslut, att sedan tillräckligt hög stenfot blifvit lagd
kring alla sidor af kyrkogården, särdeles mot södra, på det att icke mull måtte nedrinna öfver
densamma, skulle derofvanpå uppföras ett prydligt och ändamålenligt trädstacket, beroende
på efterkommande, sedan detta första stängsel förfallet, att på den lagda stenfoten uppföra
stenmur. Detta nu beslutade arbete skulle verkställas sist instundande hufvel efter beting med
dertill skickliga personer, samt till material begagnas så långt det förslog, vid kyrkan quarliggande trädvirke, då det öfriga under vintern af socknen skulle framskaffas efter upprättadt
material förslag. Emellertid, i händelse af kyrkovigning kommande vinter eller vår, skulle den
utstakade kyrkogården desslikes invigas, samt efter småningom skeende mullfyllning till sitt
heliga ändamål begagnas.
§ 2 Wid gjord framställning till socknemännen, huruvida icke nu, då den nya kyrkans byggnad var fullbordad och icke allenast bygnad utan äfven inredning med fullständig målning och
förgyllning, de ville utgöra det vid denna tidpunkt utfästa lönebidrag till kapellpredikanten i
pennngar 100 r.d. årligen, funno de sig, som länge nog njutit befrielse från denna afgift, icke
längre kunna bestrida densamma, utan skulle nu detta år vara det första hvarunder den utgick.
Dock på det icke socknemännen detta första år, hvarunder nog dryga kostnader måst
vidkännas i och för kyrkan, tillika måtte drabbas af denna tillkommande pålaga, beslöts, att,
som skolkassan från den tid den började bildas icke haft någon betydligare påkänning, men
deremot genom en betydlig årlig inkomst stigit till betydligare belopp, denna nämnde afgift
för innehvarande år skulle utav skolkassan utbetalas.
§ 3 Angående kyrkans numera obehöfliga verktyg och inventarier, äfvensom gamla kyrkan,
gamla sockenstugan och andra i och för kyrkobyggnaden upförde hus och anskaffad egendom, beslöts, att med undantag af ett par linor, samt till begrafning nödwändiga redskap, allt
skulle genom försäljning förvandlas till penningar, och egde kyrkowärden Anders Olsson att
på förmånligaste sätt för kyrkan, genom en eller flera auctioners utlysande och hållande
verkställa detta fattade beslut. Enligt 1§ af denna dagens sockenstämma ändock från försäljning undantaget sådant trädwirke, som kan till plank omkring kyrkogården användas, äfven
som socknemännen förr medgifvit materialier från Kyrkonäset får hämtas till lagning af fähus
och stallgolf i prestgården.
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Uppläst, justeradt och erkändt den 29:de sept. 1861, intyga
å socknemännens wägnar:

A. F. Winnberg
v. ordför.

Anm: Värdet af sängkläderna och gamla sockenstugan vid den blifvande auctionen skulle
tillfalla sockenkassan, det öfriga kyrkan.
Jonas [bom.] Andersson i Hotagen
Lars [bom.] Larsson i Rörvattnet

6 januari 1862
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 1070)

Protokoll vid sockenstämma i Hotagen d. 6 jan. 1862.
S.D. Sedan hemmansegaren Anders Gabrielsson i Rörvattnet anhållit blifva entledigad från
sin befattning såsom kronofjerdingsman, utvaldes bond. Jonas Danielsson i Gunnarvattnet till
samma befattning.
Uppläst och erkändt den 2:dra februari 1862.
Vid förr hållna sockenstämma den 6:te januari 1862 utvaldes ock b. Erik Andersson i Rörvattnet till kyrkobyggnadsdirections ledamot i stället för Gabriel Olofsson i samma by.
Uppläst, justeradt och erkändt d. 2 febr. 1862, intyga å socknemännens wägnar:
Jon [bom.] Knutsson i Hotagen
A. F. Winnberg
Anders Olofsson i Häggsjön
v. ordför.
Pål Pehrsson i Hotagen

16 februari 1862
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1070)

D. 16:de februari 1862.
S.D. Till ledamot i bewillningsberedningen, som af herr kronofogden E. Dahlin, kommer att
hållas såsom ordförande, valdes uti Föllinge pastorats afdelning och för Hotagens kapellförsamling kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjön, samt till suppleant b. Isak Olofsson i samma
by. Uppläst och justeradt dag som ofvan intyga:
Anders Danielsson Walsjön
Pehr [bom.] Göransson i Rörvattnet

A. F. Winnberg
v. ordför.

2 mars 1862
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1070)

Den 2:dra mars 1862.
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S.D. Efter 14 dagar förut skedd pålysning sammanträdde socknemännen, för att höra sig
föreläsas de utskylder, som blifvit socknen påförde under näst föregångne år 1861, samt förklara huruvida några af desamma ansågos stridige, äfensom besluta om andra härmed i sammanhang varande ämnen. Hvad det förra angick, så, sedan förteckningen å socken ålöpande
utlagor var uppläst, förklarade sig socknemännen enhälligt icke vara förbundne till gäldande
af de uti herr f. kronofogde J. Caspolins räkning upptagne 1861 års landsjemnads medel af 39
tunnl:s skatt à 1:50 öre per tunl; 58 r.d. 50 öre, mera än till hälften, på den grund, att Kongl.
Maj:ts nåd. bref af den 9:de nov. 1836 uttryckligen befriar fjellhemman från wäghållningsskyldigheten till hälften, och landsjemnadsmedlen, efter upplysning huvudsakligen utgå till
bro- och väghållning inom länet. På enahanda grund ville äfven socknemännen förklara sig
endast till hälften böra betala 2 d:r på hvarje tunnland för delningen af allmänna landsvägen,
hvartill de af sockenskrifvaren i Lith blifvit debiterade.
Widare bestriddes till betalning 5 r.d. r.m:t, som fjerdingsmannen Anders Gabrielsson i
Rörvattnet fordrat för sin öfvervaro af landsvägssynen i Föllinge förleden höst, då han ändock
såsom fjerdingsman var kallad att den bevista. Öfriga poster erkändes till betalning.
Angående de medel, som tillfallit socknen genom försäljning af gamla sockenstugan
och sängkläderna, beslöts, att de skulle användas till sockenutlagors betäckande, hälften till
sådana, som utgingo efter skatt och hälften till de efter rök utgående. Arfvoden till sockenfullmäktige skulle, hvad förr icke var bestämdt, hädanefter utbetalas efter rök, med undantag af
de fullmäktigskaper, som röra efter skatt utgående afgifter. Likaledes beslöts, att de medel, 40
d:r 15 sk., som kommit socknen tillgodo från nödhjelpscommiteen i Östersund år 1851 och
sedan den tiden blifvit förräntade, skulle nu användas till utgörande af sådana sockenutskylder
som gingo efter rök. Men de af nämndemannen Olof Andersson Lycke gifna 4 r.d. 69 öre
skulle tillfalla kyrkan.
Uppläst och erkändt d. 9 mars 1862.

A. F. Winnberg
v. ordför.

Intyga å socknemännens wägnar:
Olof Knutsson
Anders Danielsson Wahlsjön

1 januari 1863
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1080)

Den 1:sta jan. 1863.
Till ordförande i kommunstämman valdes kyrkovärden Anders Olofsson i Häggsjö, samt till
v. ordf. bond. Isak Olofsson i samma by.
Uppläst och erkänt intyga å socknemännens wägnar
A. F. Winnberg
ordför.

Påhl Pehrsson
Anders [bom.] Larsson
båda i Hotagen
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Kyrkobyggnadsdirektionens protokoll 1857–1863
1 juni 1857
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 820, 830)

Protocoll, fördt uti Hotagens kapellförsamlings kyrkobyggnadsdirections
sammanträde annandag pingst den 1:sta junii 1857.
S.D. Efter förut skedd pålysning sammanträdde hos undertecknad, v. ordförande, kyrkobyggnadsdirectionens ledamöter, och wore wid sammanträdet närwarande: kyrkowärden Anders
Olsson i Häggsjön, och bönderne Gabriel Olsson i Rörwattnet och Jon Jonsson i Wahlsjön;
följande ämnen kommo derwid under öfwerläggning och afgjordes sålunda.
§ 1 Frågan om dagswerkens utgörande för detta år af inhyses, torpare och öfriga matlag företogs, och bestämdes med afseende på Ansätts by, att der mantalsskrefne inhysesmannen
Anders Staf, som lärer hafwa ett slags torpkontrakt upprättadt med den ene hemmansåboen i
hemmanet nr. 1, skulle utgöra tre dagswerken, emedan directionens ledamöter icke ansågo
sockenstämmoprotocollet af den 23:dje mars 1856 wara på honom tillämpligt. De i Hotagen
mantalsskrefne inhysesmännen Eric Andersson och Ifwar Danielsson skulle hwar för sig
utgöra tre dagswerken, skrädderiarbetaren Påhl Andersson i Häggsjön skulle utgöra fyra och
ett halft dagswerke, eller fulla beloppet af hwad 4:de § i sockenstämmoprotocollet af den
19:de april 1857 bestämmer, inhysesmännen Hans Hansson och Ifwar Knutsson i Högberg
skulle utgöra, den förre tre, den sednare fyra dagswerken, inhysesmännen Anders Larsson i
Flinten och Peter Aronsson der samma städes skulle utgöra hwarför sig twå dagswerken, den
sednare i egenskap af inhysesman. Torparen Hans Bengtsson i Gunnarwattnet ansågs för i år
böra utgöra endast tre dagswerken af orsak, att han wore sjuklig.
§ 2 De bönder, som nyligen sina hemmansdelar, genom klyfning afsöndrade från förut
warande större hemmansdelar, nu tillkommit och hwilka äro: bönderne Anders Andersson och
Jonas Andersson i Hotagen, Pehr Andersson och Jonas Andersson och Lars Andersson i
Häggsjön, skola utgöra sina dagswerken fullt ut efter rök, som de öfrige gamla bönderne, och
hwad Påhl Nilsson i Häggsjön angår, bestämdes, att han, som en längre tid sin hemmansdel
brukat, utan att derför utgöra några dagswerken, skulle hädanefter, räknad från denna sommar, answara och utgöra dagswerken, som en annan hemmansåbo.
§ 3 Bakwattnets nybyggare, som hittils icke det minsta deltagit i kostnaderna för härwarande nya kyrkobyggnad, skulle till sockenstämman inkallas, för att förklara sig öfwer
orsaken till deras wisade uraktlåtenhet derutinnan.
§ 4 Bland dem, som icke fullgjort sina dagswerken utan derutinnan brustit, ansågos följande
som wore mest skyldige, böra upptagas: Bågawattnets åboer, inhysesmannen Eric Andersson i
Hotagen, hemmansbrukaren Påhl Nilsson i Häggsjön, bönderne Jöns Göransson och Pehr
Göransson i Rörwattnet, hemmansbrukarne Pehr Pehrsson och Hans Hansson der sammastädes, samt torparen Hans Bengtsson i Gunnarwattnet och bonden Påhl Rolandsson i
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Högberg; hwarwid Hans Hansson i Rörwattnet och Ander Danielsson i Gunnarwattnet, som i
enlighet med [sockenstämmo-]protocollet af den 15:de junii 1851 skulle wara fulla dagswerken lika med öfriga matlag, ansågs för nämnde år 1851 njuta befrielse från dagswerkens
utgörande.
§ 5 Då nu bland de werkställde dagswerken några af dem äro utgjorda under åren 1851 och
1852 efter skatt, men de öfrige efter rök, ansågo directionens ledamöter, att dessa dagswerken
utgågna efter skatt skulle beräknas efter 6 dagswerken per tunnland, och att de öfwerskjutande
dagswerken efter skatt skulle läggas till dem efter rök, hwaremot de understigande skulle
fråndragas dem efter rök, så att en rättwis jämkning mellan de utgjorda dagswerken, så wäl
efter skatte som efter rök skulle inträda. Sålunda beslutadt och afgjordt, betygar dag som
ofwan.
J. E. Grahn
v. ordförande
Anders (bom.) Olofsson i Häggsjön
Gabriel (bom.) Olsson i Rörwattnet

Jon (bom.) Jonsson i Wahlsjön

Uppläst i allmän sockenstämma trefaldighets söndagen den 7:de junii 1857, samt der granskadt och godkändt, betyga.
Isac Olofsson i Häggsjön

Thomas (bom.) Pålsson i Gunnarwattnet

Uppläst med wederbörlig beswärshänwisning 2:dra söndagen söndagen efter trefaldighets
söndagen den 21:a junii 1857 af,
J. E. Grahn
kap. pred.

24 januari 1858
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild sida 870-890)

Protokoll, fördt uti Hotagens kapellförsamling kyrkobyggnadsdirections
sammanträde, söndagen den 24:de januari 1858.
S.D. Efter förut skedd pålysning sammanträdde byggnadsdirectionen hos undertecknad, v.
ordförande, och woro bland bland ledamöterna wid sammanträdet närwarande kyrkowärden
Anders Olsson i Häggsjön, bönderne Gabriel Olsson i Rörwattnet och Jon Jonsson i Wahlsjön, då följande kom under öfwerläggning.
§ 1 Med afseende på dagswerkens utgörande af inhyses och öfrige matlag ansåg sig directionen för nästkommande sommar böra bestämma: af Ifwar Danielsson och Eric Andersson i
Hotagen skola twå dagswerken utgöras af hwardera, af skrädderiarbetaren Påhl Andersson
och arbetskarlen Påhl Pehrsson i Häggsjön fyra och ett halft dagswerke af hwardera, af Hans
Hansson och Ifwar Knutsson i Högberg, den förre trenne, 3:ne, den sednare fyra dagswerken,
af Anders Larsson och Pehr Aronsson i Flinten twå dagswerken af hwardera.
§ 2 Wid behandling af frågan om de bönder, som äro mest bristande i dagswerkens utgörande allt sedan kyrkoarbetets början, upplyste kyrkowärden och materialskrifwaren Anders
Olsson, som i penningar uträknat alla för hwar och en särskildt utgjorde dagswerken, att den,
som hade utgjort de fleste dagswerken, hade utgjort för en sammanräknad summa af 131 r.d.
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och att den som hade utgjort det minsta antalet dagswerken, hade utgjort för en summa af 89
r.d. 24 skillingar, dock togs wid denna sednare summas bestämmande icke i betraktande
bonden Pehr Pehrsson i Rörwattnet, som utgjordt dagswerken för en summa af endast 39 r.d.
24 skillingar, icke heller den som hemmansbrukare i Rörwattnet skrifne Hans Hansson, för
hwilken de utgjorde dagswerkena belöpte sig till en sammanräknad summa af endast 19 r.d.,
och när denna upplysning war meddelad, ansåg directionen, att ett medium mellan den högsta
summan, 131 r.d. och den minsta summan, 89 r.d. 24 skillingar med förbigående af de twänne
sistnämndes dagswerks summor, skulle tagas, för att få utrönt den egentliga bristen, per medium beräknad, anseende directionen detta medii tal närmast wara 110 r.d., när nu med detta
medii tal jämfördes de bönder, som äro bristande i dagswerken, befans deras brist motswara
följande penningbelopp: Bågawattnets hemmansåboer 20 r.d. 24 sk., Häggsjön Olof Nilsson 5
r.d. 36 sk., Rörwattnet Lars Larsson 11 r.d., d:o Jöns Göransson 7 r.d. 18 sk., d:o Pehr
Göransson 9 r.d. 6 sk., Högberg Pål Rolandsson 18 r.d., hwarjämte enligt samma jämförelse,
då 6 § i protocollet af den 15:de junii 1851 togs i betraktande, befans bristen i dagswerken
motswara en summa af 70 r.d. 24 sk. för Pehr Pehrsson i Rörwattnet, äfwen som för Hans
Hansson, då han war der sammanstädes skrifwen, en summa af 63 r.d. 24 skillingar allt riksgälds, welandes directionen fästa kapellboernes uppmärksamhet derpå, att denna här nu
gjorda beräkning, utan att angifwa rätta skulden eller rätta bristen i dagswerkens utgörande,
wore endast en medii beräkning.
§ 3 Uti 6 § uti protocollet af den 15:de junii 1851 är bestämdt, att torpare skola utgöra 1/3
del och inhyses män 1/4 del emot bönder, hwilken bestämmelse directionen ansåg böra så
förstås också tolkas, att torpare skulle utgöra twå dagswerken i weckan och inhysesman ett
och ett halft dagswerke i weckan, och när detta war bestämdt, befans med ledning deraf torparen Hans Bengtssons i Gunnarwattnet brist i utgjorde dagswerken till år 1857 motswara en
summa af 10 r.d. 28 sk., samt för år 1857 3 r.d. 36 sk,, således sammanräknadt en summa af
14 r.d. 16 sk., inhysesmannen Jon Jonssons sterbhus en brist, motswarande 17 r.d. 12 sk.,
inhysesmannen Ertic Andersson i Hotagen en brist, motswarande 20 r.d. 9 sk., inhysesmannen
Ifwar Danielsson dersammastädes en brist, motswarande 1 r.d. 21 sk., inhysesman Anders
Staf i Ansätt en brist, motswarande 3 r.d. 36 sk., allt riksgälds.
§ 4 I afseende på jämkning och lindring för de bönder, som i 2:dra § woro upptagne såsom
skyldige i dagswerken, ansåg directionen sig böra föreslå en efterskänkning af 20 r.d. 24 sk. åt
hemmansbrukaren Pehr Pehrsson i Rörwattnet, och 30 r.d., allt r.g:s. åt hemmansbrukaren
Hans Hansson dersammanstädes, dock derwid så af farhåga och bryderi intagen, att den hänsköt denna saks afgörande till kapellboernes slutliga bestämmande.
§ 5 För torpare och inhyses ansåg directionen sig böra föreslå jämkning och lindring sålunda, att torparen Hans Bengtssons enka i Gunnarwattnet skulle njuta en lindring af 4 r.d. 16
sk., inhysesmannen Jon Jonssons sterbhus en lindring af 9 r.d. 36 sk., inhysesmannen Eric
Andersson i Hotagen en lindring af 5 r.d. 9 sk., allt riksgälds, hwaremot inhysesmannen
Anders Stafs sterbhus i Ansätt skulle från sin skuld helt och hållet befrias.
§ 6 Hemmansbrukaren Pål Nilsson i Häggsjön ansåg directionen böra före år 1857 påföras
en skuld för bristande dagswerken af 19 r.d. 21 sk. och för året 1857 en skuld af 7 r.d. 24 sk.
men att i anseende till hans sjuklighet under de förflutne åren skulle en lindring af 7 r.d. 21
sk., allt riksgälds, honom bewiljas.
§ 7 De här ofwan namngifne, så wäl bönder, som torpare, inhyses och matlag som äro
skyldige eller bristande i dagswerken, ansåg directionen böra inför sockenstämma förekallas,
för att tillfrågas, när denna deras skuld, uträknad i penningar skulle utgöras, så borde och
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Flintens åboer före kyrkobyggnadsarbetets början denna sommar förekallas, för att swara
uppå kapellboernes påstående om deras deltagande i kyrkobyggnaden.
§ 8 Bräderna till innantaket i kyrkan skulle lefvereras kantade, torkade och ohyflade, märkte
med den lefvererades namn och framskjutsas i den ordning som bestämmes, när snickningen
tager sin början.
§ 9 Directionen ansåg, att 2:ne snickare med 6 man, som hyflade, borde anskaffas under insättande af innantaket i kyrkan, och uppdrogs åt kyrkowärden Anders Olsson att anskaffa
snickare och uppgöra om deras betalning, hwilken uppgörelse skulle underställas kapellboernes hörande.
§ 10 Inköp af fenster till kyrkan ansåg directionen icke böra detta år företagas, då de under
årets lopp icke kunna medhinnas, att insättas.
§ 11 Då lån för kyrkans räkning nödwändigt måste denna wår upptagas i och för fortsättande
af nu pågående kyrkobyggnad, ansåg directionen, att kapellboerne borde genom protocolls utdrag lemna kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjön uppdrag, att å kapellboernes wägnar och i
deras namn ifrågwarande lån upptaga och underskrifwa.
§ 12 Fråga wäcktes, huru förfaras skulle med bonden Pehr Rolandsson i Högberg, som
hittills warit debiterad materialer efter 1 tunnlands skatte, ehuru upplyst är, att han innehade
1½ tunland, och ansåg directionen, att han äfwen hädanefter borde njuta denna lindring.
§ 13 De genom hemmansklyfning tillkommne nya bönderne Anders och Olof Gabrielssöner i
Rörwattnet, ansåg directionen böra efter den 1:sta maji detta år answara dagswerken efter rök
lika med de gamla böndern. Sålunda förhandladt, betyga dag som ofwan.
J. E. Grahn
kapell predikant
v. ordförande

Anders Olsson i Häggsjön
Gabriel [bom] Olofsson i Rörwattnet
Jon [bom] Jonsson i Valsjön

Å andra sidan stående protocoll är i allmän, lagligen utlyst sockenstämma, fastlagssöndagen,
den 14:de februari d.å. uppläst och af deraf uptagne §§ blefwo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 samt 13 § af kapellboerne godkände, dock reserwerade sig Anders och Olof Gabrielssöner
sig, emot godkännande af sistnämnde 13 §, hwarjämte bonden Lars Larsson i Rörwattnet
förklarade sig miss nöjd med 2 §. Sålunda befunnet betyga å församlingens wägnar:
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarwattnet

Pehr [bom.] Olofsson i Hotagen

Förestående protocoll är från predikostolen med beswärshänwisning uppläst söndagen den 28
mars 1858 af
O. Lindblom
v. kapell pred.

1 januari 1859
Källa: Hotagenss kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (A D bild 940)

Protokoll, hållit vid Hotagens kyrkobyggnadsdirektions sammanträde Nyårsdagen 1859.
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§ 1 Enligt förut skedd pålysning sammanträdde byggnadsdirectionen hos undertecknad v.
ordförande, och voro samtlige ledamöterna närvarande, neml. kyrkovärden Anders Olsson i
Häggsjön, hemmansegarne Jon Jonsson i Gunnarvattnet, Jon Jonsson i Wahlsjön samt f.
bonden Gabriel Olsson i Rörvattnet.
§ 2 Med afseende på dagsverkens utgörande af inhyses och öfrige matlag nästa sommar ansåg sig direktionen böra bestämma: Af Jonas Göransson i Bakvattnet skulle utgöras 3 dagsverken, af Ivar Danielsson i Skinnarviken 1, af Ivar Knutsson i Högberg 3, af Hans Hansson
d:o 2, af Erik Nilsson i Rörvattnet 2, af Pehr Aronsson i Flinten 1, af Ol. Olssons enka i Kännåsen 1, af dess son Olof Olsson 2, af Anders Larsson 2, af Erik Andersson 2, af arrendetorparen Påhl Andersson i Gunnarvattnet 4, af Påhl Pehrsson i Rörvattnet 4. Rörande öfrige
Flintens åboer Jon Bengtsson, Matts Pehrssons enka och Ol. Modig. Så skulle deras dagsverksskyldighet bestämmas genom särskilt konvention i en framdeles utsatt sockenstämma.
§ 3 På samma grund, som kyrkobyggnadsdirektionens protokoll af den 24 jan. 1858 § 2
omnämner, togs ett medium emellan dem, som utgjort det mesta och minsta antalet dagsverken, såsom utgörande gränsen emellan dem, som skulle anses resterande i dagsverks
skyldigheten. Och då enl. materialskrifvarens uppgift, den som utgjordt de flesta dagsverken
utgjordt sådana för ett värde af 160 r.d. 42 sk. och den som utgjort minsta antalet, utgjort för
ett värde af 119 r.d. 24 sk., oberäknad Pehr Pehrsson i Rörvattnet, som utgjorde dagsverken
för 73 r.d. 12 sk. så utgjorde detta medium 140 r.d. r.g.s med anledning hvaraf följande
ansågos resterande, neml. Bågavattnets hemmansegare 10: 36, Jon Danielsson yngre i Gunnarvattnet 8 r.d. Olof Nilsson i Häggsjön 12 r.d., Rörvattnet Lars Larsson 3 r.d. 12 sk. Jöns
Göransson 18 r.d. 18 sk., Pehr Göransson 7 r.d. 42 sk. Pehr Pehrsson 46 r.d. 12 sk., Påhl
Rolandsson i Högberg 20 r.d. 24 sk., hvarjemte följande matlag, hvilkas dagsverks skyldighet
icke beräknades efter ofvannämnde medium resterade sålunda, neml. Jonas Nordfjell i Ansätt
för 3 r.d. 36 sk., Påhl Nilsson i Häggsjön 34 r.d. 24 sk., Hans Bengtssons enka i Gunnarvattnet 10 r.d., Ivar Danielsson i Hotagen 1 r.d. 21 sk., Eric Andersson i Skinnarviken 17 r.d. 24
sk., Påhl Andersson i Häggsjön 6 r.d. 12 sk., Högberg Ivar Knutsson 1 r.d. 12 sk., Hans
Hansson 33 r.d. 24 sk., Påhl Pehrsson i Rörvattnet 5 r.d. 30 sk., Pehr Aronsson och Anders
Larsson såsom inhyses, hvardera 5 r.d.
§ 4 För utbekommande af dessa rester beslöt direktionen att låta inkalla till sockenstämma
Hans Hansson i Högberg och Erik Andersson i Skinnarviken för att af dem själfva höra på
hvad sätt de ämnade betala. Hvad alla öfriga beträffade skulle marerialskrifvaren ega att
förfara på sätt sockenstämmoprotokollet af den 3 okt. 1858 bestämmer.
§ 5 De nya hemmansbrukarne Daniel Jonsson och Jon Jonsson i Gunnarvattnet, Isak
Eliasson och Erik Eliasson i Häggsjön skulle efter den 1:sta nästkommande maj hvar för sig
ansvara för fulla dagsverken efter rök.
§ 6 För fensters anskaffande till kyrkan, hvilket skulle ske, åtminstone hvad glaset beträffade, beslöt direktionen att låta i Föllinge och Liths kyrkor uppläsa en kungörelse af
följande lydelse: De som äro hugade att åtaga sig förfärdigandet och insättningen af erfordliga
fönster till Hotagens nybyggda kyrka böra innan den 19 nästkommande februari inkomma
med skriftliga anbud till Hotagens kyrkobyggnadsdirektion, börande anbuden upptaga priset
för hvilket hugad speculant vill åtaga sig ifrågavarande arbete. För hvilket ändamål må nämnas att fönstrens antal är 13, hvardera af 6½ alnars längd och 3 alnars bredd, att glaset bör
vara hvidt, tjockt, s. k. tyskt fönsterglas, och att de förfärdigade fönstren böra framföras på
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innevarande vinters slädföre, samt att direktionen förbehåller sig pröfningsrätt af de inkomna
anbuden.
§ 7 Målningen å innantaket skulle ske nästkommnde sommar, hvartill kyrkovärden Anders
Olsson åtog sig att anskaffa materialer efter byggmästarens förslag samt medtala byggmästaren att målningen verkställa.
§8

Winkällare skulle upptagas efter byggmästarens bepröfvande innan golfvet insättes.

§ 9 För byggnadsmaterialer bestämdes följande pris: neml. för sten 24 sk. per kub.aln, för
sand 16 sk. per tunna, för bjelkar, 25 alnars 5 r.d., 23 alnars 10 tums 4 ½ r.d., 23 alnars 8 tums
3 ½ r.d., 17 alnars 6 tums 1 ½ r.d., 15 alnars 12, tums 3 3/4 r.d., 15 alnars 8 tums 1 1/8 r.d., 13
alnars 10 tums 2 r.d., 12 alnars 12 tums 2 r.d., 12 alnars 11 tums 1 7/8 r.d., 12 alnars 10 tums
1 3/4 r. d., 12 alnars 8 à 10 tums 1 ½ r.d., 11 ½ alnars 10 tums 1 3/4, 9 alnars 8 à 10 tums 1
1/8 r.d., för ställningsspiror, 25 alnars 1 ¼, 15 alnars 24 sk., för ställningsbommar 20 alnar 7/8
r.d. 10 och 9 alnar 3/8 r.d. för stör 10 alnars 3 tums 1/8 r.d., för bräder, 9 alnar 3 tums 1/3 r.d.,
8 ½ alnars 2 ½ tums 7/24 r.d., 7 ½ alnars 3 tums 1/4 r.d. 7 ½ alnars 2 ½ tums 1/4 r.d., 7 ½
alnars 2 tums 1/6 r.d., 8 alnars 1 ½ à 1 1/4 tums 5/48 r.d., dito 9 ½ alnars, för fensterposter
och karmar á 1/4 r.d. per styck, för takstickor 1/6 r.d., per qv. aln, för kalkskjuts 1 ¾ mil 3/8
r.d. per tunna, allt r.g:s.
§ 10 I anseende dertill att åtskilliga ansett sig hafva blifvit påförda såsom resterande de materialier, som de säga sig hafva framfört, ansåg direktionen att sådana borde anmäla sig i
dertill utlyst sockenstämma och så vidt möjligt styrka sitt påstående, samt att de, som icke då
anmäla något anses hafva godkänt riktigheten af de materialsedlar, som de fått.
Tid och ort, som ofvan.
O. Lindblom
v. ordförande
Anders Olofsson i Häggsjön
Jon Jonsson i Gunnarvattnet

Jon [bom] Jonsson i Valsjön
Gabriel [bom] Olsson i Rörvattnet

Uppläst och godkändt i allmän sockenstämma med Hotagen den 6 januari 1859, betyga:
O. Lindblom
På församlingens vägnar:
Nils Pålsson i Rörvattnet
Aron Hansson i Valsjön
Förestående protokoll är från predikstolen den 16 januari uppläst med besvarshänvisning,
betygar:
O. Lindblom

20 februari 1859
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 960)

Protokoll, hållit i kyrkobyggnadsdirektionens sammanträde den 20 februarii 1859.
§ 1 Resterande af spiror, bommar och spjel skulle anses pligtige att lösa dessa efter förut
bestämdt pris, och lösen tillfalla kyrkokassan.
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§ 2 För sjuklighets skull ansågs Erik Andersson i Rörvattnet böra få 9 dagsverken efterskänkta under förestående sommars kyrkoarbete.
§3

Kyrkoarbetet nästa sommar skulle taga sin början den 30:de nästk. maj.

§ 4 Nästkommande 3:dje söndagen i fastan skulle sockenstämma hållas med anledning af
kyrkobyggnadsdirektionens beslut af den 1:sta sistl. januarii, §§:ne 2:dra, 4:de och 10:de.
§ 5 I afseende på snickning och smidning skulle materialskrifvaren betinga och, om öfverenskommelse kunde träffas, uppgöra accord med Anders Göransson i Häggsjön, Lars Larsson
i Rörvattnet och Magnus Andersson på Sand. Accordet skulle skulle underställas församlingsboerne.
§ 6 2:ne anbud på kyrkofenstrens förfärdigande hade blifvit gjorda, men direktionen ansåg
sig nu icke kunna antaga någotdera.
§ 7 I afseende på kyrkofenstrens förfärdigande och insättning befullmäktigades nämndemannen Isak Olsson i Häggsjön och f. bonden Gabriel Olsson i Rörvattnet att vid sin snart
instundande nedresa till förestående vårting i Lith uppgöra och underskrifva accord med
någon af de glasmästare de kunde träffa under resan, i fall antagligare vilkor än de hittills
gjorde, kunde erhållas.
Hotagen som ofvan.
Anders Olofsson i Häggsjön

O. Lindblom
v. ordförande i byggnads direktionen
Jon [bom.] Jönsson i Valsjön

Förestående beslut är i allmän sockenstämma den 27:de februari 1859 uppläst och godkändt,
hvilket betygas af
O. Lindblom
sockenstämmans ordförande
Nils [bom.] Pålsson i Rörvattnet
Thomas [bom.] Pålsson i Gunnarvattnet

1 januari 1860
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 1000)

Protocoll vid Hotagens kyrkobyggadsdirections sammanträde den 1:sta januarii 1860.
Efter förut skedd pålysning sammanträdde kyrkobyggnadsdirectionen hos undertecknad v.
ordförande. Närvarande ledamöter woro kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjö, hemmansegaren Jon Jonsson i Gunnarvattnet, och förekom följande:
§ 1 Af följande inhyses skulle dagsverken utgöras till sådant belopp: neml:en af Hans
Bengtssons enka i Gunnarvattnet, 1/3 mot hemmansegare, Iwar Knutsson och Hans Hansson i
Högberg svara hvardera som för inhyses el. 1/4 mot rök: Torp. Påhl Pehrsson i Rörvattnet 1/3
mot rök. Pehr Aronsson i Flinten 1/6 mot rök.
§ 2 Torparena Hans Andersson i Häggsjö, nyb. Jon Jonsson i Skogsjö och Olof Knutsson i
Hotagen skulle svara i dagsverken hvar för sig som för rök från 1:sta inst. maji.
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§ 3 Wid beräknandet af medium bland dem som utgjort de mästa och minsta dagsverken
förledet år, befanns, att då maximum uppgick till ett värde af 184 d:r 42 sk., och minimum
143: 30, detta medium befanns utgöra 165 d:r i det närmaste. Med anledning hvaraf voro
följande rester neml. för Bågavattnet 13 d:r 36 sk., för Jon Danielsson yngre i Gunnarvattnet
18 d:r, b. Pehr Olsson i Hotagen 1 d:r 12 sk., b. Olof Pålsson i Häggsjö 2 d:r 30 sk., b. Olof
Andersson Lycke ibidem 5 d:r 36 sk., Olof Nilsson 25 d:r 30 sk., Pål Nilsson i Häggsjö 33 d:r
18 sk., b. Anders Larsson i Rörvattnet 2 d:r 42 sk., Jöns Göransson ib. 21 d:r 18 sk., Pehr
Göransson 8 d:r 18 sk., Pehr Pehrsson ib. 43 d:r, b. Iwar Nilsson i Wahlsjön 2 d:r 36 sk,. b.
Pål Rolandsson i Högberg 21 d:r, inh. Jonas Nordfjell i Ansett 5 d:r, Hans Bengts. enka i
Gunnarvattnet 10 d:r, Erik Andersson i Hotagen 20 d:r, Hans Hansson i Högberg 33 d:r 24
sk., Anders Olsson i Flinten förra hemmansåboen 35 d:r 36 sk., inh. Per Aronsson i Flinten 6
d:r 12 sk., Anders Larsson ib. 1 d:r. 12 sk., Pål Pehrsson i Rörvattnet 5 d:r 30 sk., Jon
Göransson i Bakvattnet 3 d:r 36 sk.
§ 4 De af ofvanstående resterande, som, efter skedd tillsägelse att fullgöra sina skulder och
dagswerken, fortfarande och enständigt vägra, kunna befara att på laga väg blifva tillhållne
och tvungne att denna sin skyldighet fullgöra.
§ 5 Till blifvande smed i och för kyrkoarbetet, som skulle börjas innewarande winter, skulle
med första betingas Magnus Andersson på Sann, samt till snickare Anders Göransson i Häggsjö, Jon Jonsson bondesonen i Gunnarvattnet, samt skulle om de åtogo sig arbetet, contract
med dem uppgöras af kyrkovärden Anders Olsson, samt bestämmas tiden, då arbetet skulle
taga sin början. Till handtlangare såväl för snickare som glasmästare och smed, skulle efter
behof, jemte af resterande, utgöras dagsverken af socknemännen efter genom skrifna sedlar
skedd kallelse.
Tid och dag som ofvan.
A. F. Winnberg
Anders Olsson i Häggsjön
v. ordförande i byggnadsdirectionen
Jon Jonsson i Gunnarvattnet
Uti allmän sockenstämma d. 12 febr. 1860 uppläst och erkändt:
intyga å socknemännens vägnar:
A. F. Winnberg
Anders Gabrielsson i Rörvattnet
v. ord.
Thomas [bom] Pålsson i Gunnarvattnet

6 januari 1861
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1020, 1030)

Protocoll vid Hotagens kyrkobyggnadsdirections sammanträde den 6:te jan. 1861.
Efter förut skedd pålysning sammanträdde kyrkobyggnadsdirectionen hos undertecknad v.
ordförande. Närwarande ledamöter voro kyrkowärden Anders Olsson i Häggsjö, hemmansegarena Jon Jonsson i Gunnarvattnet, och Jon Jonsson i Wahlsjön, och förekom följande:
§ 1 Angående det arbete, som i år skulle verkställas fann directionen skäl besluta i anseende
till olika årstider hvarpå de särskildta arbetena kunde verkställas, att under inst. mars månad
återstående snickning skulle fullbordas i sockenstugan med fönsterpanelningar och innertak,
att kunna blifva bequämligare till verkstadsrum till dess bildhuggaren i april ankom, samt att
under samma mars månad uti prest- och skolgården skulle fullkomnas hvad som ännu återstår
till byggningens fullkomliga inredning, såväl skolsalen som öfvervåningen, med golf, tak,
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fönster och dörrar. Samt sedan i junii månad skulle verkställas, under 2:ne eller 3:ne veckor
med 10 eller 12 personer om dagen, rappning af den mellanvåning i tornet, som ännu var
orappad, erfordlig snickning i sacristigan med skåp, hyllor och bord, borggårdsportar, sockenstugukammarens inredning samt förstuga. Klockstolar.
§ 2 Materialier till ofvannämnde arbeten skulle i god tid anskaffas och framföras på sina
ställen enligt af kyrkovärden utfärdade sedlar, på det icke hinder måtte möta för arbetenas
fullgörande på ofvan utsatta tider och ställen.
§ 3 Till byggmästare å ofvannämnde arbeten vid kyrkan i juni månad skulle Olof Ersson
från Mo i Lith hitbeställas, men till snickare i sockenstugan och prestgården i mars månad
skulle betingas Anders Göransson i Häggsjö och b.son Jon Jonsson i Gunnarvattnet, med
hvilka Anders Olsson egde uppgöra accord samt närmare bestämma tiden då arbetet på
hvardera stället skulle taga sin början. Till handtlangare så väl för byggmästare som snickare
skulle af socknemännen utgöras dagsverken i likhet med hvad föregående år finnes beslutadt.
§ 4 Innevarande år skulle utgöras dagsverken af Hans Bengtssons e:a i Gunnarvattnet och
Pål Persson i Rörvattnet, hvardera 4. Inhys. Pål Andersson i Gunnarvattnet 3, Iwar Knutsson
och Hans Hansson i Högberg hvardera 3, Olof Olofsson och Anders Larsson i Lerknulen
hvardera 2:ne dagsverken.
§ 5 Då maximum af dagsverken förlidet år i juni månad uppgick till ett värde af 184 r.d 42
sk. och minimum till 159 r.d. befanns medium utgöra circa 171 r.d., med anledning hvaraf
följande rester anmärktes neml:n: Bågavattnet 1 d:r 12 sk., Gunnarvattnet: Jon Danielsson 5
r.d. 24 sk., Hotagen Anders Andersson 3 r.d. 18 sk., Häggsjö Jonas Andersson 2 r.d., Olof
Nilsson ibidem 11 r.d. 42 sk., Rörvattnet Jöns Göransson 2 r.d. 6 sk., Pehr Pehrsson ibidem 28
r.d. 12 sk., Olof Gabrielsson 1:36 sk., Högberg Pål Rolandsson 12 r.d., Hans Bengts. enka i
Gunnarv. 5 r.d. 32 sk., Erik Andersson i Hotagen 20 r.d., Hans Hansson i Högberg 35: 33, Pål
Persson i Rörvattnet 2 r.d. 14 sk., Jonas Nordfjell i Ansett 6 r.d. 12 sk., Jonas Göransson i
Bakvattnet 3 r.d. 36 sk. Anders Olofssons i Flinten hemman gammal skuld 35: 36, ny skuld 1
r.d. 12 sk., Jonas Jonsson i Skogsjö 3 r.d. 36 sk.
§ 6 Följande resterande skulle få lindring i sina skulder neml:n Hans Bengts. e:a i Gunnarvattnet nedsättes skulden till 2 r.d. 24 sk. För Jonas Göransson i Bakvattnet efterskänktes
hela skulden 3:36, för Jöns Göransson i Rörvattnet efterskänkes i räkningen 7 r.d 24, äfvenså
mycket för Bågavattnets hemman samt för Erik Andersson i Rörvattnet samma belopp.
§ 7 Hans Andersson i Häggsjö, Olof Knutsson i Hotagen och Jonas Jonsson i Skogsjö, som
från 1:a maji 1860 skulle svara för full rök i dagsverken, skulle i anseende till i april endast
för torpare gjorda dagsverken, börja med maji månad göra dagsverken med 170 r.d. såsom
medium för följande år.
§ 8 Angående kosthållning för bildhuggaren och hans biträden skulle förhållas som förr
varit i samma ordning och samma tid, nemligen 2:ne dygn för hvarje tunnland tills hvarfvet
genom socken vore genomgånget. Skulle någon för nästa omgång, som torde inträffa under
brådaste andetiden finna sig blifva lidande, må nytt beslut i allmän sockenstämma då fattas
om ändring i denna ordning, antingen att den må bestämmas genom lottkastning eller att den
må bestämmas i motsatt ordning mot förr, så att de som slutade förra hvarfvet få börja det
sednare och de som började det förra få sluta det sednare.
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§ 9 Såvida kyrkoarbetet efter hvad nu beslutadt är under kommande sommar hinner att fullbordas, må enligt framdeles vidare väckt fråga derom auction komma att utlysas å kyrkans
tillhörige då mera obehöfliga verktyg och inventarier.
§ 10 Inh. Hans Hansson i Högberg, Erik Andersson i Hotagen och innehafvaren af Olof
Modigs hemmansdel i Flinten, hvilka mäst rester i kyrkobyggnadsarbetet, skulle någon gång i
junii månad, då fråga ock skulle förekomma om försäljandet af kyrkans obehöfliga verktyg
och effecter, till allmän sockenstämma inkallas, för att svara huruvida och på hvad sätt de
ville godtgöra sina i och för försummadt kyrkobyggnads arbete åsamkade skulder, då ock
beslutas skulle huru med dessa kyrkans gäldenärer förhållas borde. Ofvannämnde dag i junii
månad bestämmes till sönd. d. 9 junii.
Uppläst och erkändt dag som ofvan.
Anders Olofsson i Häggsjön
Jon [bom.] Jonsson i Wahlsjön
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarvattnet

A. F. Winnberg
v. ordför. byggnads
directionen

Upläst och erkändt i allmän sockenstämma med Hotagens kapell församling den 20:de januari
1861 intyga å socknemännens wägnar.
Erik Andersson i Rörvattnet
A. F. Winnberg
Pål [bom.] Persson i Rörvattnet
v. ordför.

19 januari 1862
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1 opag, ÖLA. (A D bild 1050)

Protocoll vid Hotagens kyrkobyggnadsdirections sammanträde i Hotagen
den 19:de januari 1862.
Efter skedd pålysning sammanträdde Hotagens kyrkobyggnadsdirection, då följande ledamöter voro närvarande: undertecknad v. ordförande, samt kyrkovärden Anders Olofsson i Häggsjö, b. Jon Jonsson i Wahlsjön, b. Jon Jonsson i Gunnarvattnet, och b. Erik Andersson i Rörvattnet, dervid följande ämnen förekommo:
§ 1 Som man ansåg arbetet med borggården kunna fullbordas på 14 dagar, då hvarje rök
ständigt hölle en man, ansågs torparena Hans Bengtss. enka i Gunnarvattnet och Pål Pehrsson
i Rörvattnet böra hvardera svara för fyra dagsverken, inhyses Ivar Danielsson Hotagen,
Anders Larsson och Olof Olofsson i Flinten, Hans Hansson och Ivar Knutsson i Högberg,
hvardera två dagsverken.
§ 2 För att jemka de åliggande dagsverken och få de mäst resterandes skulder i dagsverken
afbetalda, skulle desamma uti arbetet med borggården utgöras mäst af dessa resterande, då de
öfrige i samma mån skulle befrias, således skulle handtlangare vid borggårdens uppförande
anskaffas, mäst af de i dagsverken förr restrande rökar. Till den ändan skulle af materialskrifvaren sedlar utgifvas på hvar och ens åliggande dagsverken till detta arbetes fullbordan.
§ 3 Till föreståndare och byggmästare vid borggårdens uppsättande, både i anseende till
murning som snickning, skulle drängen Anders Göransson i Häggsjö betingas.
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§ 4 Angående beskaffenheten af det träplank som skulle uppföras å den beslutade stenfoten
omkring borggården bestämdes, att vid 2:ne tvärträd, det ena liggande omedelbart på stenmuren och det andra nära plankets öfra ända, sammanhållna af här och der på visst mellanrum
från hvarandra upprättstående stadigare stolpar, af hvilka 2:ne tvärträd längs efter gående, det
nedre skulle vara vida stadigare än det öfre, skulle fastspikas och inskäras ungefär 3 tum
breda och 1/2 tum tjocka ribbor, hvilkas öfre ofvanom det öfre tvärträdet uppstående ändar
skulle vara lindrigt spitsade.
§ 5 Som f. b. Erik Eliasson i Häggsjö för de 2:ne år han innehaft hemman derstädes svarat
dagsverken till öfverskott i värde af 5 r.d., skulle detta öfverskott tillräknas det nu sammanslagna hemmanet, mot godtgörelse till Erik Eliasson af nuvarande hemmansinnehafvare.
§ 6 Som de mäst resterande i dagsverken enligt 2:dra § af dagens protocoll äro ålagde
medelst arbete afbetala sin skuld, uppskjöts för denna gång beräkningen af hvars och ens
rester, till dess de möjligen efter fullbordadt arbete med borggården kunde minskas.
§ 7 Priset på kosthållningen till byggmästaren och bildhuggare med biträden bestämdes till
1 r.d. r.m:t på man per dag, äfvenså sättes priset på tillskaffade sparrar till 6 sk. stycket.
§ 8 Den slägga af jern, kyrkan tillhörig, som Rörvattnets åboer till låns bekommit, men som
blifvit förlorad, skulle af desamma godtgöras med 3 r.d. 69 öre, som utgjorde medium af hvad
vid auction betalts för dylika. Den af Magnus Andersson sönderslagna, skulle till skadan godtgöras med 1 r.d. 50 öre.
Uppläst och erkändt dag som ofvan intyga:

A. F. Winnberg
v. ordför.

Anders Olofsson i Häggsjön
Jon [bom.] Jonsson i Wahlsjö
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarvattnet

Erik Andersson i Rörvattnet

P.S. Bond. Pål Andersson i Wahlsjön, som under året tillkommit skulle svara för rök, fr. 1
maji 1862.
Uppläst och erkändt i sockenstämma d. 2 februari 1862 intyga
Anders Gabrielsson i Rörvattnet
Jon [bom.] Knutsson i Hotagen

19 april 1863
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 1080)

Protocoll vid kyrkobyggnadsdirectionens sammanträde i Hotagen den 19:e april 1863.
Närvarande voro undertecknad v. ordförande samt ledamöter Anders Olsson i Häggsjö, Jon
Jonsson i Gunnarvattnet, Jon Jonsson i Walsjön samt Erik Andersson i Rörvattnet.
§ 1 Det återstående arbetet med borggårdsmuren skulle enligt h:r contactsprostens föreskrift
under instundande hufveltid fullbordas med den sten, som af de resterande enligt skedd pålysning och påminnelse komme att framföras, samt arbetet verkställas af de mäst resterande
dagsverksskyldige efter till dem utfärdade sedlar, hvari äfven börjande arbetstider komme att
utsättas.
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§ 2 Grindar uti borggårdsporten skulle tillsvidare göras af träd, beroende på framtiden att
ersätta dem med kostsammare material.
§ 3 Stegan till taket skulle med tjära och färg bestrykas, uppresas, samt med jernhake fästas,
tills behov vore att flytta och begagna densamma.
§ 4 Brandförsäkringen af kyrkan skulle så fort som möjligt ske, uti Bolaget för allmänna
byggnader å landet, samt skulle församlingens kyrkoherde medtalas, att han på för kyrkan
mäst förmånliga och minst kännbara sätt måtte ombesörja och verkställa denna magtpåliggande angelägenhet.
§ 5 Någon beräkning af rester såväl i materialier som dagsverken ansåg directionen icke nu
behöfva ske, utan ville uppskjuta den tills arbetet äfven detta år blefve af de resterande
verkställdt, för att på en gång sedan kunna göra sluträkning i båda hänseenden.
Uppläst och justeradt, intygas dag som ofvan
A. F. Winnberg
v. ordförande
Anders Olofsson i Häggsjön
Jon [bom.] Jonsson i Walsjön
Jon [bom.] Jonsson i Gunnarsvattnet
Erick Andersson i Rörvattnet

3 oktober 1863
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (A D bild 1090-1120)

Protocoll vid kyrkobyggnadsdirectionens sammanträde i Hotagens sockenstuga
den 3:e oct. 1863.
Närvarande voro undertecknad v. ordförande samt ledamöter Anders Olsson i Häggsjö, hvarvid förekom följande, sedan och straxt ankommande Jon Jonsson i Gunnarvattnet och Jon
Jonsson i Wahlsjön, Erik Andersson i Rörvattnet – således alla ledamöter närvarande.
§ 1 Som anteckningarna öfver materialier, dagsverken och contanta utgifter för hvarje år
kyrkobyggnaden varat årligen blifvit godkända och upplästa, och hvar och en under tiden haft
tillfälle deraf taga kännedom, ansåg direction någon särskild slutgranskning icke vara af behofvet påkallad, utan blefvo de förda anteckningarna och räkningarna i allo gillade och godkände.
§ 2 De gjorda påkostningar i och för kyrkobyggnaden befunnos uppgå i dagsverken efter
rök till ett värde af 188 d:r på hvar och en, samt i materialier efter skatt till 190 d:r på hvarje
tunnland, till följe hvaraf de som ej uppgingo till detta belopp vore återstoden skyldige, men
de öfverstigande hade detta öfverskott att fordra.
§ 3 De som efter ofvannämnde beräkning hafva att fordra befunnos följande: för Bågavattnet 1 d. 39; Gunnarv. Jon Jonsson 2:36, Thomas Pålsson 2 d. Jon Jonsson yngre 1 d. 44
sk; Hotagen Per Olofsson 3:8, Häggsjö Per Andersson 2:17, Lars Andersson 2:29, Jonas Andersson 2:23, Isak Olsson 7:20, Isak Ersson 13:20, Olof Pålsson 1:49, Olle Andersson 3:10,
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Isak Eliasson 2:16, Pål Nilsson 4:40, Anders Olsson 4:30, Rörvattnet: Nils Pålsson 2:8, Jöns
Göransson 2:25, Wahlsjön: Jon Jonsson 3:17, Aron Hansson 2:24, Flinten Jon Bengtsson
2:18, Häggsjö Hans Andersson 1:34.
§ 4 Skyldiga efter samma beräkning befunnos följande: Gunnarv. Jon Danielsson 6 d. 2 sk;
Olof Olofsson 1:26, Daniel Jonsson 2:4, Hotagen And. Anderssons sterbhus 7:40, Jonas
And:s. 22 s; Häggsjö Olof Nilsson 7:21, Rörvattnet And. Gabrielsson 6:13, Olof Gabrielsson
2:13, And. Larsson 4:23, Lars Larsson 1:35, Er. Andersson 23 s; Per Göransson 3:12,
Wahlsjön And. Danielsson 11:21, Ivar Nilsson 10 d. 18 s:r.
§ 5 Bland torpare, inhyses och öfriga matlag befunnos skyldiga: Jonas Nordfjell i Ansett 1
d; Olof Olofsson i Flinten 1:12 s:r, Anders Larsson i Flinten 3 d. såsom inhyses ibidem, Hans
Bengtssons enka i Gunnarvattnet 4 r.d; Olof Knutsson i Hotagen 1:20.
§ 6 Nedanskrifne funnos jemnt fullgjort sina skyldigheter: Per Andersson i Ansett, Per
Aronsson i Flinten, Ol. Olss. enka derstädes, Pål Andersson Ivar Danielsson, Erik Nilsson,
Ivar Knutsson och Er. Eliasson.
§ 7 Med afseende å Jon Knutsson i Hotagen, så ansågs han jemnt hafva anskaffat materialier både för den tid han innehaft sitt hela, som sedan, sitt halfva hemman, äfvenså i dagsverken.
§ 8 Pål Rolandsson i Högberg, som i anseende till långväga transport blifvit befriad att
svara för mer än 1 t:l:ds hemman, befanns ändock restera inberäknat 56½ tunnor sand, 43
tunnor kalkskjuts, circa 20 dagars kosthåll, ett sammanräknat värde i materialier af 62 r.d.
§ 9 Hans Hansson i Högberg, som befanns stå uti en större skuld sedan han varit hemmansegare i Rörvattnet, befanns med sedan åsamkade rester i dagsverken häfta uti en skuld af 38
r.d. 9 sk:r.
§ 10 Per Persson i Rörvattnet resterade i dagsverken 22 d. 36 s:r.
§ 11 Erik Andersson i Flinten, som i flera år icke vistats innom församlingen, ansågs vara fri
från vidare kraf på sin skuld, mot att han icke heller finge räkna sig tillgodo de förr gjorda
dagsverken under sin förra vistelse härstädes.
§ 12 Anders Olofsson, inehafvaren af 3/4 tunnl. kronohemman i Flinten, som då under
kyrkobyggnadstiden hemmanet blifvit af olika personer innehaft, befanns häfta i skuld i och
för kyrkobyggnaden en summa 33 r.d. 30 s:r, ansågs efter befogenhet ega tillfälle uppgöra
räkning med sina företrädare men såsom nuvarande innehafvare skyldig att summan utgöra.
[Många ändringar, svårtolkat.]
§ 13 Nybyggaren Jon Jonsson i Skogsjö, som sedan 1 maji 1860 skulle svara för hel rök befanns nu vid sluträkning brista i fullgjorda prestanda en summa af 13 r.d. r.m:t.
§ 14 Pål Persson i Hotagen resterar sedan sin vistelse i Rörvattnet 12 d. 14 s:r; och har för
sistl. år såsom de....ande[?] ingen skyldighet fullgjort.
§ 15 Kyrkovärden Anders Olofsson i Häggsjö anmodades att upptaga ofvannämnde rester,
samt därmed godtgöra och betala dem som hade att fordra, samt sedan han tillagdt sig
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nöjaktigt arfvode och ersättning för detta bestyr, inlefverera möjligen återstående medel till
kyrko-cassan.
§ 16 Skulle ofvannämnde rester innom trenne månader, eller till 1 jan 1864, icke godvilligt af
de skyldige inbetalas, så befullmäktigas härmed samma kyrkovärd Anders Olsson i Häggsjö
att å kyrkobyggnadsdirectionens vägnar desamma i laga ordning indrifva, samt till nämnde
ändamål använda.
§ 17 Till vederbörandes kännedom och efterrättelse komer detta protokoll att uppläsas och
justeras i kyrkostämma, samt sedan på predikstolen kungöras, på det ingen måtte blifva i
okunnighet om tagna beslut och åtgärder, hvarförutan Anders Olofsson lofvat tillställa hvar
och en sin räkning.
§ 18 Upplysningar för rättelser af möjliga misstag och oriktigheter, kunna sökas under nu
utsatta termin 3 månader hos Anders Olsson, som efter denna tid må vara befriad från vidare
ansvar och redogörelse.
§ 19 Sedan nu kyrkobyggnaden efter laga syn var fullbordad och godkänd, beräknades och
befanns kostnaden hafva uppgått i contanta utgifter 7.816 d. 26 sk:r, i dagsverken 6.594 d. 12
s:r, samt i materialier 6.363 d. 21 s:r, eller tillsammans r.d. r.g:s 20.774: 11 sk:r, hvarifrån
dock afgår behållningen efter hållen auction på återstående materialier och inventarier 420: 10
s:r.
§ 20 Sedan nu förda protocoll blifvit justerat och underskrifvet så väl af directionen, som i
kyrkostämman, samt efter kungörelse från predikostolen vunnit laga kraft, ansågs kyrkobyggnadsdirectionen hafva afslutat sina åligganden samt till följe deraf upphöra att finnas till.
Uppläst och justerat dag som ofvan intyga
A. F. Winnberg
v. ordförande

Anders Olofsson i Häggsjön
Jon [bom.] Jonsson Gunnarsvattnet
Jon [bom.] Jonsson Walsjön
Erick Andersson Rörvattnet

Ofvanstående protocoll är uti kyrkostämma med Hotagens kapellförsaml. vordet uppläst och
godkänt, intyga å socknemännens wägnar: den 4:de october 1863.
A. F. Winnberg
Anders Gabrielsson i Rörvattnet
ordför.
Thomas [bom.] Pålsson i Gunnarvattnet
Uppläst från predikstolen i Hotagens kyrka med besvärshänvisning den 11:te octob. 1863, af
A. F. Winnberg
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Inledning Frostviken
Frostvikens pastorat bildades 1861 genom utbrytning ur Föllinge församling. I pastoratet ingick
även Frostvikens lappförsamling som den samiska befolkningen tillhörde. Beslutet om att bli
egna fattades redan 1841. Då inrättades även tjänsten som kapellpredikant och den förste på
posten var Magnus Selberg som tjänstgjorde mellan 1841–1846. Han efterträddes av Henrik
Höglund, (1846–1861), som därefter trädde in som kyrkoherde i det nya pastoratet. År 1794
invigdes det första lilla kapellet, Vikens kapell, och den nya kyrkan i Gäddede stod klar 1839.
Sockenstämmo-protokoll finns mellan åren 1847 och 1863. Äldre uppgifter rörande Frostviken
finns att läsa i Föllinge sockenstämmas protokoll.
Folkmängden i Frostviken är i början av 1800-talet 245 personer, och runt 1860 är
invånarantalet 1119.
I protokollen kan man bland annat läsa om invånarnas vedermödor. På tillfrågan om årsväxten
1835 lämnades det svar, ”att öfver hela socknen var den svag och de flesta byalagen aldeles
bortfrusen, ingen tilltrodde sig få frösäde till nästa sommar”.
En annan återkommande fråga är framkomligheten och bristen på vägar. 1829
diskuteras och beslutas om vägen över Bågedet, att ”så vida den både är och förblifver en
allmän, eller expeditionsväg, skall den på sockens gemensamma bekostnad så förbättras, att
så väll präst som länsman med dessas biträden kunna med båtar och annat resetyg
obehindrad framkomma”.
1847 diskuteras hur socknen ska tänka kring beslutet om allmän folkskola. Stämman
konstaterar att en skola ”för deras locala förhållande näppeligen kan organiseras”. Man
resonerade istället kring att anställa en skolmästare, men konstaterar krasst att en enda person
inte räcker till i det vidsträckta området. Varpå man beslutar att dela upp socknen i flera rotar,
och utse socknens egna läskunniga som ansvariga.
Återkommande frågor rör socknens fattiga och understöd till dessa. Ordningsfrågor såsom
den från 1854 då beslutades att ingen: ”skall upplåta sina hus för spel och dans i annor
händelse än vid brölop eller eljest festliga tillfällen…. I sådana fall hade fjärdingsmannen i
uppdrag att näpsa vederbörande och i vissa fall utdela vitesstraff.
Östersund 1 mars 2019

Rolf Olsson
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Sockenstämmoprotokoll 1822–1863
1822? utan datum
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. ÖLA. (AD bild 340, 350)

Enkan Sigrid Pehrsd:r inkom med så lydande skrift:
På begäran af lappenkan Sigrid Pehrsd:r ifrån Ornäs fjäll och Ströms lappmark, lemnar
jag underskrefne det sannfärdiga betyg att jag blef till vittne kallad af de döda[!] Nils Clementsson i lifstiden att jag skulle höra att han sade till alla sina stjufbarn så att de hörde dig
böra inte få någon arf efter mine dagar. Jag har nog gifvit af quarlåtenskapen som finns efter
mig, utan de senare barn skola dela sins emellan som jag de hoppas de skola sköta mig till
döden, som jag väll mins att flere blefwo till vittne kallad somlige af dem döde sedan. Som
skedde i Fjällsjö prästgård när testamente skedde med hustrun och[?] emellan, som jag med
liflig ed bestyrka kan, om så påfordras.
B[j]örkfjäll d. 21 september 1822.
Påvittnar
Zachris Walgström
Vice länsman i Åsele lappmark

Lars Thursson
Börkfjäll och Åsele lappmark

Som detta vittnesbetyg syntes wara lögnaktigt och alldeles stridande emot testamentet, tillsades enkan Sigrid, att sluta med vidare process, såsom ledande till hennes egen skada, i synnerhet äfven hon undandöljt vid boupptekning, och hon som ock de falska vittnena skulle
komma att stå till svårt ansvar, utan i godo med sine stjufbarn öfverenskomma och liquidera,
§2
skedde i följande ordning.
som
1:o) Tvisten om roten skulle uphöra, hvaremot stjufbarnen icke widare ville klandra testamentet. 2:do) skulle Sigrid betala all enl. lag skedd kostnad, igenom prosessen förorsakad.
3:tio) skulle sonhustrun Brita Pålsd:r behålla 2:ne små renar, som hon har för 5: 42 r.d:r,
hvilka en båtsman Compas, enl. lämnadt quitto på Sigrids wägnar uttagit, warandes denna
summa utfordrad såsom rättegångskostnad, ehuru derpå intet utslag fallit, eller rättighet därtill
war fastställd, utan hade Sigrid genom skrämsel och wåldsamhet af båtsmannen velat sig
tillegna ofta nämnde rättegångskostnad, samt för mjöl och bränvin och skulle Wer...[?] erhålla
på arfskifteskostnaden en ren, som hos stjufdottren Ingrid Nilsd:r, gift med Nils Jonasson,
samt kronolänsmannen för sin resa och påkostnad och pastorn[?], som vid tillfället biträdt,
tillsammans en vacker slagtren, som i Ström vid nyåret lämnas skall.
Till de omyndiga barnens förmyndare förordnades Thomas Nilsson äl:e och Pehr Larsson, äfwenledes [lucka] för Thorkel Jons omyndige stjufbarn, Milla, Marget, och Lisa, utsågs
till förmyndare: Thorkil Andersson.
[§§ 2 och 3 rör ej Frostviken]
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1 oktober 1822
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 12, ÖLA

Den 1 oct. 1822 Ankaredet.

[Hela texten överstruken.]

Närvarande ledamöter länsman Höglund, fjärdingsm. Wassdahl. Bond. Pehr Pehrsson i Jorm,
fjellmännen Lars Mattsson och Pehr Larsson.
§ 1 Företogs förlikningsfrågan emellan Nils Clem. enka Segrid Pehrsd:r och dess stiufbarn
om arf hvaröfver klagadt blifvit att bouppteckning eller arfskifte af Wassdahl förrättadt icke
wore fullständigt eller med rättvisa werkställdt. E:n Segrid Pärsson inställte sig med fullmägtige Pehr Larsson. Stiufbarnens hustrur woro och närvarande.
Egentliga tvisste ämnet upkom om roten, hvilken barnen föregifvit sig icke erhållit, utan
endast arfelott efter rätta modren, hvilken arfelott blifvit för blandad med så kallad rote.
Stjufbarnen ville icke klandra testamentet, om stjufmodren ville uphöra med sitt missnöje och
återfordrande af så kallade roten, hvilken hon icke gittade bevisa det stjufbarn utbekomit
bemälde rote som i arfskifte blifvit uptaget.
[Underskrift saknas]

6 oktober 1822
Källa: Hotagens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (AD bild 350)

Den 6 october 1822.

[Hela texten överstruken]

Nedre el. östra delen af Frostviks capel-lag neml. Fogelbergs, Schulsåsens, Häggnäset, Håkafot, Gussvattnet och Berg åboer, som och Gäddede (Junsternäset torde ock troligtwis förena
sig), åstunda bönehus på Håkafot men i den händelse öfr. församl. förena sig därom, att
kyrkan flyttas till Gäddedet, där vid grundläggande af capel, ställe för kyrkan blifvit anslagit
circa 60 år sedan (Björkvattnet, Frostviken, Viken och Gädde)
– Kyrkan byggd circa år 1798 –
Syn har skett på Gäddedet, men då bristande slott för kyrkobolet som utsågs då de
[Ej avslutat]
Gäddedes boerne skola ock tillfrågas, om icke någon ville utbyta sig till Prestbolandet, då
prestebolet blefve i Gäddedet, på hvars grund nya kyrkan kunnde byggas, hvilken sak så
mycket hälldre borde sättas i verkställighet, som den gl. kyrkan i Frostviken tarfvar vidlyftig
reparation och är allt för litet inrymmande af folk, äfvenledes är att anmärka, att de längst
aflägsna byar, Schulsåsen i öster och Ankarvattnet i nordväst hafva lika långt till Gäddedet
neml. 4½ mil, då nu Schulsåsboerne hafva till Frostvik 6½ mil, obeqvämlig väg för Guds
huses besökande och i synnerhet för framskaffande af sina lik.
[Underskrift saknas]

24 juni 1823
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag, ÖLA. (AD bild 860)

Protocoll hållet i Frostvikens sockenstuga den 24 juni 1823.
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1
Upplästes räkenskaperne öfver kyrkans- och fattigcassans medel, samt blefvo af församlingen för riktige och erkände och underskrefne.
2
Åtog sig kyrkovärden Olof Edforss att för instundande år ensam bestrida och ansvara
göromålet med kyrkans räkenskaper, med det förbehåll att alla contanter skulle i några mäns
närvaro upräknas och sedan nycklarne till kyrkokistan honom öfverlemnas.
3
Uptogs frågan om kyrkans flyttning till Gäddede hvarvid ett af pastor ingifvet så lydande memorial uplästes: Som nedre delen af Frostviks capellag begärt höra den öfriga delen
af församlingen, om kyrkans flyttning till Gäddede, vill jag etc; Men den öfre delen af församlingen, och i synnerhet de som bo nära den gamla kyrkan nekade ensidigt, att bevilja detta
förslag.
4
Framvistes af Abraham Nilsson från Håkafot, öron af 2:ne björnar, som af honom blifvit
fångade utan något skall. Öronen upbrändes i församlingens närvaro och utdrag af protocollet
blef honom meddeladt.
[Underskrift saknas]

? juni 1826
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. opag, ÖLA. (A.D. bild 850)

Protocoll hållet [skada] juni 1826 i Frostvikens sockenstuga.
1
Kyrko- och fattigcassornas räkenskaper uplästes, granskades, gillades och underskrefvos, såsom riktige befundna. På församlingens wägnar blefvo utsedde därtill neml. skolmäster
Edforss och Göran Aronsson i Gussvattnet. Kyrkans cassebehållning till 1826 besteg sig till
en summa 232 r.d. 20 sk. r.g:s mynt, och fattigcassans en summa 63 r.d. 16 sk. 1 r:st. samma
mynt.
2
Klockaren ville hafva ledighet från sin tjenst på det sätt att äldste sonen sysslan förestå
skulle, hvilket så af pastor som hela församlingen beviljades.
3
Församlingens mening att prästbolet ej lider intrång, samt förbehöll sig pastor, att hvad
tillkommit honom såsom prestebol blifvit orubbadt, äfven om enskild präst för socknen antages och sitt boställe erhålla bör på prestebolandet.
4
Rörande kyrkans reparation twistades på ena och andra sättet, och slutligen blef öfverens kommit att reparation med taket skulle verkställas.
5 Om wägen från Munsvattnet till Hvahlsjön öfver fjället väcktes fråga, och enligt
sockenstämma år 1822 blef vidare fastställdt det hela socknen däruti deltaga skulle.
Sålunda beslutit, ut supra.
Carl Ax. Rothoff
Pastor

Jon Wassdahl
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30 september1826
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, s. opag, ÖLA. (A.D. bild 840)

Allmän sockenstämma d. 30 sept.
1

Medelades upplysning om kungörelsen d. 7:de juli 1826.

2
Om Pehr Enarsson med Nils Jonsson och käringen att infina sig på Ankaredet och slutgöra m. m. [?]
3
Om kyrkoboställe, så vida kyrkan börjar blifwa mindre rymlig, samtyckte Öfverbyggden, att den med lämpligaste lägenhet skulle få sitt ställe på Gäddede, dit äfwen prestgård kan genom utbyte af Prestebolandet vinnas då kyrkan uppbygd blifver; i sammanhang
därmed är alfvorlig mening att Frostviks capell-lag vill jämte biträde af pastor få egen prest,
och för ny kyrkobyggnad söka stamboks medel. Ytterligare i detta ämne frågades Öfverbyggden. För Ankarvattnet, svarade Wassdahl, Jon Pehr Pehrsson och Ol. Olsson, Pehr Enarsson för Blåsjön, ansvaras i samma vilja och öfverens stämmelse; Jon Vassdahl.
4
Hvad egentliga byggnings stället för kyrkan beträffar, tillfrågades Gäddede byemän om
upplåtelsen, då de medgåfvo att stället i samtelige byägarnes när- och öfvervaro skulle få på
ett belägligt och förut påtänkt ställe utses, och vidare yrkade pastor, att lägligheter för herbergen lämpligen skulle inrymas.
5
Om ...[?]timrets anskaffande samtycks att hela socken igenom skulle deltaga, men när
mäste tillgångarne såsom i Gäddede och deråt belägne ställen, sökas tillgång emot billig ersättning, hvar och en äger rättighet att fram föra timret till byggningen.
[Underskrift saknas]

22 juni 1828
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 41, ÖLA.

Sockenstämmo protokoll hållit i Frostviken den 22 junii 1828.
§ 1 Granskades kyrkans räkenskaper samt fattigcassan, och befanns riktig samt önskade
bibehålla samma kyrkovärd.
§ 2 Vid väckt fråga, att hustrun Brita Olofsd:r ifrån Lidsjöberget, skulle blifva antagen
såsom fattighjon på Frostvikens socken, gjordes af församlingen enhällig motsägelse, emedan
hon endast 6 år vistas härstädes och med prest-attest afflyttad till Ström medtagande sin
ägendom, och ansågo sig icke skyldige att henne emottaga förän hennes tillhörigheter blifvit
förtärde.
Ut supra
Joh. Ad. Liljesköld
Olof Edforss
adj. Pastor
Anders Göransson i Fogelberget
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24 juni 1829
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 43-44 ÖLA

Protokoll hållit i allmän socken stämma med Frostvikens capellag den 24 junii 1829.
1 mo Den nya prestkappan som nu blifvit anskaffat betalas af kyrkocassans tillgångar efter
accorderat kjöp med 16 r.d. r:g:s, och den gamla skänkes af församlingen till Ankarede lappsamlingsplats.
2 do Hvad väglaget öfver så kallade Bågedet beträffar stadnade församlingen i de hufvudsaklige beslutet, att så vida den både är och förblifver en allmän, eller expeditionsväg, skall
den på sockens gemensamma bekostnad så förbättras att så väll präst som länsman med
dessas biträden kunna med båtar och annat resetyg obehindrad framkomma, till hvilken
värkställighets fortsättande bonden Erik Eriksson i Sjulsåsen af sockenboerne allmänt valdes
med vilkor att erhålla 24 sk. banco för hvarje mans- och öke dagsverke, skolandes han så vidt
möjligt är iståndsätta vägen på varande sommarföre.
3 tio Åter beträffande vintervägen fram till Ström, som öfver alt är efter sjöar, instämde
sockneboerne med varandra att så snart sjöarne blifvit farbare skola de stickas heller vålas så
att en och samma väg kan hållas hela vintern, neml. byavis.
4 to Till revisorer öfver kyrkoräkenskaperna för förflutna året valdes bönderne Jöns Andersson och Per Jönsson i Björkvattnet, hvilka vid skeende samling nästa höst skola ordentligen
företa[?] de åtgärder de emedletid fogat, äfvenså beslöts att nybyggaren Per Carlsson i
Trångmohn såsom stadd i ganska fattig belägenhet, skulle af fattigcassans tillgångar få erhålla 10 r. d. r:gl.
Frostvikens sockenstuga.
Ut supra
S.D. Lät sockenskrifvaren Hans Larsson i Viken förete sockenräkenskaperne för nästa år
1828, hvilka erkändes och underskrefvos, och så vida ingen lön för honom varit bestämt, så
erbjödo sockneboerne 2 r.d. banco för de förflutne åren, samt 2 r.d. r:g:s årligen framgent.
Dag som ofvan
Carl Ax. Rothoff

A. J Rosenberg
Jon Wassdahl

4 october 1829
Källa: Föllinges kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 45, ÖLA

Sockenstämmo protokoll hållet i allmän sockenstämma med Frostvikens socknemän
i dess sockenstuga, den 4 october 1829.
§ 1 Upplästes till granskning och justering, förra årets kyrko- och fattigcassæ räkenskaperne, och så vida deremot intet fants att anmärka, blefve det af 2:ne församlingens
ledamöter underskrefne.
§ 2 I afseende på fattigas försörjande, gjordes ingen ändring utan förblef det vid hvad förut
var beslutadt, men i anseende till de olyckor och skador, som Jon Wassdahl, nämndemännen
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Påhl Bengtsson och Aron Jonsson lidet på sin boskap under förledne sommar beviljade socknemännen de 2:ne förstnämnde, 10 riksdaler r:g:m. hvardera och den siste 5 r.d. samma mynt.
§ 3 På väckt fråga om kyrkobyggnad och uppgifvet förslag \på Gäddede, hvarom/ *) till
byggnadssätt med ringaste kostnad visade allmogen sig hugad att företaga arbetet ett år från
nästa midsommar. Men i anseende till kyrkans flyttning från Frostviken till Gäddedet protesterade Hans [lucka] i Jorm emot med påstående att icke det ringaste deltaga i arbetet om
flyttningen skulle ske, hvarföre honom alvarligen förehölts afoget af ett påstående stridande
emot hvad större delen af församlingen redan förut ingådt.
Frostvikens socknestuga, som ofvan.

In fidem
M. Selberg
S. M. adjunct.

* [Tillagt i marginalen] till förene flere protokoll blifvit hållna, och i anledning deraf ämnet
blifvit underdånigast hos Kongl. Maj:t anmält och på höggunstig tillstyrkan så väl af
högvördige Domcapitlet i Hernösands stift, så ock af landshöfdinge embetet i Jemtlands län.

26 juni 1831
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:3, opag. ÖLA. (A.D. bild 830)

Protokoll, hållet i Frostvikens sockenstuga den 26 junii 1831.
Efter föregången offentlig kallelse sammanträdde, å ofvanskrefne dag efter gudstjenstens slut,
den nu församlade fjäll-allmogen jemte lapp-catecheteterna Olof Wassdahl och Benct Jordahl,
hvarefter Max. Vener. Consitorii bref af den 31 maj 1831 till kyrkoheden herr magister C. A.
Rothoff, rörande jämkning och förbättring af lappska allmogens barnaundervisning, tydeligt
uppläses. Efter gifna tjenliga föreställningar om ämnets höga vigt och nödvändigheten af att
förskaffa sina barn en sann och lefvande christendomskunskap, hvilken förutan, ingen rättskaffens Gudsfruktan och Gudi behagelig och helgad vandel är att hoppas, gifvo fjällmännen
enhälligt tillkänna deras önskan att få skolhus uppbyggde vid Grufvelskyrkan \el. Hotagens
capel/ och på Ankaredet, hvarest de hafva sina förnämsta samlingsplatser, för att der låta sina
barn å föreslagen tid undervisas. Men som en betydlig del lappar befinna sig i så stor fattigdom att de äro nästan alldeles urståndsatte att vid scholorna kosthålla sina barn, gafs det
förslag att genom en viss årlig afgift af hvarje skattelapp och andra fjällmän en cassa skulle
inrättas och af catecheteterna förvaltas till kosthållning vid scholan för så många fatttigbarn
som tillgångarna möjligen medgifva, hvartill fjällallmogen och enhälligt samtyckte men hvarom närmare skal regleras nästa höst.
Hvad åter det förslaget beträffar, att catecheteterna skola 6 sommarmånader vara lapparne följaktige för att i deras kojor sysselsätta sig med barnaundervisning, ansågs det så väl af
de förra, som de sednare, nästan ogörligt åtminstonet icke öfver 4 månader och ofta icke en
gång så länge, för sommarens sena annalkande och vinterns tidiga inbrytande, samt lapparnas
flyttningar vissa tider af året till aflägsna orter, hvarföre de häldre önskade att någon längre tid
hålla scholstugorna öppna och äfven att under scholæ-tiden intaga något barn öfver det föreslagna antalet.
Frostvikens soknestuga som ofvan.

In fidem
M. Selberg
S. M. adjunct.
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3 october 1835
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 47-49, ÖLA.

Sockenstämmoprotokoll, hållet i Frostviken den 3 october 1835.
På väckta frågor blefvo efterföljande beslut eller öfverenskommelser vidtagna.
§ 1 Ett utfattigt hushåll af fjellallmogen, nemligen Nils Jonsson äldre med dess hustru,
hvilken är blind, har nödgadts anlita bedja om hjelp af svenska allmogen, så snart sagdt fjellallmogen i allmänhet närmas de utfattiga. En och annan af svenska allmogen har redan i detta
afseende bidragit, och ville derföre att de öfrige af barmhärtighet deltogo; detta beviljades
sålunda, att mat förskott skulle lämnas byavis inom capellaget till Olof Larsson i Ankarvattnet, hvilken åtog sig att sköta de förbemälde utfattiga personerna Nils Jonsson och h:u.
Denna bevillning skulle årligen äga rum på det sätt, att hvar och en förskaffade antingen mjöl
eller bröd efter hvad meddelas kan,och af annan matvara, att icke nämde fattig hjonen skulle
lida den nöden, att tigga, hvaremot ett beslut togs, det fjellmännen skulle ombesörja hädanefter sine fattiga och med dem icke göra intrång på svenska allmogen; I anledning hvaraf i
följande
§ 2 Hans Mårtensson, fjellman, yttrade att vid fjellmännens samlingar ungdomen bidrogo
med någon afgift årligen till förr nämnde ändamål, hvarjemte och vid förenämde sammankomster, utom årliga bidraget af Christendoms kännsla för egne fjellmän, fjellmannen Hans
Mårtensson skulle ega rättighet, att med en hof insamla några medel af hvilken som hälst,
vare sig af svensk eller fjellallmoge, till fattiga fjellmäns understöd. Insamlingen skulle inlämnas hos Olof Larsson, hvilken jemte Hans Mårtensson redovisar för medlen och förvaltningen, hvarje höst på Ankaredet.
§ 3 På tillfrågan om årsväxten lämnades det svar, att öfver hela socknen var den svag och de
flesta byalagen aldeles bortfrusen, ingen tilltrodde sig få frösäde till nästa sommar. Detta
syntes vara rätta förhållandet, då vid underteknads ankomst sådan ännu stod oskuren och grön
såsom en följd deraf, att utsädet för köld och frö ej sistlidne sommar kunde verkställas på de
flesta ställen innom socknen, förr än i medlet af julii månad. Socknemännen anhöllo i all
ödmjukhet om understöd till nästa års utsäde, så vida det af wår aller nådigste Konungs landsfaderliga omsorg i nåder beviljas kan. Hushållen äro för de närvarande 57, hvaribland nära 2/3
delar äro brödlöse i afseende på årets växt. I afseende på understöd, om de kan beviljas,
tillstyrkte pastor och expeditions länsm. Rosenberg, att församlingens innevånare hälldre
utbådo sig penningar än säd, som igenom en lång forrsling skulle blifva dubbelt dyrare, än då
den från vestra sidan eller Öfver Haldens pastorat i Norige emot kontant kunde erhållas,
hvilken säden befinnes årligen fröbar, uti hvilken förslag församlingen tacksamt ingick med
inbördes förbindelse att tillvarandra med brödsäd eller korn, så långt tillgångarna medgåfvo,
och skulle detta protocolleras[?] att tjena till sannfärdig berättelse om tillståndet med årsväxten inom socknen.
§ 4 Expeditions länsmannen Rosenberg väckte fråga i afseende på lönevilkor inom Frostvikens capellag, så vida bemälte expeditonslänsman, utom sin befattning med fjell-allmogen,
äfven med begifvande af kronofogden i orten åtog sig skatt- och mantalskrifning med Frostvikens allmoge, på det densamma ej besväras skulle att förnämnde angelägna ärende infinna
sig inom Hammerdahls tingslag, om icke Frostviksboerne ville årligen i och för ofvan beropade åtgärd erlägga, utom hvad förr contracteradt blifvit med Rosenbergs företräde om 1
ljus och 1 pund ull, ett köttlår af får eller get; hvilket beviljades.
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§ 5 Beträffande nya kyrkobyggnaden på Gäddedet, tillsades en var att framskaffa tillbörligt
verke, på det byggnaden ej hindras.
Frostviken,

Ut supra

in fidem
Carl Ax. Rothoff
Pastor

Å församlingens vägnar
[Namn saknas]

21 mars 1847
Källa: Frostviken kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.3-4, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i vederbörlig ordning utlyst sockenstämma med
Frostviks capell församling den 21 mars 1847.
§ 1 Utvaldes såsom ledamöter uti sockennämnden följande hemmansegare inom socken,
neml: fjerdingsmannen Abram Nilsson i Håkafot, kyrkovärden Pehr Jönsson i Björkvattnet,
för detta kyrkovärde Pehr Pehrsson på Gäddede, f.d. catecheten Bengt Jordahl i Jormvattnet,
Aron Olofsson i Blåsjön och Ifvar Jonsson i Sjougdnäset. Och bestämdes nu att desse socknenämnds ledamöter tillika skulle enligt 2 § mom. 1 af Kongl, Maj:ts nådiga förordning af den
29:de maji 1846, äfven taga befattningen om såsom tillsyningsmän, och inom hvar sitt district
hafva tillsyn å försvarslöse personer.
§ 2 Beslöts, att timmerhuggning till den nya sockenstugas uppförande skulle verkställas
vårtiden detta år och att timringen företages samma tid 1848. Timret för långsidan bör vara
5½ famnar och till tvärsidan 4 famnar.
§ 3 Som Kongl. Maji:ts nådiga beslut, att folkscholor skola inrättas i rikets alla församlingar, och någon sådan här icke ännu hunnits organiseras, eller för locala förhållande näppeligen kan organiseras, fann undertecknad ordförare sig föranlåten, att med sockne männen
rådpläga, om nödvändigheten, att tillsätta en schol-lärare hvilken med undervisning i stafning
och innan läsning kunde barnen tillhanda gå.
Socknemännen hade der emot intet att erindra, men förmente, att en enda lärare eller så
kallade schol-mästare, i anseende till sockens vid-sträckta belägenhet, ej vore tillräcklig,
hvadan och för hvilken orsak flere blefvo utsede, neml.: för Jormsjöns, Jormvattnets och
Gäddedes rotar f.d. fjärdingsmannen Jon Wassdahl, för Blåsjöns, Ankarvattnets och Sjougnäsets rotar f.d. catecheten Bengt Jordahl, för Vikens, Björkvattnets och Kycklingvattnets
rotar klockaren Olof Wassdahl, och för Håkafot och Fogelbergets rotar torparen Eric Ersson i
Fogelberget. Så anmodades på församlingens vägnar, att nämnde befattning öfvertaga med nit
och verksamhet drifva och ombesörja under instundande vår och sommar, och sedan vidare,
till dess folkscholan hinner sättas i verksamhet, emot åtnjutande af föräldrarne 12 sk. riksg. i
veckan för hvarje barn, fri kost under lärotiden, samt skjuts från ena läro-stationen till den
andra.
År och dag, som ofvan.
Henric Höglund
capell predikant

På församlingens vägnar:
Pehr Jonsson i Ankarvattnet
Olof Jonsson i Frostviken
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5 april 1847
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.4-5, ÖLA.

Protokoll hållet vid allmän sockenstämma med Frostvikens capellag
den 5:te april 1847.
Då en del Frostviksboer tid efter annan tillkännagifvit, det deras önskan vore, att Frostviks
socken vid inträffande nästa pastors ledighet blifve ett särskildt ifrån Fölinge moderförsamling afsöndrat pastorat, lät undertecknad orfförande i dag inkalla capellagets samtlige
hemmans och nybygges innehafvare, för att inhemta, om alla vore af enahanda tänkesätt.
Hvarvid och på tillfrågan capellboerna gemensamt afgåfvo det svaret, att deras önskan i
allmänhet vore, att i frågavarande klyfning finge försiggå, samt anmodade derjemte kronolänsmannen i districtet herr Pehr Holm, att enligt bifogade fullmagt, en ansökan uppsätta och
densamma med det görligaste första till högväderbörlig ort försända.
År och dag, som ofvan
I pastors ställe.
Henric Höglund
Capell predikant

Å egne och öfrige församlingens
vägnar i Frostvikens capellag:
Pehr Jönsson Björkvatnet
Jon Wassdahl i Viken
Olof Wassdahl, klockare
Bengt Jordahl, catecehet
Pehr Pehrsson på Gäddede
Olof Andersson i Fogelberget
Eric Jönsson i Sjulsåsen
Abram Nilsson i Håkafot

10 oktober 1847
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.5-7, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostviks församling
den 10:de october 1847.
§ 1 Uplästes och granskades kyrko- och fattigcassans räkenskaper ifrån den 1 maji 1846 till
samma tid 1847 hvarvid befanns, att kyrkocassan egde en behållning af 1556 r.d. 41 sk. r:gl.
och fattigcassan en behållning af 132 r.d. 14 sk. 1 r.st. samma mynt, samt blefvo nämnde
räkenskaper till riktigheten styrkte och underskrefne af bönderne Eric Jönsson i Sjulsåsen,
Jonas Pehrsson i Jorm och Ifvar Jonsson i Sougdnäset.
§ 2 Som någon vaccinering på längre tid icke föresiggåt här i socken, icke heldre någon
vaccinator här befunnes; påyrkade underskrefne ordförande, att en vaccinator skulle utväljas;
klockaren Olof Wassdahl, hvilken vunnet insikt uti vaccinering, blef till vaccinatör enhälligt
utvald emot ett arfvode af 8 skil. b:co för hvarje barn, han omsorgsfullt och med pålitlighet
vaccinerade.
§ 3 Bonden Jon Pehrsson i Jorm, hvilken en tid af 3:ne år förestådt sexmans-tjensten i
Jorms rota ville derifrån blifva entledigad, och då församlingen icke hade deremot något att
påminna, blef bonden Roland Jonsson i samma by till sexman i dess ställe utvald.
§ 4 En del sockne män lät tillkännagifva sin önskan vara, att en viss procent å de penningar,
som till lån utlämnas eller till lån ärhållas borde inom socken bestämmas, hvarefter de som
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förvaltade kyrkans medel eller eljest innehade förmyndarskap, äfven hade, att rätta sig. Med
detta förslag voro sockne männen enhelligt nöjda. Och beslöts det skulle endast 4:ra procent
för hvart hundrade årligen ärläggas.
År och dag, som ofvan.
Henric Höglund
Capell predikant

På socknens vägnar:
Pehr Jonsson i Ankarvattnet
Olof Jonsson Frostviken

31 oktober 1847
Källa: Föllinge kyrkoarkiv, vol. K I:4, s.12-14, ÖLA. [Par. 2 och 3 rör ej Frostviken.]

Protocoll, fört uti allmän socknestämma med Föllinge socknemän och
Hotagenscapellboer i Föllinge socknestuga den 31:ta ocktober 1847.
§ 1 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. consitorii af
socknemännen 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 befullmägtigade
ombudet Ivan Knutsson, för samtlige röstegande capellboer i Hotagen, nu hade i socknestugan sammanträdt, samt den underdåniga ansökningen blivit, till inhämtande af dess
innehåll, uppläsen, ansågo dessa socknemän, med hvilka befullmägtige 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 26½
tunnor af Offerdahls kronotionde spannemål, än ock å den i den underdåniga ansökningen
uppgifvne skäl till vinnanande af mera nämnde klyfning, hvilka i socknemännens tanka
saknade fullt giltighet, enär det wäl ej kunde förmenas deras varande capellpredikant, att sina
sockenmän 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 åberopade pastoratets tillväxt ännu är så obedtydlig, så att en blifvande pastor på lång tid
icke utan saknad skulle se sin relativt, till andra kyrkoherdar, swaga inkomst förminskad.
Och då härjemte 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:ts 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.
[Underskrift saknas]
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24 april 1848
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.7-9, ÖLA,

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostviks församling
den 24:de april 1848.
§ 1 Beslöts det den uti § 2:dra af sockenstämmobeslutet den 21mars 1847 tillämnade
sockenstugubygnaden skulle i denna vår, eller veckan efter pingest uppföras, och blefvo till
timmermän utsedde: bönderne Eric Ersson i Sjulsåsen, Olof Pehrsson i Munsvattnet, Eric
Johansson i Munsvattnet, Mickel Mattsson i Fogelberget, Pehr Pehrsson och Pehr Pålsson på
Gäddede, Abram Nilsson i Håkafot, och Olof Wassdahl i Kycklingvattnet, hvilka såsom dagspenning ega, att af socknejemnadsmedlen för hvarje dag bekomma hvardera 10 r.d. riksgäld.
§ 2 Då kyrkans sacristia ännu saknar källare till communion-vinets behöriga förvarande,
fann undertecknad ordförande sig föranlåten, att äfven derpå fästa socknemännens uppmärksamhet, samt tillika påyrka att en källare till vinets förvaring med det första bör förfärdigas.
Socknemännen hade här emot icke heldre något att ärindra, men förbehöllo, att dermed finge
upphöra till något framefter sommaren eller till dess höbergningen i det närmaste försiggått.
Kyrkovärden Peter Jönsson i Björkvattnet, Olof Olofsson i Jorm, Jon Pehrsson i Mon, och
Olof Andersson i Fogelberget, åtog sig på socknemännens begäran, att ifrågavarande arbete
förrätta, emot 1 r.d. riksg. hvardera per dagen, hvilka medel ur kyrkocassan tages skulle.
Äfven saknades lås på sacristi-dörren och galler för fönstren, hvilka behörigheter kyrkovärden
Pehr Jönsson åtog sig, att för kyrkans räkning anskaffa.
Slutligen tillspordes sockne männen, om målaren Jöns Löfvenberg skulle snart kallas,
för att fullborda, hvad som ännu brister å kyrkans målning, hvartill svarades att dermed finge
upp höra till en lägligare tid.
År och dag, som ofvan.
Henric Höglund
Capell predikant

Å sockne männens vägnar:
Pehr Jonsson i Ankarvattnet
Olof Jonsson i Frostviken

25 juni 1848
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.9-11, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostviks församling
den 25:te junii 1848.
§1 Upplästes och granskades kyrko och fattigcassans räkenskaper öfver influtne och utgångne medel ifrån den 1 maji 1847 till samma tid 1848. Och befans kyrkocassan ega en behållning till nästa bokslut af 1251 r.d. 33 sk. 8 r.st. riksgäld, samt fattigcassan en behållning af
165 r.d. 32 sk. 7 r.st. samma mynt. Och då ingen hade något, att emot räkenskaperna anmärka,
blefvo de å församlingens vägnar styrkte och underskrefne af fjärdingsmannen Abram Nilsson
i Håkafot, nämndemannen Lars Danielsson i Wiken, samt nämndemannen Eric Jönsson i
Sjulsåsen.
§ 2 Kyrkovärden Jönsson i Björkvattnet, som en tid af 3:ne år förestått kyrkovärdssysslan,
wille nu derifrån blifva entledigad, föregifvande att det vore alt för mycket kännbart för sig,
som har 3:ne mils väg till kyrkan, det han nästan söndagligen i och för tjensten bör färdas, om
den redligen skötas skulle, att för en så ringa lön, som hitintils är anslagen, uppfylla sin pligt.
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Socknemännen, som funno Pehr Jonssons talan vara med sanna förhållande öfveränstämmande, försättes härefter uti något bryderi såvida icke någon skrifkunnig pålitlig man i dess
ställe för närvarande vore att tillgå, sökte att emot lönens förhöjning till 15 riksdaler riksgäld
öfvertala Pehr Jonsson att ännu en tid vid tjensten qvarstå, hvartill Pehr Jonsson änteligen lät
öfvertala sig, dock icke längre än på ett år och under vilkor, att hafva förra kyrkovärden Pehr
Pehrsson här på Gäddedet såsom biträde.
§ 3 Sockenskrifvaren Olof Andersson i Fogelberget som äfven en tid af 3:ne år förestått
sockenskrifvaretjensten, önskade och att derifrån blifva befriad, och blef klockaren Olof
Wassdahl i dess ställe af socknemännen till sockneskrifvare enhälligt utvald, emot 6 riksdaler
riksgälds lön, dock utfästande sig klockaren Vassdahl icke längre än på ett års tid, mot
nämnde beting, tjensten förrätta.
§ 4 Bonden Jon Pehrsson i Mon afsade sig sexmans bestyret i sin ombetrodda rota och
valdes i dess ställe bonden Olof Jonsson i Linn-näset, hvilken det åligga skall, att sexmans
tjensten tills vidare förrätta.
År och dag, som ofvan.
Henric Höglund
capell predikant

På församlingens vägnar:
Pehr Jonsson i Ankarvattnet
Olof Jonsson i Frostviken
Uppläst och godkänd vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i socknestugan,
den 7:de julii 1848.

25 februari 1849
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.11, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens capellag
den 25:te februari 1849.
Inträdde capellagets ledamöter enhälligt i socknestugan, då ibland andra ärender som förehades och afgjordes, äfven beslöts, att ett ombud härifrån, skulle nästa vår afgå till Hammerdahl, för att tinget öfvervara och med nödiga upplysningar tillhanda gå, då målet, rörande
bättre rätt till fiskevatten som ligga inom capellagets egovälde, kommer ifråga. Och blef
innehafvaren häraf till ifrågavarande ombud utsedd.
År och dag, som ofvan.
H. Höglund
capell predikant

på församlingens vägnar.
Jöns Göransson [bomärke] i Gussvattnet
Hans [bom.] Bengtsson i Jougdaberg
Jon Hansson [bom.] i Lermon

10 juni 1849
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.12, 13, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i vederbörlig ordning utlyst sockenstämma vid
Frostviks capellförsamling i socknestugan den 10:de juni 1849.
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§ 1 Uplästes och granskades kyrko och fattigcassans räkenskaper ifrån den 1:sta maji 1848
till samma tid 1849, och befans kyrkocassan ega en behållning till nästa bokslut af 1210 riksdahler 39 sk. 8 r.st. riksgäld, och fattigcassan 214 r.d. 19 sk. 8 r.st. samma mynt. Och blefvo
dessa räkenskaper å socknemännens vägnar underskrefne, af bönderne: Bengt Jordahl i Jorm,
Eric Jönsson i Sjulsåsen, och Aron Jönsson i Björkvattnet.
§ 2 Kyrkovärden Pehr Pehrsson på Gäddedet, som en tid af 3:ne år förestått sexmanstjensten i Gäddedets rota, anhålla, att derifrån blifva entledigad, och valdes i dess ställe
bonden Jöns Göransson i Gussvattnet, hvilken det åligga skulle, att sexmansgöromålen i
berörde rota tills vidare ombesörja och förestå.
§ 3 Klockaren Olof Wassdahl lät inför stämman tillkännagifva, att den lön han hittills
erhållet, vore alt för knapp eller ringa svarande emot det besvär, han nödgas hafva i och för
klockare tjensten, synnerligen nu, sedan allmän gudstjenst nästan söndagligen förrättas, begärde en lämplig löneförhöjning, om han med tjensten ytterligare sig befatta. Socknemännen,
som emot den framstälda begäran icke hade något att erindra beslöto, det skulle församlingens
klockare hedan efter och så länge han tjensten nöjaktigt förrättar, i årlig lön tillgodo njuta,
utom den vanlige collecten, 16 skillingar b:co af hvarje hushåll eller matlag, undantagandes
likväl från denna medgörenhet, födo-rådshjonen.
§ 4 Som golfvet i socknestugan icke ännu vore till fulldt inlagt, icke eller nödiga bänkar
insatta, fann undertecknad ordförare sig föranlåten att erindra, om verkställigheten deraf.
Bonden Mickel Matsson i Fogelberget, åtog sig benäget på socknemännens begäran detta
ärende, emot ett vanligt beting af 32 sk. banco per dagen.
§ 5 Enär sockneskrifvare lönen enligt sockenstämmo beslutet den 25:te juni § 3:dje förlidit
år edast var stipulerad till 4 riksdaler banco beslöts, att den samma för innevarande år skulle
höjas till 6 riksdaler samma mynt.
§ 6 Sluteligen erindrade kronolänsmannen herr Pehr Holm, om nödvändigheten, att enligt
stadgar och författningar, utstaka och upprödja vägarne inom socken, byerne emellan, hvilket
göromål socknemännen förklarade sig villige företaga, så snart tid och tillfälle sådant medgåfve.
År och dag , som ofvan.
i pastors ställe
Henric Höglund

På sockne männens vägnar:
Per Nilsson i Storvattnet
Anders Ersson [bom] i Fogelberget

9 november 1849
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 14, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostviks församling i sockenstug.
den 9:de nov. 1849.
Inträdde efter förut i behörig tid skedt pålysning Frostvikens socknemänn enhällit i socknestugan, då kronohemmansåboerna och torparna uti Frostvikens alla fjell byar, Invikens,
Sjougdnäsets, Trångmons, Dajma, Norrsjön, Blomhöjdas, Jougdabergs, Väktardahlen, Stora
och Lilla Blåsjöns, Lebikvattnets, Ankarvattnets, Rajkasjöns och Storjolas byar, inför stämman tillkänna gåfvo det de i anseende till årets felslagna skörd, ledo hungers nöd samt sak115

nade medel och tillgångar såväl till uppehällets som frökornets anskaffande, hvaröfver de
sockne männens intyg äskade, för att, som orden föllo, hos höga[?] vederbörande å högvederbörlig ort söka hjelp och undsättning. Och som socknemännen nogsamt kände anförde
byemäns förevarande usla tillstånd, så förenade de, jemte intyget om sanningen \ligheter[?]/ af
årets felslagna skörd, sin aller ödmjukaste anhållan det utvägar måtte öppnas, som på något
sätt kunna lindra aflägsna jem-christnas nöd och lidande.
År och dag, som ofvan.
Henric Höglund
capell predikant

På sockne männens vägnar:
Olof Wassdahl
Eric Jönsson i Sjulsåsen
Pehr Jönsson
Pehr Pehrsson i Gäddede

7 juli 1850
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 15-17, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i behörig ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens
capellförsamling i socknestugan den 7:de juli 1850.
Sedan dag till allmän sockenstämma i behörig ordning var pålyst och de ärender, som dervid
till granskning och afgörande förekomma skulle blifvit tillkännagifne, förrättades stämman i
följande ordning.
§ 1 Upplästes och granskades fattig cassans räkenskaper öfver influtne och utgångne medel
ifrån den 1:ta maji 1849 till samma tid 1850, hvarvid befanns kyrko cassan egde en behållning
till nästa bokslut af 1296 r.d. 16 sk. 8 r.st. riksgäld samt fattigcassan en behållning af 245 r.d.
46 sk. 7 r.st. samma mynt, å församlingens vägnar bestyrkade och underskrefne af bönderne:
Abram Nilsson i Håkafot, Lars Danielsson i Wiken, Bengt Jordahl i Jorm.
§ 2 Beslöts, att den af nämnden som höst och vinter härifrån afgår till Hammerdahls tingsställe, för att tinget öfvervara och derunder capellagets angelägenheter ombesörja, skulle för
hvarje gång för sitt besvär, af socknejemnads medlen få till godo njuta 5 riksdahler banco.
§ 3 Klockaren Olof Wassdahl tillkännagaf inför stämman, det capellpredikanten Höglund
enligt afhandling af den 15:de julii 1848 fått sig en af bonden Pehr Pålsson på Gäddede för all
tid upplåten torplägenhet (innefattande omkring en tjugundedel af hemmanets hela skatteområde) hvarå Konungens höga befallningshafvande i länet den 30:de januarii innevarande år
inrymningsbref meddelat, och tilsporde nämnde Wassdahl tillika eller derjemte capellagets
samtlige hemmansåboer, synnerligast bönderne Pehr Pehrsson och Mårten Olofsson på Gäddede, om de hade något, att deremot erinra, om byggnadsstället för ifråga varande torplägenhet
finge tagas på det så kallade Murunästet, och odlingen derstädes försiggå till den vidd, som af
vederbörande länsman och nämnd den 9:de julii 1849 blef insynt och utstakat; hvarå och på
hvilka frågor och det enhälliga svaret lemnades \ både af församlingen som Pehr Pehrsson och
Mårten Olofsson / det de ej hade något deremot erinra, utan egde förutnämnde capellpredikant
äfven deras tillåtelse att på Murunästet sig nedsätta och ifrågavarande torplägenhet nu och
framgent oqvald nyttja och begagna.
§ 4 Då ännu inget brandsto-bolag är vordet bildad inom socken, förenade capellboerne sig
deruti att, om någon oförvållad eldskada timade, skulle den af olyckan träffade, efter skeede
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brandsyn erhålla bidrag af socken i mohn af skadans beskaffenshet, eller åtminstone efter rå
och lägenhet.
§ 5 Saltpedersjudaren Olof Anders Lithander lät ånyo vecka frågan, huruvida capellagsboerna voro hugade, att företaga tillverkning af saltpeter och erbjöd sig i sådant henseende,
enligt det uppdrag han föregafs sig hafva af understyresmannen för saltpeters ärenderna herr
löjtnanten Sparrman, att vara capellboerna till tjenst.
Härpå afgåfvo capellboerna det enhälliga svar, att de icke såge sig vara i tillfälle att
ägna sig åt denna näringsgren i anseende till den korta tid här uppe i fjälltrakterna vore barmark, vilken tid, som orden föllo, de altför väl behöfde till de husliga göromålens ordentliga
förrättande.
Den eller de med dessa beslut missnöjda, må deruti ändring söka genom besvär, som
ingifves till Konungens höga befallningsingshafvande i länet inom kl. 12 på 30:de dagen efter
kungörande häraf.
År och dag, som ofvan.

i pastors ställe
Henric Höglund

Uppläst från predikostolen i Frostvikens kyrka den 21:ta julii 1850, samma dag i allmän
socken-stuga jousterat och godkänt, intyga.
På församlingens vägnar.
Pehr Pehrsson i Gäddede
Jöns [bom] Göransson i Gussvattnet
Mårten [bom] Olofsson i Gäddede
Johan [bom] Sjöblom i Fogelberget

11 augusti 1850
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.18, ÖLA.

Protokoll, hållit med allmän socken stämma med Frostvikens capellag i
sockenstugan den 11:te augusti 1850.
Till ödmjuk åtlydnad af Konungens höga befallningahafvandes i länets kungörelse af den
22:dra julii innevarande år, rörande lagtima riksmötets sättande den 15:de instundande nov.
uti hufvudstaden, och hvad i anledning deraf bland allmogen iaktagas bör, inträdde i dag efter
slutad Gudstjenst capellagets samtlige hemmansåboer enhälligt i socknestugan, för att välja
elector, inom socknen. Men vid närmare eftersinnande och i betraktande af den långa och besvärliga resan till riksdagsmannavalets sammanträde förenades Frostvikens capellag med
Ströms socknemän om en gemensam elector, hvilken eger emottaga utdrag af detta sockenstämmobeslut såsom fullmakt från Frostviken, och efter vidare gifne ordres från domhafvandes å tid och ort sig inställa.
År och dag, som ofvan
Henric Höglund
capell predikant

å capellagets vägnar.
Olof Wassdahl i Kycklingvattnet
Pehr Pehrsson i Gäddede
Eric Jönsson i Sjulsåsen
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23 mars 1851
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.19, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i behörig ordning utlyst socken stämma med Frostvikens
capellag i sockenstugan den 23:de mars 1851.
Lät fjerdingsmannen Abram Nilsson i Håkafot inför stäman tillkänna gifva, det han af ålder
och sjuklighet numera fant sig oförmögen, att sin anförtrodda fjerdingsmannabefattning
vidare bestrida, begärandes i så måtto capellagets förord, att blifva från nämnda befattning
entledigad.
Capellboerna hade häremot så mycket mindre ärindra, som de hade sig bemälte Abram
Nilssons svaga hälsotillstånd noga bekant. Och då Abram Nilsson, jemte en mångårig nitisk
och trogen utöfning af sin fjerdingsmannabefattning, äfven haft sig fläre förtoenden uppdragne, såsom sockneskrifvare, ordningsman och godeman under afvittringens härstädes
fortgående, dem han lika punctligt sökt motsvara, ansågo capellboerna det merbemälte Abram
Nilsson och borde ihågkommas med, eller recommenderas till, någon för medborgelig verksamhet lemplig belöning.
I egenskap af fjerdingsman i Abram Nilssons ställe, äskade capellboerna, det tecktes
höga vederbörande tils vidare förordna bonden och kyrkovärde Pehr Pehrsson på Gäddede,
såsom varande medelåldrig, rörlig, skrifkunnig och i alla afseenden känd för en ärlig och
oförvitlig vandel.
År och dag, som ofvan
i pastors ställe
Henric Höglund
capell predikant

å capellagets vägnar:
Olof Wassdahl
Pehr Jönsson Sandnäset
Einar Jonsson i Sjulsåsen

31 augusti 1851
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.20-21, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i behörig ordning utlyst sockenstämma med
Frostvikens capellag i sockenstugan den 31 augusti 1851.
§ 1 Upplästes och granskades kyrko och fattigcassans räkenskaper ifrån den 1:sta maji 1850
till samma tid 1851, och befans kyrkocassan ega en behållning af 1540 r.d. 28 sk. 10 r.st.
riksgäld och fattig cassan 280 r.d. 37 sk. 6 r.st. samma mynt, och då ingen hade något häremot
ärindra, blefvo de i capellagets riktigheten styrkta och underskrefne af bönderne Eric Jönsson
i Sjulsåsen, Abram Nilsson i Håkafot och Bengt Jordahl i Jorm.
§ 2 Bönderne Roland Jonsson i Jorm, Aron Fredriksson i Blåsjön äfven Olof Jonsson i
Lindnäset, Bengt Jonsson i Häggnäset, Olof Zachrisson i Fogelberget och Ifvar Jonsson i
Sjougdnäset, som under en tid af 3:ne år föreståt sockne tjensten i hvarje sin rota, anhöllo, att
derifrån blifva entledigade och invaldes i deras ställe Olof Hansson i Jormvattnet, Aron
Olofsson i Blåsjön, Jon Pehrsson i Björkvattnet och Jonas Jonsson i Blomhöjden. Äfvenså
blef bonden Bengt Mårtensson i Frostviken i egenskap af ledamot i sockennämnden invald i
kyrkovärdens Pehr Jönsson i Sandnäset ställe.
§ 3 Undertecknad ordförare lät inför stämman tillkänna gifva, att källaren i presthemmanet
blifvit så förfallen att årets potatisgröda icke utan skada kunna der införas, och önskade i så
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måtto hafva den samma reparerad eller en ny i dess ställe uppfört. Socknemännen kännare af
sakens sanna förhållande, medgåfvo, att en ny källare borde med det görligaste första å
prestbordet uppföras, och blefvo bönderna Pehr Pehrsson och Mårten Olofsson på Gäddede
samt Anders Pehrsson i Lilla Blåsjön af sockne männen uppdragne att emot särskildt beting
detta arbete i behörig tid och ordning förrätta. Äfvenledes beslöts, att en ny badstuga skulle i
denna höst å presthemmanet uppföras, så framt den gamla icke ansågs kunna repareras.
Slutligen beslöts, att sten till sockenstugu muren och bogården äfven i denna höst skulle
framskaffas, hvilket sednare arbete skulle förrättas af dem, som ännu resterande för samma
ändamål, föreslagne dagsverken.
År och dag, som ofvan

I pastors ställe
Henric Höglund

Uppläst och godkänd vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i sockenstugan
den den 8 sept. 1851.
På församlingens vägnar:
Bengt Jordahl Jorm
Olof Larsson [bom] i Ankarvattnet

22 october 1851
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 21, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän socken stämma i sockenstugan den 22:dra october 1851.
Såsom ledamöter i fattigvårdsstyrelsen utvaldes, bonden Johan Sjöblom i Fogelberget, fjerdingsmannen Pehr Pehrsson på Gäddede, bonden Jöns Göransson i Gussvattnet, nämndeman
Lars Danielsson i Wiken, bonden Lars Olofsson i Jorm och bonden Eric Johansson i
Munsvattnet
H. Höglund
Capell predikant

Olof Wassdahl
Pehr Jönsson i Sandnäset

25 januari 1852
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 22. ÖLA.

Protokoll hållet vid allmän socken stämma med Frostvikens församling i
sockenstugan den 25:te januarii 1852.
Inträdde \Frostvikens/ socknemännen enhälligt i socknestugan, då ledamoten i Kongl. hushållningssällskapet, kronolänsmannen herr P. Holm lät inför stämman föredraga bifogade ansökan med begäran, att socknemännen deröfver ville afgifva sitt utlåtande.
Socknemännen, som nogsamt kände så väl Abram Nilssons i allmänna sammanlefnaden
hedrande uppförande, som hans ådaglagda nit i uppfyllandet af sina tjensteåligganden, hade
mot ansökan intet att erindra, önskade de fast heldre, det Abram Nilsson blefve af Kongl.
hushållningssällskapet hugnad med någon för medborgelig verksamhet passande utmärkelse.
År och dag, som ofvan.
Henric Höglund
Capell predikant

På församlingens vägnar:
Pehr Pehrsson i Gäddede
Olof Wassdahl i Kycklingvattnet
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25 januari 1852
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.73, ÖLA.

Den 25:te januari 1852, invaldes följande i egenskap af ledamöter uti fattigvårdsstyrelsen i
Frostviken:
Bond. Johan Sjöblom i Fogelberget, fjärdingm. Pehr Pehrsson på Gäddede, bond. Jöns
Göransson i Gussvattnet, nämndem. Lars Danielsson i Viken, bonden Jonas Pehrsson i Viken.
[Tillagt:]
Sedermera i Jonas Pehrs. ställe, bond. Lars Olofsson i Jormlien
H. Höglund

5 september 1852
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 22-23, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän socken stämma med Frostvikens församling i
sockne stugan den 5:te sept. 1852.
Sedan anmält blifvit, att länsman Rosenberg, som för författande och aflämnande af uppgift
till mantals- och skattskrifningen för Frostvikens församling, så att allmogen därmed ej skulle
besväras, åtnjutit en årlig lön af 1 [lispund] ull af hvarje rök, nu mera från länsmansbefattningen blifvit entledigat och följaktligen äfven från nämnde bestyr, uppdroge Rosenbergs
efterträdare kronolänsmannen Pehr Holm, att samma besvär under sin tjenstetid öfvertaga och
derföre af hvarje i mantal- och skatteskrifningslängden antecknade hemmans åbo eller rök
höstetiden årligen erhålla ett skålpund ull, hvilken till bemälte Holm eller hans ombud aflemnes å af honom utsatt dag och ställe.
År och dag, som ofvan.
Henric Höglund
Capell predikant

Å socknemännens vägnar.
Jon Pehrsson i Björkvattnet
Anders Olofsson [bom] i Ankarvattnet

Uppläst och godkänd vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i sockne stugan
den 26:te sept. 1852.
I pastors ställe
På församlingens vägnar.
H. Höglund
Aron Jonsson i Inviken
Capell predikant
Jon Pehrsson i Björkvattnet

7 november 1852
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 24-25, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i vederbörlig ordning utlyst socken stämma med
Frostvikens församling den 7:de nov. 1852.
§ 1 Upplästes och granskades kyrko- och fattigcassans räkenskaper från den 1 maj 1851 till
samma tid 1852, hvarvid inhämtades det kyrkocassan till nästa bokslut egde en behållning af
1420 r.d. 23 sk. 1 r.st riksgäld och fattigcassan en behållning af 300 r.d. 6 sk. 7 r.st. samma
mynt, och då ingen hade något emot räkenskaperna anmärka, blefvo de å församlingens
vägnar styrkte och underskrefne af bönderne Anders Pehrsson i Lilla Blåsjön, Bengt Jonsson i
Häggnäset och Roland Jonsson i Jorm.
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§ 2 Bonden Jöns Göransson i Gussvattnet, som under en tid af 3:ne år förestått sexmanstjensten uti Gäddedes rota, önskade att ifrån nämnde befattning blifva entledigad, hvilket
beviljades och invaldes i dess ställe bonden Pehr Hansson i Junsternäset, hvilken det åligga
skall sexmanstjensten i sagde rota tils vidare bestrida.
§ 3 Beslöts, att mursten för den nya socknestugan skulle framforslas i denna höst så att
muren så väl till stugan som kammaren utan hinder finge uppföras nästa vår, hvilket göromål
bönderne Pehr Pehrsson och Mårten Olofsson på Gäddede genom särskildt beting sig benäget
åtogo.
År och dag,som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

på församlingens vägnar:
Olof Wassdahl i Kycklingvattnet
Bengt Jönsson i Jorm

18 september 1853
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 26, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i behörig ordning utlyst socken stämma med
Frostvikens församling i sockne stugan den 18:de sept. 1853.
Upplästes och granskades kyrko- och fattigcassans räkenskaper öfver influtne och utgångne
medel ifrån den 1:sta maj 1852 till samma tid 1853 och befans kyrkocassan ega en behållning
af 1531 r.d. 46 sk. 2. r.st. riksg. och fattigcassan en behållning af 321 r.d. 31 sk. 7 r.st. riksg.
och då ingen hade något emot räkenskaperna att anmärka, blefvo de å församlingens vägnar
styrkte och underskrefne af böndern: Abram Nilsson i Håkafot, Lars Danielsson i Wiken och
Olof Larsson i Ankarvattnet.
År och dag, som ofvan.
I pastors ställe
Henric Höglund

på församlingens vägnar:
Pehr Mårtensson i Bränna
Olof Wassdahl

22 januari 1854
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag. blad (efter sid. 26); ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i socknestugan
den 22 januari 1854.
Inträdde efter förut i behörig ordning skedt pålysning församlingens ledamöter enhälligt i
socknestugan, då stämman hufvudsakligen hade till föremål, att förekomma vissa oordningar,
såsom otidiga danser, kortspel och bränvins minuteringar, hvilkas skadliga foster, så menligt
invärka synnerligast på den uppväxande, ännu ofördärvade ungdomen, så och för att förekomma detta onda, förenade sig socknemännen, vid vite af 3 r.d. 16 sk. b:co, uti följande
iaktagelser:
1
Skall ingen upplåta sina hus för spel och dans i annor händelse än vid brölop eller eljest
festliga tillfällen och passande tider, med tillåtelse af ordningsmän, då och vid hvilka till121

fällen, så vidt sig göra låter, någon trovärdig och aktningsvärd man bör tillstädes vara, för att
tillse, att alt ordentligen försiggå.
2
Skall hvarken husbonde sjelf föröfva kortspel i sitt hus eller upplåta det åt androm till
slik onyttig och vanhederlig förättning.
3

Skall ingen bränvins minutering få föröfvas, hvare sig sön- eller söcknedag.

4
Skall noga och alvarsam tillsyn hafvas derå, att inga bränvins qvantiteter få införas till
försäljning eller utminutering af utsocknes boer och främmande personer.
5
Skall det, vid enahanda vite, åligga sexman och ordningsmän att i hvar sina rotar eller
destrict hafva tillsyn att inga öfverträdelser få göras å den ingångna föreningen, samt befordra
de lastfulle och gensträfvige till näpst och ansvar. Och blef för detta fjärdingsmannen Abram
Nilsson i Håkafot, af socknemännen tillförordnad, att vara upplysningsman öfver Gäddedes
kyrkoby, der en förre folksamling naturligt vis som oftast äger rum.
På Ankaredet Mårten Jönsson i Blåsjön, och på Sjougdnäset Jöns Jönsson i Trångmon.
Att sålunda är öfverens kommit betyga:
År och dag som ofvan.
Henric Höglund
capell predikant

Å sockne männens vägnar:
Olof Wassdahl
Bengt Jordahl
och Anders Pehrsson i Tangen

22 januari 1854
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.27, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens capellag i socknestugan
den 22 januari 1854.
Inträdde efter förut i behörig ordning skedt pålysning capellagets ledamöter enhälligt i socknestugan, då en nämnd af tre i jordbruket kunnige inom capellaget bofaste män tillsattes,
neml: bönderne Pehr Pehrsson på Gäddede, Olof Jonsson i Lindnäset och Abram Nilsson i
Håkafot, hvilken nämnd åligger att vid skeende hemmansklyfning och jordafsöndring tillstädes vara, samt derunder enligt lag och författningar, enskildt och allmänt bästa iaktaga och
bevaka.
In fidem protokoll
Henric Höglund
capell predikant

Å capellagets vägnar:
Olof Wassdahl i Kycklingvattnet
Bengt Jordahl i Jorm
Anders Pehrsson i Lilla Blåsjön

20 augusti 1854
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1 ,s 28-30, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i socken stämma med Frostvikens församling i socknestugan
den 20:de augusti 1854.
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§ 1 Upplästes och granskades kyrko- och fattigcassans räkenskaper ifrån den 1:sta maj 1853
till samma tid 1854, hvarvid utröntes, det kyrkocassan egde en behållning af 1657 r.d. 31 sk.
riksg. och fattigcassan en behållning af 358 r.d.45 sk. 6 r.st samma mynt, och då ingen hade
emot desse räkenskaper att anmärka blefvo de å församlingens vägnar till riktigheten styrkte
och underskrefne af bönderne Abram Nilsson i Håkafot, Bengt Jordahl i Jorm och Pehr
Mårtensson i Bränna.
§ 2 Kyrkovärden Pehr Jönsson i Sandnäset hvilken med redlighet och nit en längre tid förestått kyrkovärds sysslan här i församlingen, yttrade ånyo i anseende till sin tidtals svaga helsa
och det långa afståndet till och från kyrkan att från nämnde befattning blifva entledigad.
Socknemännen hade emot Pehrs Jönssons föregifne skäl och gjorda anhållan intet att erindra,
men stodo i brydsamhet hvarthän de skulle finna en skicklig och pålitlig man i egenskap af
kyrkovärd i Pehr Jönssons ställe. Dock lofvar de, söka derefter till nästkommande maj.
§ 3 Sedan anmält blifvit det gifta drängen Eric Jonsson från Aspås med familj nu satt sig på
den så kallade Hara öhn lydande under Wikens skatteområde ifrågasattes huruvida ett dylikt
nedsättande af socknemännen ogillades eller samtycktes, hvartill svarades, att der finge bero
på hemmansinnehafvarens enskilta bevågenhet, men att Eric Jönsson eller dess familj i en
okänd framtid icke finge falla socknemännen eller fattigvården till last och tyngnad.
§ 4 Bönderne Olof Hansson i Jormvattnet, Jon Pehrsson i Björkvattnet, Johan Sjöblom i
Fogelberget, Aron Jonsson i Häggnäset, Jonas Jönsson i Blomhöjden, och Aron Olofsson i
Blåsjön, hvilka under en tid af 3:ne år i hvarje sin rota förestått sexmantjensten, anhöllo att
derifrån blifva entledigade, och invaldes i deras ställe Jon Pehrsson i Jormsjön för Jorms rota,
Bengt Mårtensson i Bränna för Frostvikens, Wikens, Mons, Sandnäösets, Kyrkobolandets,
Småvätsbrännans och Björkvattnets rota, Pehr Nilsson i Fogelberget för Fogelbergets, Fiskåvattnets och Sjulsåsens rota, Olof Pehrsson i Munsvattnet för Håkafots, Storvattnets,
Häggnäsets och Munsvattnets rota, Mårten Jönsson i Blåsjön för stora och lilla Blåsjöns rota,
Jöns Jönsson i Trängmon för Invikens, Sjougdnäsets, Jogdabergs, Blomhöjda, Häbergsdalens
och Trångmons rota – hvilka det åligga skall sexmanstjensten i sagde roter tillsvidare bestrida.
§ 5 En och annan ibland församlingens åboer yttrade, att de under de sednare åren dödat
åtskilliga rof-djur, såsom björnar, vargar och lo-djur m.m., och ville derföre såsom i andra församlingar merendeles öfligt vore för dylika skadedjurs fällande påräkna någon ersättning.
Socknemännen sade sig för närvarande dertill intet kunna åtgöra, utan skulle man vid infallande välloflige hösteting, med tingslagets öfrige hemmansåboer, foga anstalt om deltagande i skottpennings arfvodet.
§ 6 Slutligen sattes ifråga af undertecknad ordförande, såsom varande arrendator af pastorsinkomsterna här i församlingen, huru församlingens tiondegifvare i detta år med nämnde
pastoralier ville förefara, helst som förut godtyckligt och mindre lagenligt med dem föresiggått. Hvartill sockne männen enhälligt svarande, det de ville söka komma till rätta, hvad som
förut i detta hänseende vore åsidosatt, samt erligga sina skylldigheter på ett sätt, hvarmed
både arrendator och tionde gifvarne voro belåtne.
År och dag som ofvan
I pastors ställe
Henric Höglund

Olof Andersson i Fogelberget
Olof Jonsson i Linneset
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21 januari 1855
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.30, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i behörig ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens
församling i socknestugan den 21:sta januarii 1855.
§ 1 Fjerdingsmannen Pehr Pehrsson på Gäddede, som under loppet af det förflutna året till
närvarande tid ombesörjdt krono-brefföringen mellan Frostvikens och Ströms socknar, tillkännagaf sin önskan vara, att nu blifva från detta ärende befriad. Socknemännen funno sig
således pliktige, att en brefförare i Pehr Pehrssons ställe föranskaffa, hvadan de öfvertalade
nämndemannen Eric Jönsson i Sjulsåsen, att åtaga sig brefföringen under instundande år. Eric
Jönsson vid stämman närvarande, åtog sig benäget, att detta ärende på sagde tid förätta, emot
ett beting af 3 r.d. 16 sk.b:co för hvarje gång han posten till och från Ström förskaffar.
§ 2 Sedan bekant blifvit, att bonden Pehr Jonson i Ankarvattnet genom olyckshändelse förlorat sina hästcreatur ville socknemännen i någon mon bidraga till skadeståndets ersättande,
och beslöto i följe deraf, att sagde Pehr Jonsson skulle af kyrkans fattigcassa få sig till godo
njuta 20 r.d. banco. Likaledes beslöts det skulle bonden Olof Andersson i Fogelberget i anledning af sin hustrus långvariga sjuklighet af samma cassa få till godo njuta 2 r.d. och af sockencassan äfven 2 r.d;. alt banco.
§ 3 Af fattigcasse medlen tillerkändes mindre vetande drängen Hans Hansson i Junsternäset
äfven 4 r.d. b:co med fästad afseende derå, att detta bidrag skall användas till Hans Hanssons
sannskylldiga bästa.
År och dag som ofvan.
I pastor ställe
Henric Höglund

Å församlingens vägnar:
Amun Jonsson i Inviken
Olof Wassdahl

25 februari 1855
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.32, ÖLA

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens capellag i socknestugan
den 25:te febr. 1855.
Efter föregången ordentlig pålysning om allmän sockenstämma, hvarvid målet för stämman
till kännagafs, sammanträdde Frostvikens capellboer enhälligt i socknestugan, då undertecknad ordförande för capelboerne å nyo uppläste Konungens recpective befallningshafvandes i
länets höggunstiga skrifvelse af den 22 dec. förlidet år, genom kronolänsmannen herr ekonomie directören P. U. Nilsson hit skickad med anmodan att få sockenstämmobeslut i det ärende
förbemälte höggunstliga skrifvelse åsyftade.
Capellboerne omfattade med så mycket större välbehag landshöfdingeembetets landsfaderliga omsorg för deras väl, som arendet tycktes antyda en blifvande lättnad med kronobrefföringen emellan Frostviken och Ströms kyrkor, den capellboerna under de fyra sistförflutna åren, en gång i hvarje månad, sådant sig göra låtit af egna nog knappa tillgångar
måst vidkänna.
Men vid föredragningen häraf och på tillfrågan huruvida capellboerna hedanefter kunna
vara villige ikläda sig, att emot en lämplig ersättning ansvara för postens fortskaffande förmente de att de emot hvad bidrag, som hälst icke förmådde framskaffa posten ända fram till
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Ströms kyrka. utan om så vore på halfva vägen, såsom \der råskildnaden går emellan
Frostvikens och Ströms socknar/ till Svanninge, i hvilken by postombyte lämpligast kunne
ske.
Beträffande åter frågan huruvida vid Frostvikens kyrka funnos bosatte tjenlige personer,
hvilka kunna och vilja åtaga sig, att postens expedierande ombesörja, så svarades, att bofaste
personer väl finnas, men att hvarken desse eller någre andra i capellaget ville inlåta sig i något
beting förr än de afvaktat hans Majt:s vår aller nådegst Konungs nådiga svar å den ansökan de
till honom i underdånighet ingått, neml. att det i afseende på sin postgång aller nådigst måtte
tillerkännas samma förmåner och rättigheter, som blivit förunnade inbyggare i Vester och
Norbottens läns lappmarker.
År och dag, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

Å Frostvikens capellags vägnar:
Pehr Jonsson i Ankarvattnet
Bengt Mårten[sson] Frostviken
Ifvar Jonsson Sjougdneset
Abraham Nilsson Håkafot

10 juni 1855
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.34, ÖLA

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i socknestugan
den 10 junii 1855.
Upplästes och granskades på vanligt sätt kyrko- och fattigcassans räkenskaper öfver influtne
och utgångne medel ifrån den 1:sta maj 1854 till samma tid 1855 och befans kyrkocassan ega
en behållning till nästa bokslut af 1197 r.d. 26 sk. 5 r.st banco, och fattigcassan 236 r.d. 14 sk.
3 r.st. samma mynt. Och då ingen hade något emot räkenskaperna, att anmärka blefvo de å
församlingens vägnar styrkte och underskrefne af bönderne Abram Nilsson i Håkafot, Pehr
Jonsson i Ankarvattnet och Bengt Mårtensson i Frostviken.
År och dag, som ofvan.
I pastors ställe
Henric Höglund

Å capellagets vägnar:
Bengt Jordahl i Jorm
Olof Wassdahl

4 november 1855
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.35, ÖLA

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens capellag i socknestugan
den 4:de november 1855.
Inträdde efter slutad Gudstjenst capellagets hemmansåboer enhälligt socknestugan, då en så
lydande kungörel. ånyo upplästes:
Efter anmodan af Konungens befallningshafvande i länet uti skrifvelse den 5:te sistlidne
julii, får jag härigenom kalla samtlige skjuts-skylldige inom Jemtlands norra fögderi, att genom utsedde sockneombud thorsdagen den 29:de nästkommande november kl. 10 f.m. infinna
sig å Grytans tingsställe, inom Brunflo socken, för att dels öfverenskomma om sättet för
kronobrefföringens besörjande inom fogderiet, dels ock höras och sig yttra rörande väckt
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anspråk på ersättning på sådan brefföring under nyss förflutna tiden. Östersund den 11:te
october 1855.
På embetets vägnar, Joh. G. Hasselberg.
I anledning af berörde skrifvelse erindrade capellboerna om nödvändigheten, att sins emellan
utse och välja ett ombud, som ålåge att på den bestämda tiden å Grytans gästgifvaregård sig
inställa, men under öfverläggningen heraf uppstodo flere betänkligheter bland capellboerna;
de förmente att den så kallade Ströms vattudahlen redan på flere ställen börjat vara ofarbar
och att densamme vid den tid ombudet borde anträda resan blifve aldeles omöjlig att färdas.
Och att begifva sig, landt väga öfver fjell och moras åt Hotagens sidan vore nära så svårt, som
lifsfarligt. Änteligen stannade capellboerna vid det enhälliga beslutet att ett ombud borde sändas, hvilken finge anträda resan när han ville och så långt ske kunne, och om det skulle lyckas
att med lif och hälsa till sammanträdet framkomma han dervid hade att capellboernas rätt och
bästa iaktaga och bevaka. Och skulle Pehr Pålsson i egenskap af fullmägtig utdrag häraf
såsom fullmakt erhålla.
År och dag, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

På församlingens vägnar:
Olof Wassdahl
Pehr Pehrsson i Gäddedet
Pehr Jönsson i Sandnäset

18 november 1855
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.36, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i socknestugan
den 18:de nov.1855.
Uppviste bönderna Eric Jönsson och Eric Ersson i Sjulsåsen vid sockenstugu bordet öronen af
sex st. björnar, 3.ne fullväxta och 3.ne ungar samt ett lodjur, hvilka af förbemälte Eric Jonsson
och Eric Ersson blifvit utan skall fångade under sednare delen af innevarande år, och begärde
tillika socknemännens vitsord om saniningsenligheten af denna sin fångst. Socknemännen
hade häremot så mycket mindre att erindra, som de hade ifrågavarande fongst förut sig noga
bekant, hvadan de ansågo det billigt vara, att Eric Jonsson och Eric Ersson finge komma i
åtanka af de vanliga så kallade skottpenningar. Öronen af ifrågavarande björnar blefvo vid
samma tillfälle brända.
År och dag som ofvan.
Henric Höglund
Ordförande

På församlingens vägnar:
Olof Wassdahl i Kycklingvattnet
Pehr Pehrsson i Gäddede

8 juni 1856
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.37, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens capellag i socknestugan
den 8:de junii 1856.
Till ödmjuk åtlydnad af Max. Verner. consistorii höggunstiga skrifvelse af den 26:te sisledne
mars, inträdde i dag efter slutad gudstjenst Frostvikens capellboer enhälligt i socknestugan, då
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undertecknad ordförande tillsporde capellboerna, huruvida de voro villige, i den tillernade
pensionsinrättningen för folkskolelärare ingå, samt erlägga den föreslagne årliga afgiften;
hvartill capellboerna svarade, att ehuru man här i Frostviken, som nogsamt kunnigt är, icke
ännu gått i författning med en sådan scholinrättning, som sig bort, man likväl, sedan hindren
för dess verkställande de blifvit ur vägen röjda, icke skulle tveka, att deri ingå, så kunna de ej
annat, än till den tillernade pensionsinrättningen samtycka och den årliga afgiften enligt reglementet erlägga.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
Henric Höglund
Capell predikant
Å egne och öfrige församlingens vägnar i Frostvikens cappellag
Pehr Pehrsson i Gäddede
Aron [bom] Olofsson i Ankarvattnet
Pehr Hansson i Jorm

8 juni 1856
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.38-40, ÖLA

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens capellag i socknestugan
den 8:de junii 1856.
Sedan dag till allmän sockenstämma i behörig tid var pålyst och de ärender, som dervid till
granskning och afgörande förekomma skulle, blifvit tillkänna givne, förrättades stämman i
följande ordning:
§ 1 Upplästes och granskades kyrko- och fattigcassans räkenskaper öfver influtne och utgångne medel från 1:sta maj 1855 till samma tid 1856, hvarvid befans, det kyrkocassan egde
en behållning till nästa bokslut i contanter och revärser af 1297 r.d. 17 sk. 4 r.st. banco, samt
fattigcassan en behållning af 268 r.d. 20 sk. 11 r.st. samma mynt. Och då capellaget icke hade
något mot räkenskaperna, att erindra, blefvo de till riktigheten styrkta och underskrefne af
f. d. fjerdingsmannen Abram Nilsson i Håkafot, klockaren Olof Wassdahl och nämndemannen Eric Jönsson i Sjulsåsen.
§ 2 Kyrkovärden Pehr Jönsson i Sandnäset, hvilken till församlingens nöje med flera års tid
samvetsgranhet och nit förestått kyrkovärdssysslan, tillkänna gaf, än ytterligare, att han från
nämnde befattning nu ville bestämt blifva entledigad, hvar emot capellaget icke heldre kunde
hafva något att erindra. Och invaldes i egenskap af kyrkovärd i Pehr Jönssons ställe bonden
Pehr Hansson på Gäddede, hvilken de åligga skall, att kyrkovärdsbefattningen genast emottaga den samma efter kyrkolagens föreskrift, tillsvidare sköta och handhafva, hvaremot han
har att njuta af kyrkocassans medel i årlig lön 10 r.d. b:co, och ega bönderne Olof Hansson i
Jormlien och Johan Sjöblom i Fogelberget, att å capellagets vägnar på Pehr Hanssons förvaltning af kyrko- och fattigcassans medel uppsende hafva.
§ 3 Som erfordliga glaskäril för communion-vinets behöriga bevarande och förra kyrkovärden Pehr Jönsson hade 2:ne sådana till försäljning, det ena af 15:tons kannors rymd, \ 3 r.d.
16 sk. / det andra af 2 ½ dito \ 2 r.d. 8 sk. banco /, tillsammanstagne ett värde af 5 r.d. 24 sk.
banco, så beslöts att nämnde glaskäril skulle för kyrkans räkning inköpas.
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§ 4 Då en ledamot af socken nämnden, bonden Jonas Pehrsson i Jorm redan den 20:de april
1854 med döden bortgått, så erindrade undertecknad ordförande, om nödvändigheten att invälja en ledamot i den aflidnes ställe, och föll rösterna på bonden Lars Olofsson i Jorm.
§ 5 Bönderne Pehr Nilsson i Fogelberget, Pehr Hansson i Junsternäset, Olof Pehrsson i
Munsvattnet, Bengt Mårtensson i Bränna, Mårten Jönsson i Blåsjön, Jöns Jönsson i Trångmon
och Jon Pehrsson i Jorm, hvilka under en tid af 3:ne år i hvarje deras rota förestått sexmanstjensten, anhöllo att derifrån blifva entledigade, och invaldes i deras ställe:
Bonden Anders Ersson i Fogelberget för Fogelberget, Sjulsåsen och Fiskåvattnets rotar.
Bonden Anders Pehrsson på Gäddede för Gäddede, Junsternäset och Gussvattnets rota.
Bonden Eric Johansson i Munsvattnet för Håkafots, Storvattnets, Häggnäsets och Munsvattnets rota. Bonden Pehr Mårtensson i Bränna för Frostvikens, Wikens, Mons, Sandnäset,
Kyrkbolandet och Småvatts-brännans rota. Bonden Roland Jönsson i Björkvattnet, för Björkvattnets rota. Bonden Lars Pehrsson i Jorm för Jormsjön och Jormvattnets rotar. Bonden Carl
Ersson i Lilla Blåsjön för Stora och Lilla Blåsjöns rota. Bonden Aron Olofsson i Ankarvattnet, för Ankarvattnets, Rackasjöns, Borga och Daima rotan. Bonden Pehr Amundsson i
Inviken för Invikens, Sjougdnäsets, Trångmon, Häbergsdalens, Jougdabergs och Dabbsjö
rotan. Bonden Jonas Ersson i Kyklingvattnet för Kycklingvattnets och Lärmons rota; Hvilka
personer det åligga skall, att sexmanstjensten i hvarje deras rota tils vidare noggrant ombesörja och bestrida.
Slutligen väcktes fråga om någon försörjningsanstalt eller understöd för den helsobräcklige
Pehr Bengtsson i Bränna och vansinnige drängen Hans Hansson i Junsternäset, hvilket ärende
för tillfället icke medhands uträda, utan skulle det vid någon särskildt sockenstämma å nyo
föredragas och i verkställighet bringas.
Frostvikens sockne stuga, som ofvan.
I pastors ställe
Henric Höglund
Uppläst och godkänt vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i socknestugan
den 6:te julii 1856.
Å capellagets vägnar:
Jonas [bom] Jonsson i Blomjöjden Pehr Penhrsson i Gäddede
Johan [bom] Sjöblom i Fogelberget

8 februari 1857
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 41, ÖLA.

Protokoll, hållet vid allmän socken stämma med Frostvikens församling i socknestugan
den 8:de februari 1857.
* Inträdde Frostvikens sockne män efter förut i behörig tid skedt pålysning enhälligt i socknestugan, då en del kronohemmans åboer och nybyggare norrifrån fjellbyarne, inför stämman
tillkännagåfvo, att åboerna derstädes i anseende till förra årets felslagna skörd ledo allmän
hungersnöd, samt saknade medel och tillgångar, så väl till uppehällets som frökornets anskaffande, hvarå de begärde socknemännens intygan, för att, som orden föllo, hos höga vederbörande söka hjelp och undsättning.
Och som sockne männen nogsamt kännde ifrågavarande fjellåboers förevarande usla
och medömkansvärda tillstånd, förenade de, jemte intygan om sanningsenligheten af förra
årets genom frostskador och missgynnande vederlek förosakade totala missväxt, sin aller
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ödmjukaste anhållan, det utvägar måtte öppnas, som på något sätt kunna lindra aflägsna medchristnas nöd och lidanden.
Frostvikens sockne stuga, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

Å socknemännens wägnar.
Bengt Jordahl i Jorm
Olof Wassdahl i Kycklingvattnet

16 februari 1857, bilaga till ovanst. protokoll.
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 71, ÖLA.

Till Konungens höga befallningshafvande i Östersund!
Ombeden af kronohemmansåboerna här i Frostvikens fjellbyar, dristar jag i största ödmjukhet
inför Konungens höga befallningshafvande andraga deras närvarande ställning och ömkansvärda belägenhet.
Sistlidne års skörd har, som bifogade sockenstämmobevis bekräftar, genom frostskador
och ogynsam vederlek slagit så aldeles felt uti bemälte byar, att åboerna verkligen lida hungersnöd. Och som de äro i allmänhet fattiga, sakna de naturligtvis äfven medel och tillgångar,
så väl till uppehället, som frökornets anskaffande.
Det är i betraktande af denna deras usla belägenhet, jag känner min pligt vara att inför
länets höga, vördade styresmän, aldra ödmjukast andraga deras nöd, och i lika ödmjukhet anhålla det desse mine fattige åhörare för ett så svårt år som detta, blefve \sedan/ recommendrade till något understöd af de medel Kongl. Maj:ts aller nådigst anslaget till fattige och af
landsplågor hemsökte undersåtares hjelp i nöden.
Frostviken den 16 febr. 1857.

H. Höglund

12 juli 1857
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 42, ÖLA.

Protokoll hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i socknestugan
den 12:te julii 1857.
Upplästes och granskades på vanligt sätt kyrko- och fattigcassans räkenskaper öfver influtne
och utgångne medel ifrån den 1:sta maji 1856 till samma tid 1857, och befanns kyrkocassan
ega en behållning till nästa bokslut af 1379 r.d. 7 sk. och 2 r.st banco, och fattigcassan 278 r.d.
8 sk. och 7 r.st samma mynt, och då ingen hade något emot räkenskaperna att anmärka, blefvo
de å socknemännens vägnar, till riktigheten styrkte och underskrifne af bönderne Pehr Jonsson i Ankarvattnet, Nils Ersson i Sjulsåsen och Nils Ersson i Kycklingvattnet.
År och dag som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

Å socknemännens wägnar.
Olof Wassdahl i kycklingvattnet
Erik Jönsson i Sjulsåsen
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7 februari 1858
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 44, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i socknestugan
den 7:de febr. 1858.
Uppviste f.d. fjärdingsman Abram Nilsson i Håkafot vid sockenstugu bordet öronen af tränne
björnar, en fullväxt, de andra nära fullvuxna, hvilka af bemälte Abram Nilsson blifvit fångade
(utan skallgång) inom dess skatteområde söndagen den 2:dra sistledne januari, och begärde
tillika socknemännens vitsord om sanningsenligheten af denna björnfångst.
Socknemännen hade häremot, så mycket mindre att erindra som de hade ifrågavarande
fångst förut sig noga bekant hvadan de ansågo billigt vara att mera nämnde Abram Nilsson
finge komma i åtanka och åtnjutande af de för slika skadedjurs fällande, vanliga skottpenningar. Öronen i fråga varande björnar blefvo vid tillfället brända.
År och dag som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

Å socknemännens wägnar
Erik Jonsson i Sjulsåsen
Olof Wassdahl

7 mars 1858
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 45, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling
den 7:de mars 1858.
Till ödmjuk åtlydnad af Konungens respective befallningshafvande i länets kungörelse af den
19:de sistlidne januari inträdde församlingens ledamöter efter slutad gudstjenst enhälligt i
socknestugan för, att utse och välja ett sockneombud till sammanträdet i Östersund den 16:de
instundande mars, för att inför landshöfdingeembetet med länets öfrige deputerade öfverlägga, huruvida hvarje tingslag bör särskillt underhålla inom tingslaget varande vägar, broar
och färjeinrättningar. Äfvensom inlösande för provincens räkning af bron öfver Ragunda
elfven. Och blef bonden Pehr Pålsson på Gäddede enhälligt utvald till sockneombud för
Frostvikens socken, hvilken åligger, att vid sagde sammanträde sig inställa och derunder
socknemännens rätt och bästa iaktaga och bevaka.
Frostvikens socknestuga, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

På socknemännens wägnar
Olof Wassdahl i Kycklingvattnet
Abraham Nilsson i Håkafot

6 juni 1858
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 46, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens capellförsamling i
socknestugan den 6:te juni 1858.
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Sedan dag till allmän sockenstämma i behörig ordning och de ärender som till afgörande
förekomma skulle blifvit tillkännagifvne, förrättades stämman i följande ordning:
§ 1 Upplästes och granskades kyrkans och fattigcassans räkenskaper öfver influtne och
utgångne medel ifrån den 1:sta maji 1857 till samma tid 1858, hvarvid befans att kyrkocassan
egde en behållning till nästa bokslut af 1454 r.d. 18 sk. 4 r.st. banco, samt fattigcassan en
behållning af 308 r.d. 12 sk. 3 r.st. samma mynt. Och då sockne männen ej hade något mot
räkenskaperna, att erindra, blefvo de till riktigheten styrkte och underskrifne, af bönderne f. d.
fjärdingsmannen Abram Nilsson i Håkafot, Bengt Jordahl i Jorm och Olof Jonsson i Lindnäset.
§ 2 Bonden Pehr Mårtensson i Bränna som en tid af 3:ne år förestått sexmanstjensten uti
Frostvikens rota önskade, att ifrån nämnde befattning blifva entledigad, hvilket beviljades och
invaldes i dess ställe Lars Jonsson i Bränna till sexman för Frostvikens rota, hvilken det
åligger skall att sexmanstjensten i berörda rota iaktaga och bevaka.
§ 3 Uti enahanda ärende eller till sexman invaldes Daniel Pehrs i Sandnäset för Wikens,
Mons, Sandnäsets och Kyrkbolandets rota.
År och dag, som ofvan.

I pastors ställe
H. Höglund

Uppläst, justeradt och godkänd vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling i
sockne stugan den 4:e julii 1858.
Å församlingens wägnar.
Olof Andersson i Fogelberget
Eric Jonsson i Sjulsåsen

25 juli 1858
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 1-3, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i laga ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens
capellförsamling i socknestugan den 25 juli 1858.
Sedan capellboerne efter slutad gudstjenst inträdt i socknestugan och sedan Kongl. Maj:ts
nådiga kungörelse af den 23:dje sistlidne april, jemte högst densammas circulairbref till
Venerandum Concistorium i Hernösand af samma dag, angående ytterligare åtgärder till folkundervisningens befrämjande, och consistorii derpå grundade cerculair af den 23 sistlidne
juni, blifvit å nyo upplästa och till deras innehåll förklarade, framstälde undertecknad ordförande den fråga, huruvida och i hvilka hänseenden capellboerna ville begagna sig af ett eller
fläre af de i anförde nådiga kungörelse medgifna sätt för folkundervisningens befrämjande?
Hvarå de afgafvo det svaret, att då de för medellöshet, locala förhållanden och andra oöfvervinnerliga svårigheter hittills ej kunnat gå i författning med en fast eller flyttbar skola med
examinerad lärare, nu vore villige inrätta små flyttbara folkskolor, men äfen till sådana skolors organiserande, vidmakthållande, och skollärares aflönande, förmente de sig vara oförmögna, så framt de icke finge komma i åtanka och åtnjutande af erforderligt statsbidrag. Det
enda möjliga å deras sida vore, som orden föllo, att å hvarje skoll ...[?] station förbereda
anständiga boningsrum, så väl för skollärare, som för barnen, under lärotid kosthålla lärarna,
samt då det sig göra låter skjutsa dem från den ena skol stationen till den andra.
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§ 2 Fästade ordföranden capellboernas uppmärksamhet derå, att om de för sitt skolväsende
ville vänta statsbidrag borde de ock uppfylla villkoren för dylika bidrags erhållande, fråga
framställdes då vidare huruvida capellboerna vore villige enligt anförde nådiga kungörelser
ytterliga lydelse tillskjuta två tredjedelar af den summa, som utöfver församlingens nu
varande tillskott erfordras till folkundervisningens befrämjande. På anförde fråga afgåfvo
capellboerna det svaret att de väl vore villige fullgöra dessa villkor, men då de under de
föregående 10 åren haft stor svårighet, att af egna tillgångar utgöra kostnaden för sina barns
undervisning, och den nu af skolstyrelsen föreslagna, men högst önskvärda regleringen af
berörde undervisning skulle blifva vida kostsammare, än de förut haft, och då äntligen den
besparing de gjort af de i nåder beviljade folkskolemedel, behöfdes för andra ändamål
användas, så ville de i underdånighet anhålla, att Kongl. Maj:ts tecktes nådigst bevilja, att
statsbidrag, som svarade emot en tredjedel af kostnaden för nu föreslagna folkskole regligeringars utförande, då de ville af egea medel bestå de återstående två tredjedelar af berörde
kostnad.
Sedan capellboerna yttrande blifvit sålunda in inhämtadt och deras önskan, att få inrätta
små flyttbara folkskolor ådaga lagt, äfvensom behofvet af statsbidrag, jemte villigheten, att af
egna medel tillsluta två tredjedelar af den samma, som fordras för ordnande af berörde skolor,
så beslöts, det skulle genom skolstyrelsens föranstaltande, en underdånig berättelse om undervisningen härstädes varande ställning till högvederbörlig ort ingifvas, äfvensom förslag till
organisering af den nya skolinrättningen lemnas, jemte ansökan om statsbidrag för, att Kongl.
Maj:ts nådiga pröfning underställas.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
I pastors ställe
Henric Höglund
capell predikant

Olof Wassdahl i Kycklingvattnet
Pehr Hansson Gäddede

Uppläst och justeradt, intyga Frostvikens sockenstuga den 1:sta augusti 1858.
Å capellagets vägnar
Olof Andersson Fogelberget
Lars Pehrsson Jorm

7 november 1858
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 47, ÖLA.

Protokoll hålllit den 7:de nov. 1858.
Utvaldes, såsom kassörer eller förvaltare af folkskolemedlen, bönderna Mickel Mattsson i
Fogelberget och Nils Ersson i Sjulsåsen, hvilka det åligga skall, att sagde medel behörigen
ombesörja och förvalta.
Å dag som ofvan.
H. Höglund
Capell predikant

Å socknemännens vägnar
Pehr Hansson i Gäddede

28 november 1858
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 48, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i behörig ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens
församling den 28:de nov. 1858.
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Sedan kronolänsman Holm med delgifvande af Konungens respecterade befallningshafvandes
under den 2:dre nästledne sept. utfärdade, till herr kronofogden Hellberg ställd skrifvelse om
bestämmande af lön till fjärdingsmän, hemställdt det socknemännen borde åt fjärdingsman i
socken anslå en mot fjärdingsmannabefattningen bestridande motsvarande lön, beslöto socknemännen till ifrågavarande lön årligen anslå 15, femton, r.d. riksmynt, att af socknejemnaden
hvarje nyår utgå, och med hvilken lön nu varande fjärdingsman Pehr Pehrsson på Gäddede
förklarade sig nöjd.
Å dag som ofvan.
I pastors ställe
Henric Höglund

Å sockne männens vägnar.
Eric Jönsson i Sjulsåsen
Göran [bom.] Göransson i Gussvattnet

26 december 1858
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 49, ÖLA.

Protokoll, hållit med Frostvikens församling i socknestugan den 26:te dec. 1858.
Uppviste bönderna Erik Jönsson och Erik Ersson i Sjulsåsen vid socknestugu bordet öronen af
en fullväxt björn den de fångat inom sitt skatteområde i slutet af augusti månad innevarande
år, och begärde tillika socknemännens vitsord om sanningsenligheten af denna björn fångst.
Socknemännen hade häremot så mycket mindre att erindra, som de hade ifråga-varande fångst
förut sig väl bekant, hvadan de ansågo billigt vara att nämnde bönder finge komma i åtanka
och åtnjutande af de för slika skadedjurs fällande vanliga skott penningar.
Öronen af ifrågavarande björn blefvo till fullo brända.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan
I pastors ställe
H. Höglund

Å församlingens vägnar.
Pehr Hansson på Gäddede
Mickel Mattsson i Fogelberget

26 december 1858
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 49, ÖLA

Protokoll, hållit äfven den 26:te dec. 1858.
Till ödmjukaste åtlydnad af Konungens höga befallningshafvandes i länet kungörelse af den
17:de sistlidne november, intredde församlingens ledamöter enhälligt i socknestugan för att
utse och välja ett sockenombud till sammanträdet i Östersund den 12:te januarii kommande år
1859, hvilken åligger att inför landshöfdingeembetet med länets öfrige deputerade öfverväga
och, så vidt han kan, fatta beslut i de ärender omförmälte kungörelse innehåller m.m. Och blef
bonden Erik Ersson i Sjulsåsen enhälligt utvald till sockneombud för Frostvikens socken, att
vid sagde sammanträde i behörig tid sig inställa, och hållandes socknemännen för godt, hvad
ombudet vid sammanträdet gör och låter.
Frostvikens sockne stuga, som ofvan.
I pastors ställe
Å socknemännens vägnar.
Henric Höglund
Pehr Hansson Gäddede
Pehr Jonsson Gäddede
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2 januari1859
Källa: Frostviken kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 71, ÖLA.

Folkskolavgiften för Frostviken under en tid af 7 år räknat från och med 1846 till och med
1851, gör enligt företedd uppgift från landscontoret i Östersund af den 22 juli 1857, en summa
af 280: 35 8 sk. Af desse medel bekom skolstyrelsen i Frostviken en penning remiss af 50 r:d.
b:co den 23 juni 1851. Sedermera eller vid samma tid 1858 en penningremiss af 100 r:d. b:co.
För sednare remissen resterar 7 års ränta efter 5 procent årligen, och för återstoden 130: 35
och 8 r. resterar både capital och ränta.
D. 2 januari 1859.
H. Höglund

20 mars1859
Källa: Frostviken kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 3-5, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i laga ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens
församling den 20:de mars 1859.
Sedan socknemännen efter slutad gudstjenst i sockenstugan sammanträdt och sedan undertecknad ordförande på grund af högvederbörligt förordnande inför stämman tillkänna gifvit,
att det åt Frostvikens församling förordade anslag, till småskolors inrättande genom Kongl.
Majt:s nådiga bref den 14:de sistledne januarii blifvit i nåder afslaget, och att det ålåge
Frostvikens socknemän, att genast vidtaga åtgärder för inrättande inom församlingen af författningsenlig folkskola, vare sig fast eller flyttbar, med vederbörligen examinerad lärare, så
fattade socknemännen efter en närmare öfverläggning följande enhälliga beslut.
1
Att skolan skall blifva flyttbar på två stationer eller districter, Gäddede och Jormvattnet,
och att en vederbörligen examinerad lärare skall antagas.
2
Att anständiga boningsrum både för lärare och barnen skola å bägge dessa stationer
hyras och tillhandahållas.
3
För att vidtaga åtgärder för skolans reglerande och för vårdande af dess angelägenheter
och bevakande af undervisningens tillbörliga gång, invaldes till ledamöter i skolstyrelsen:
kronofjerdingsmannen Pehr Pehrsson Gädd på Gäddede, Anders Olofsson i Ankarvattnet,
Lars Olofsson i Jormvattnet, f.d. kyrkovärden Pehr Jönsson i Sandnäset, Mickel Matsson i
Fogelberget och Ifvar Jonsson på Sjougdnäset.
4
I afseende på åldren vid hvilken barnens skolgång kommer att taga sin början, bestämdes, att barnen borde få intagas i skolan vid 8:ta [à] 9 års ålder och b...a[?] undervisningen till
dess de äro 14:ton år, om så lång tid behöfves för barnen, för att inhämta erforderlig kunskap i
de ämnen, som i skolan föredragas.
5
Utom ett lämpligt jordland af 1 tunnlands vidd, som till skollärarens dissposition kommer att upplåtas å hufvudstationen Gäddede, tjenlig bostad, nödigt bränsle, vinterfoder och
sommarbete för en ko, anslogo församlingens ledamöter till hans aflöning ett årligt bidrag af
8:ta tunnor råg och 8:ta tunnor korn, eller med penningar, (om så åsämjes) efter ett i orten
varande gångbart pris. Vidare beslöts, att en uppgift å kostnaden af en flyttbar folkskolas
underhållande på två stationer skulle uppgöras, till hvilken kostnad socknemännen förklarade
sig nöjda erlägga två tredjedelar, hvarvid de hyste den glada förhåppning, att de för sitt
skolväsende måtte af statens medel erhålla en tredjedel, utom hvilket bidrag de funno sig
urstånd satte att författnings enligt underhålla sin folkskola.
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Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund
Å egne och öfrige Frostvikens socknemäns vägnar.
Olof [bom] Larsson i Ankarvattnet
Hans [bom] Aronsson i Bränna
Olof Wassdahl
Uppläst och justeradt.
Jemte anförda sockenstämmobeslut afsändes att af skolstyrelsen in dupplo författat folkskol-reglemente, hvilket den 13:de juli 1859 blef inför
constistorium föredragit och godkändt, att tillsvidare tjena till efterrättelse.

17 juli 1859
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 50, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i behörig ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens
församling i socknestugan den 17:de julii 1859.
Till ödmjuk åtlydnad af Konungens höga befallninghafvandes i länets kungörelse af den 18:de
junni innevarande år, rörande lagtima riksmötets sättande uti hufvudstaden den 15:de instundande october, och hvad i anledning deraf bland allmogen iaktagas bör, inträdde efter slutad
gudstjenst capellagets samtlige åboer enhälligt i sockne stugan, för att välja elector. Men vid
närmare eftersinnande och betraktande af den långa och besvärliga resan härifrån till riksdagsmannavalets sammanträde, förenade sig Frostvikens capellag med Ströms socken om en gemensam elector, hvilken eger emottaga utdrag af detta sockenstämmobeslut, såsom fullmakt
från Frostviken, och efter vidare gifne ordres från dom-hafvanden å tid och ort sig inställa.
Frostvikens sockne stuga, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund
capell predikant

Å församlingens vägnar.
Olof Wassdahl
Roland [bom] Jonsson Jorm
Olof [bom] Jönsson Blåsjön

24 juli 1859
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 51-52, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i behörig ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens
församling i socknestugan den 24:de julii 1859.
Sedan dag till sockenstämma i behörig ordning var pålyst och de ärender som dervid till
granskning och afgörande förekomma skulle. blifvit tillkänna gifne, förrättades stämman i
följande ordning.
§ 1 Upplästes och granskades kyrko- och fattigcassans räkenskaper öfver influtne och utgångne medel ifrån den 1:sta maji 1858 till samma tid 1859, hvarvid befans att kyrkocassan
egde en behållning till nästa bokslut af 2277 r.d. 6 sk. riksgäld, och fattigcassan en behållning
af 480 r.d. 39 sk. 10 r.st. samma mynt. Å församlingens vägnar bestyrkte och underskrefne af
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klockaren Olof Wassdahl och bönderne Abram Nilsson i Håkafot och Erik Johansson i Munsvattnet.
§ 2 Bönderne Anders Pålsson på Gäddede, Erik Johansson i Munsvattnet, Pehr Amundsson
i Inviken, Anders Ersson i Fogelberget, Jonas Ersson i Kycklingvattnet, Aron Olofsson i
Ankarvattnet, Carl Ersson i Lilla Blåsjön, Roland Jonsson i Björkvattnet och Lars Pehrsson i
Jorm, Pehr Mårtensson i Bränna hvilka under en tid af 3:ne år i hvarje deras rota förestått
sexmanstjensten, anhöllo, att derifrån blifva entledigade, och invaldes i deras ställe: bönderna
Göran Göransson i Gudsvattnet, Svän Ersson i Håkafot, Olof Ersson i Trångmon, Olof
Andersson i Fogelberget, Johannes Jonsson i Lärmon, Olof Larsson i Ankarvattnet, Mårten
Jonsson i Blåsjön, Mårten Pehrsson i Björkvattnet och Jon Jonsson i Jorm, Lars Jonsson i
Bränna, och förständigades sistnämnde hemmans åboer, att sexmannatjensten tills vidare,
antaga och lagmätigt förrätta.
§ 3 Ärinrades om nödvändigheten att skyndsamligen förskaffa och till kyrkoplatsen framforsla erforderlig sten till bogårdens omhängnande, och beslöts, att ifrågavarande sten skulle
inom årets slut framskaffas och arbetet å bogårds muren vid första barmark kommande år
företagas.
§ 4 Änteligen väcktes fråga derom, att en lectare borde, så fort som möjligt i kyrkan
uppföras, till hvilket göromål socknemännen för närvarande icke kunde besluta sig, utan
skulle framdeles derå påtänkas och beslutas. Frostvikens socknestuga, som ofvan.
H. Höglund
capell predikant v. pastor

Å socknemännens vägnar.
[Underskrift saknas]

24 juli 1859
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 55, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling
den 24:de julii 1859.
Tillkännagaf landtbonden Hans Olofsson i Gudsåsen det han i maj månad detta år fångadt en
järf och i juni månad en fullväxt björn, hvilket sednare skadedjurs öron inför stämman uppvistes och genast afbrändes, och begärde socknemännens intygan, om sanningsenligheten af
denna fångst, för att blifva i tillfälle, att i behörig ordning söka de så kallade skottpenningar.
Socknemännen som nogsamt viste att Hans Olofssons uppgift var ärlig, hade däremot intet att
erindra, utan ansågo de det billigt vara, att djurfångaren finge komma i åtnjutande af de för
slika skadedjurs fällande i föreskrifne premier författnings enliga belöningar.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

Å sockne männens vägnar.
[Underskrifter saknas.]

9 oktober 1859
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 55-56, ÖLA.

Protokoll hållit vid extra sockenstämma med Frostvikens församling
den 9:de oktober 1859.
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Såsom ombud för Frostvikens församling att öfvervara i Konungens befallnings hafvandes
kungörelse n:r 21 innevarande år utsatt sammanträde för priscourantens upprättande å Grytans
gästgifvaregård i Brunflo socken, thorsdagen den 20:de dennes kl 1l f.m. beslöto socknemännen, att förena sig om samma ombud som Hammerdahls socknemän för nämnde förrättnings
öfvervarande utsett.
Frostvikens sokenstuga, som ofvan.
Henric Höglund
capell predikant, v. pastor

Å sockne männens vägnar.
Olof Wassdahl
Bengt Jordahl

11 december 1859
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.57, ÖLA.

Protokoll, hållit vid extra sockenstämma med Frostvikens församling
den 11:te dec. 1859.
Till underdånig åtlydnad af Kungl. Maj:ts nådiga befallning angående å skydskoppsympningar befrämjande bland Jemtlands lappbefolkning, och till följe deraf landshöfdinge embetets i länet derpå grundade skrifvelse till pastors embetet i Föllinge af den 28:de sistledne
mars, inkallade undertecknad ordförande vid slutad gudstjenst Frostvikens socknemän enhälligt i socknestugan för att inhämta (såvida ingen lapp-catechet på närmare håll än 14 á 15
mils väg vore tillfinnandes) om någon bland svänska allmogen funno sig hugad öfvertaga
koppympningen med lappbarnen inom Frostviksfjällen, nemligen de tider af året, lapp allmogen pläga vid kyrkoplatsen eller bönehusen talrikast sammankomma, och upplyste \erinrade/ der jemte, att den som vacceneringen (bestyret) sig åtoge, hade att påräkna den emot
hans nit och verksamhet svarande ersättning.
Härå afgåfvo socknemännen det enhälliga svaret, att ingen bland dem funne sig hugad
och vaccineringen öfvertaga och äfven dertill mindre användbar, så vida lapparna sällsynt
pläga medhafva sina mindre barn till kyrkan eller bönehusen och att besöka dem hemma i
deras koijor kom, som orden föllo, ingen ut med,
Deremot föreslogo socknemännen lappdrängen Christopher Nilsson i Badstunäs fjell, en
yngling af 22 års ålder, boklärd och skrifkunig, såsom lämplig till vaccinator ...[?] lappbefolkningen och derjemte egande både tid och tillfälle, att enär som hälst besöka länets
provencial läkare för att inhämta insikt i koppympningen och sättet att derå uppgöra
författningsenliga journaler .Och skulle Christopher Nilsson del af detta sockenstämmo beslut
erhålla.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

Å församlingens vägnar.
Olof Wassdahl
Pehr Pehrsson Gäddede

12 februari 1860
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K 1:2, s 6-7. ÖLA.

Protokoll, hållet vid folkskollärare valet i Frostvikens lappmarks församling
den 12:te febr. 1860.
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Sedan ledigheten af folkskollärare befattningen i Frostvikens lappmarksförsamling blifvit
genom officiella tidningar tvenne gånger kungjort och blott tvenne sökande inom föreskrifven
tid sig anmäldt, neml. utexaminerade folkskoleleverna Paul Nohrberg från Hammerdahl och
C.G.A Ek från Torp, bägge försädda med vackra betyg, sammanträdde skolstyrelsen och
församlingens röstegande ledamöter efter i förut i behörig ordning skedda pålysning, enhälligt
i socknestugan, för att yttra sig huruvida de funno sig nöjda med val emellan anförde ofvan
bemälte elever, eller om ny ansöknings tid skall utställas? Hvarefter och sedan bägges ansökningshandlingar blifvit å nyo inför stämman föredragna, förklarade socknemännen sig
nöjda utan anspråk om förnyad ansöknings åtgärd.
Widare tillsades att vallängd skulle nästa söndag uppläsas och justeras och 14:ton dagar
derefter val anställas. Härvid yttrade en del församlingsboer, att då det vore angeläget att
syslan med alldra första tillsattes för att snart få den angelägna skolan i gång ansågo de nödigt
att saken nu genast afgjordes, helst socknemännen nu vore allmänt närvarande och efter hvad
de kände voro de alle ense om, att till skollärare antaga folkskoleleven Paul Nohrberg med
åtnjutande af de af skolstyrelsen anslagne löneförmåner. På framställd fråga, om alla socknemännen vore härom ense, svarades allmänt ja. Till följd häraf beslöts, att utdrag af detta
protokoll skulle såsom fullmagt utskrifvas och på socknemännens vägnar af skolstyrelsen
underskrifvas och till Mohrberg med det första afsändas, samt att skolundervisningen under
innevarande läsetermin skulle taga sin början.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
I pastors ställe
Henric Höglund
Capell predikant
Olof Andersson i Fogelberget
Jon Jönsson i Jorm

Å samtlige socknemännens vägnar
i Frostvikens lappmarks församling
Olof Wassdahl
Pehr Jonsson i Ankarvattnet
Joh Pehrsson i Björkvattnet
Nils Ersson i Sjulsåsen

Den härmed missnöjde eger att sina besvär hos Domcapitlet anmäla inom 60 dagar ifrån den
dag detta protokoll varder offentligen uppläst och justeradt.
År 1860 den 26 februarii uti allmän sockenstämma med Frostvikens församling uppläst och
till alla delar godkändt, intyga.
H. Höglund
Åsamtlige socknemännens vägnar.
capell pred.
Göran (bom.) Göransson Gudsvattnet
Anders (bom.) Påhlsson Gäddede
Pehr Hansson Gäddede
Jon (bom.) Pehrsson Jormvattnet
Nils (bom.) Pehrsson Kyrkobolandet

25 mars 1860
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.58,59, ÖLA.

Protokoll hållit vid extra sockenstämma med Frostvikens lappmarksförsamling
i socknestugan den 25:te mars 1860.
Sedan vid stämman närvarande herr kronolänsman Holm förklarat det sommar- och wintervägar inom socken vore så illa anlagda och underhållna, uti framkomsten å de samma vore
förenad med stora svårigheter, ett förhållande, som socknemännen äfven insågo och erkände,
samt bemälte Holm föreslagit det vägen emellan Ström och Gäddede samt från Gäddede åt
Jorm och Ankarvattnet, vore att anse så som ortens hufvudvägar och följaktligen påkallade att
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skyndsamt iståndsätta, men att nödvändigheten fordrade det sakkunnige personer borde innan
något väsentligt arbete dermed företages uppgöra en ändamålsenlig plan för vägens omläggande på vissa ställen der sådant med afseende å locala förhållande vore af behofvet påkallat, beslöto socknemännen att vägen öfver Bogaedet skulle bekostas af socknen gemensamt, från Fogelsjön lill Sjulsåsen af hemmansegarne utanför Gäddede, samt för vägarne
ofvanföre Gäddede, i synnerhet Junsteredet, af Gäddede och der ofvanför belägne byar. Att
omnämnde vägstyckens planerande och upparbetande nästa barmark skulle verkställas. Till
genomdrifvande häraf invaldes till vägen utanför Gäddede f.d. fjärdingsmannen Abram
Nilsson i Håkafot, bonden Mickel Matsson i Fogelberget, nämndeman Erik Jönsson i Sjulsåsen och förra bonden Mårten Olofsson i Gäddede, samt för vägen ofvanför Gäddede
klockaren Olof Wassdahl och bonden Lars Olofsson i Jorm; Och skulle dessa valda ledamöter
vara berättigade utan socknemännens vidare hörande låta antingen genom beting eller [så]
kallade handläggning bekosta vägarnas ändamålsenliga iståndsättande inom förut nämnde tid
och äfven bekosta stensprengning där så fordras, men att de huvudsakligen böra derförinnan
noga tillse det vägbannan blefve så gen, jemn och ändamålsenlig som möjligt.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund
capell predikant

Å församlingens vägnar.
Erik Ersson i Sjulsåsen
Bengt Jordahl i Jorm
Mårten [bom.] Pehrsson i Björkvattnet
Mårten [bom.] Jönsson i Blåsjön

10 juni 1860
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 60-61, ÖLA.

Protokoll hållit vid allmän sockenstämma med Frostvikens församling d. 10 juni 1860.
Sedan dag till allmän sockenstämma blifvit i behörig ordning pålyst och de ärende som dervid
till granskning och afgörande förekom skulle tillkänna gifne, förrättades stämman i följande
ordning.
§ 1 Upplästes och granskades kyrko och fattigcassans räkenskaper öfver influtne och utgångne medel ifrån den 1:sta maji 1859 till samma tid 1860, hvarvid befans att kyrkocassan
egde en behållning till nästa bokslut i contanter och revärser 2415 r. d. 35 ören riksmynt, samt
fattigcassan en behållning af 527 r.d. 35 öre samma mynt. Och då capellboerne icke hade
något emot räkenskaperna att erinra, blefvo de till riktigheten styrkte och underskrefne af
bönderne Abram Nilsson i Håkafot och Pehr Jönsson i Ankarvattnet.
§ 2 För att erhålla skottpenningar framlemnade bonden Anders Larsson i Raika sjön öronen
af 2:ne inom Raukasjöns område innevarande år fällde fullvuxna björnar, hvarvid och sedan
socknemännen vitsordad riktigheten af uppgiften om björnarnas fällande och beviljat skottpenningar för desamma, förut nämnde öron i socknestugan uppbrändes.
§ 3 Enär fähuset å prestbostället befinnes af så bristfällig beskaffenhet, att creaturen förkomman höst icke utan betänklighet kunna der insättas, erindra socknemännen om nödigheten
att till sagde tid uppföra ett nytt fähus eller det gamla i brukbart skick försätta, hvilket sednare
beviljades.
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Frostvikens socken stuga, som ofvan.
I pastors ställe
H. Höglund

5 november 1860
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 8, ÖLA.

Protokoll, hållet vid extra sockenstämman med Frostvikens församling i socknestugan
den 5:te nov. 1860.
Inträdde efter förut i behörig tid skeende pålysning, så väl skolstyrelsen som församlingens
öfrige ledamöter enhälligt i socknestugan, för att åter öfverlägga och besluta om skollärarens
aflöning, från sistledne midsommar till samma tid 1861. Och som enligt reglementet för folkskolan åtta tunnor korn och åtta dito råg äro till skollärarens aflöning anslagne, men sednare
productionen almänt saknades, öfverlade socknemännen sins emellan, att de ytterligare och
såsom förut skedt skulle erbjuda skolläraren contanter, svarande emot det värde anförde sädes
qvantum skäligen anses gälla. Skolläraren, vid stämman närvarande, anmodades vänligen att
öfver socknemännens förslag yttra sig och tillika begära hvad han i pengar hafva ville, för mer
bemälte sädesqvantum, hvar å han efter något betänkande afgaf det svaret, att han ville hafva
350, trehundrafemtio, riksdaler r:mt. Socknemännen förklarade sig nöjda med hvad skolläraren i så måtto begärt och beslöto, att desse medel 350 r.d. r:mt skulle utgå med 200 r.d. af
skolcasse medlen och 150 till debetering på socken, efter skatt och qvartaliter till skolläraren
öfverlämnas.
Frosrvikens socken stuga, som ofvan.
I pastors ställe

Henric Höglund
capell predikant
Uppläst och justeradt den 16:de dec. 1860.
Olof Wassdahl
Pehr Gädd
Lars Olsson i Jorm
Pher Jonsson i Ankarvattnet

7 april 1861
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 75, ÖLA.

Protokoll hållit vid allmän socken stämma med Frostvikens församling
den 7:de april 1861.
Till underdånigt åtlydande af Kongl. Maj:ts nådiga befallning till följe af landshöfdinge embetets i länet derpå grundade skrifelse af den 6 sistlidne mars, inkallades, efter förut skeende
pålysning, Frostvikens socknemän enhälligt i sockenstugan för att höras, huruvida de hade
något, att erindra mot Rotnäset och Granöns åboars hos Kongl. Maj:t gjorda underdåniga
ansökan, att i kyrkligt hänseende få afsöndras från Frostvikens och införlifvas med Tåsjö
socken; hvarå Frostvikens socknemän under andragande, att Rotnäset och Granöns åboer
aldrig med församlingen deltagit uti kyrko och andra allmänna byggnader, icke i prestlig aflöning, icke helldre i fattigvården, afgåfvo det enhälliga yttrande, det de emot den underdåniga framställningen icke hade något att anmärka, förbehållande sig likväl, att med dem icke
hafva någonting gemensamt i hvad som rör fattigvård och andra under extra stat hänförande
för-hållanden
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
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Å pastor embetets vägnar.
Henric Höglund
capell pred. v. pastor

Å egne och öfrige sockne männens vägnar
i Frostvikens församling.
Olof Wassdahl
Pehr Jönsson Sandnäset
Pehr Amonsson Sjugdnäset

Uppläst justeradt och godkändt betyga
å socknemännens vägnar.
Olof Andersson Fogelberget
Abraham Nilsson i Håkafot

5 maj 1861
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s.61, ÖLA.

Protokoll, hållit vid extra sockenstämma med Frostvikens församling den 5 maj 1861.
Såsom ombud för Frostvikens församling att öfvervara i Konungens befallningshafvandes i
länet kungörelse n:r 6 innevarande år, utsatte sammanträde till taxeringens förrättandes uti i
Hammerdahl i Mo den 8:de instundande juni kl. 10 f.m, beslöto sockenmännen, att förena sig
med det ombud Hammerdahls socknmän, för nämnde förrättnings öfvervarande utsedd.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
H. Höglund
capel, pred. t.f. pastor

Pehr Gädd
Anders Olofsson Ankarvattnet

19 maj 1861
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K 1:2, s. 9-10, ÖLA.

Protokoll, hållet vid allmän i laga ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens
pastorats församling i socknestugan den 19 maj 1861.
Sedan socknemännen efter slutad gudstjänst i sockenstugan sammanträdt och sedan Kongl.
Maj:ts nådiga kungörelse af den 29 dec. sistledne år, jemte högst den sammas nådiga circulärbref till venerandum consistorum i Hernösand af samma dag, angående fortfarande anslag till
folkundervisningens befrämjande, och consistorii der på grundade cirkulär af den 10:de sistledne april blifvit å nyo upplästa och förklarade, framställde undertecknad ordförande huruvida och i hvilka hänseenden församlingsboerna ville begagna sig af ett eller flära af de i
anförde nådiga kungörelse medgifna sätt för folkundervisningens befrämjande, hvarå de
afgåfvo följande enhälliga svar.
Att de önskade så väl för sin flyttbara folkskolas, som för sin småskolas underhållande
blifva nådigst hågkomna med ett bidrag af statens medel, svarande mot en tredjedel i omkostnaderna, då de för samma ändamål voro benägna, att af egna, för mångom nog knappa tillgångar, förskjuta två tredjedelar. Sedan församlingsboernas yttrande blifvit sålunda inhämtad
och villkoret för statsbidragets erhållande ådagalagt, så beslöts det skulle genom skolstyrelsens föranstalltande en underdånig inberättelse om skolväsendets härvarande ställning, jemte
ansökan om statsbidrag uppsättas och till högvederbörlig ort ingifvas.
141

Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
Henric Höglund
capell pred. t.f. pastor
Samma dag uppläst justeradt och godkänd intyga,
å sockne männens vägnar.
Olof Wassdahl
Abraham Nilsson

23 juni 1861
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 62, ÖLA.

Protokoll, hållit vid allmän i ordning utlyst sockenstämma med Frostvikens pastorats
församling den 23 juni 1861.
Upplästes och granskades kyrko och fattigcassans räkenskaper öfver influtne och utgångne
medel ifrån den 1:sta maji 1860 till samma tid 1861, hvarvid befans att kyrkocassan egde en
behållning till nästa bokslut af 2528 r.d. 71 öre r:mt, samt fattigcassan en behållning af 563
r.d. 8 öre samma mynt. Och då socknemännen icke hade emot räkenskaperna något att erindra, blefvo de till riktigheten styrkte och underskrefne af bönderne: klockaren Olof Wassdahl, kronofjärdingsmannen Pehr Gädd, Nils Ersson Sjulsåsen och Hans Pehrsson i Storjola.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
H. Höglund
t.f. pastor
Uppläst och justeradt den 7:de juli 1861.
H. Höglund
t.f. pastor

Å socknemännens vägnar.
Abraham Nilsson
Eric Ersson

29 september 1861
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 63, ÖLA.

Protokoll, hållit vid extra sockenstämman med Frostvikens pastorats församling
den 29:de sept. 1861.
§ 1 På grund af kronolänsmannen herr ekonomie direktören P. U. Nilssons meddelade skrifvelse af den 7:de uti innevarande månad, inkallade undertecknad ordförande Frostvikens
socknemän efter förut skeende pålysning enhälligt i socknestugan, för att inhemta deras yttrande, huruvida de vid den inom tingslaget blifvande vägfördelningen, som tager sin början
7:de instundande october, önskade få sitt vägunderhållnings skifte inom Ströms eller Alanäs
socken, hvarå socknemännen efter en stunds betänkande afgåfvo det svaret, att de, så vida de
ej hade den minsta hjelp af provinsens \tingslagets/ öfriga medlemmar i vägarnas upparbetande och underhållande inom härvarande socken, som eger ett omfång af 40 á 50 qvadrats mil
och ifrån sjelfva sockenkyrkan 10 á 12 mil till allmän väg, icke funno sig hugade deltaga i
vägunderhållningsskyldigheten, hvarken i Ström eller Alanäs, likväl och då för närvarande ej
annorlunda torde kunna ske, önskade de få sitt vägskifte inom Alanäs socken, som närmast
grensade till Frostviken, och att entreprenad auction hålles af vederbörande kronobetjent å
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sagde skifte. De blifvande anbuden underställas väghållningsskyldigas antagande eller ogillande.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
Å sockne männens vägnar.
H. Höglund
Pehr Jönsson i Sandnäset
Pastor
Olof Andersson i Fogelberget
Den 20:de october 1861, fick ofvanstående socken stämmobe[slut] den förändrade lydelsen,
att Frostvikens åboer voro nöjda taga sitt vägskifte inom Ströms socken.
Frostvikens socken stuga, som ovan.
Å sockne männens vägnar.
H. Höglund
Anders Pehrsson i Lilla Blåsjön
t.f. pastor
Nils Ersson i Sjulsåsen

6 october 1861
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 64-65, ÖLA.

Protokoll, hållit vid ordinarie sockenstämma med Frostvikens pastorats församling
i sockne stugan den 6:te october 1861.
Efter det norra delen af Frostvikens församling, byarne Blåsjön, Lilla Blåsjön, Väcktaredahlen, Ankarvattnet, Lepikvattnet, Raika och Storjola, samt innehafvare af Orrnäsfjell, Blåsjöfjell och vestra delen af Mellanskogsfjell, anmäldt, att sedan begrafningsplats år 1820
invigdes å Ankarede, belägit 4 mil från moderkyrkan Gäddede, derstädes med ett mindre
bidrag af lappar uppfördt ett bönehus jemte andra oundgängliga boningsrum, en gång om året
haft besök af församlingens pastor, hvilken resa de tourvis bekostat utan bidrag af den öfriga
församlingen eller af lapparne, men hvilket onus de ansågo allt för drygt, att framgent bekosta, framställde bemälte hemmansegare och lappar, hvilka boende till 8 a 10 mil från moderkyrkan, att de framgent, som hittills hafde af nöden besök en eller tvänne gånger om året af
sin själasörjare, huruvida församlingen ville medgifva att de två söndagar om året finge besök
af prest, nemligen vid pass 8:ta dagar före midsommar och 14:ton dagar före Mickaeli, emot
hvilken framställning socknemännen icke hade något att anmärka, men att deltaga uti bönehusets och boningsrummets underhåll och kostnad för prestens resa, hvarom anspråk framställdes, vägrade sockne männen helt och hållet.
För att i medlertid och framgent kunna upprätthålla i frågavarande bönehus och der få
begagna gudstjenst 2:ne gånger om året, hvilket i synnerhet för lappallmogen är af nöden,
befullmäktigas kronolänsmannen Pehr Holm att författa och till högvederbörlig ort ingifva en
underdånig ansökan med anhållan, för de första, att få gudstjenst på Ankarede 2:ne gånger om
året, ofvan nämnde tider; för det andra, att erhålla medel ej allenast till bestridande af resekostnaden för vederbörande pastor, utan äfven till underhållande af begrafningsplatsen och
meranämnde bönehus.
§ 2 Hvad som efter rök bör ansvaras i skolhusets inredande bör utgå lika med öfriga åboerna, äfven af dem som innehafva 1:sta uppbudet eller lagfart å hemmanet.
§ 3 Lappmannen Johannes Jonsson framviste öronen af en fullväxt björn, felld innevarande
höst vid Fisko fjellet inom Frostvikens skatteområde, för hvilken skott penningar beviljades.
Öronen af berörde björn afbrändes i sockne stugan.
Äfven så inlemnade bonden Hans Olofsson i Gudsåsen öronen af björn fälld inom
Gäddede skatteområde för hvilken skottpenning beviljades. Öronen äfven i socknestugan uppbrändes.
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Frostvikens sockne stuga, som ofvan.
H. Höglund
t.f. pastor

Å socknemännens vägnar.
Abraham Nilsson
Nils Ersson Sjulsåsen

3 november 1861
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1,opag. (efter s. 34), ÖLA. (A.D. Bild 260 och 240)

Protokoll, hållit vid extra sockenstämma med Frostvikens pastoratets församling
i socknestugan den 3:dje november 1861.
Sedan dag till stämman i behörig ordning blivit pålyst, och det ärende, som dervid till afgörande förekomma skulle blifvit tillkännagifvet, inträdde så väl ordföranden, som socknemännen efter slutad gudstjenst enhälligt i socknestugan för att rådpläga och besluta, huru och på
hvad sätt den så kallade skaft-tionden, jemte andra till pastors inkomsterna hörande småtionden för innevarande ecclesiastik år skulle utgöras. Undertecknad capellpredikant och tillförordnad pastor, innehafvare af i frågavarande pastoralier i stöd af Kongl. brefvet den 10:e
febr. sistlidne år, rörande pastorialvärdens bestridande i Frostvikens församling efter dess skiljande från Föllinge pastorat, hemställde till tiondegifvarenas godtfinnande, huruvida de funno
sig nöjda, ingå på det villkoret att i stället för skafttionden, 2:ne våger korn erläggas af de
åboer som innehafva 1 tunnland skatt och deröfver och i stället för småtionden ett skålpund
ull och en stor fogel eller dess gällande värde. Och 1½ våg jemte ett skålpund ull och en stor
fogel, erläggas af de åboer som hafva under 1 tunnlands skatt, eller och 12 r.d. r:mt. på det
förra och 8 r.d. samma mynt på det sednare, i hvilket sistnämnde villkor ...[?] skall och den så
kallade capplands säden inberäknas, men capell predikants aflöningen förbehålls på enahanda
sätt som öfligt varit, äfvensom tionde och beviljnings smöret, hvilket för innevarande år ofta
är af åboerna redan till sin riktighet lefvererad.
Härå afgåfvo tiondegifvarna det svaret att förra projectet antages och beslöts således, att
2:ne våger korn med ett skålpund ull och en fogel skulle (bild 240) erläggas af de åboer, som
hade 1 tunnland och deröfver och 1½ våg jemte ett skålpund ull och en fogel af dem som hade
under tunnlandet, hvari den så kallade kapplandssäden inberäknes, men capellpredikantstullen på öfligt sätt jämte de bestämnda pastorialer erläggas skall. Dock gäller denna öfverenskommelse blott för innehvarande ecclesiastikår.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
Å samtlige socknemännens vägnar:
Anders Pehrsson i Lilla Blåsjön
Mårten Pehrsson
Mickel Matsson i Fogelberget
Jonas Ifvarsson i Siougdnes

H. Höglund
Jon [bom] Jönsson i Jorm
P. E. Lundgren i Storvattnet
Eric Jönsson i Sjulsås.

5 januari 1862
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K 1:2, s. 10, ÖLA.

Protokoll, hållet vid extra sockenstämma den 5:te januari 1862.
Inkallade undertecknad ordförande, efter förut skeende pålysning, socknemännen enhälligt i
socknestugan för att, i anseende till den svaga sädesproduktionen, öfverlägga och besluta om
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skollärarens aflöning under innevarande år. Och beslöts, att skolläraren under sagde tid skulle,
utom husrum, vedbrand och kofoder, i stället för den reglementerade spannmålen åtta tunnor
råg och åtta dito korn, erhålla motsvarande penninge värde, neml. 87 r.dr. 50 öre r:mt per
qvartal, eller tillsammans 350 r.dr. samma mynt, med hvilken lönebestämmelse skolläraren
förklarade sig tillsvidare belåten.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
Henric Höglund
Pastor

Å sockne männens vägnar.
Eric Ersson Sjulsåsen
Abraham Nilsson
Anders Olofsson Ankarvattnet

2 februari 1862
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 67., ÖLA.

Protokoll, hållit vid extra sockenstämman med Frostvikens församling
den 2:dra febr. 1862
Till ödmjuk åtlydnad af Konungens respective befallningshafvandes i länet kungörelse den
8:de januari innevarande år, inträdde socknemännen enhälligt i socknestugan för att utse och
välja en ledamot i den blifvande beviljningsberedningen. Och utvaldes i detta ärende f.d.
fjärdingsmannen Abram Nilsson i Håkafot, hvilken eger emottaga utdrag af detta protokoll
såsom fullmakt från Frostviken, och efter gifna ordres från ordförande i sagde beredning å tid
och ort sig inställa.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
H. Höglund
t.f. pastor och comminister

Å sockne männens vägnar.
Olof Wassdahl
Carl Persson i Lilla Blåsjö

28 september 1862
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 68, ÖLA.

Protokoll, hållit vid extra socken stämman med Frostvikens församling
den 28:de sept. 1862.
Bonden Aron Jonsson i Häggnäset framviste huden af en björn fälld inom Häggnäsets skatteområde i medio af sistlidne augusti, för hvilken skottpenningar beviljades. Öronen af sagde
hud afskuros i socknestugan och uppbrändes.
Frostvikens sockne stuga, som ofvan.
H. Höglund
t.f. pastor

å sockne männens vägnar.
[underskrift saknas]
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12 oktober 1862
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:2, s. 11, ÖLA.

Protokoll, hållet den 12:te october 1862.
Beslöts, att skollärare lönen ifrån midsommar 1862 till slutet af sept. (3:dje qvartalet) äfven
med pengar erläggas skall efter samma beräkning (87:50 öre qvartalet) som sockenstämmobeslutet den 5:te januarii innevarande år utvisar, i sammanhang här med bestämdes, (oberäknad
nödig vedbrann, vinter och sommar, föda för en ko m.m. \som reglementet utvisar/ äfven
aflöningen för den blifvande examinerade skolläraren efter samma beräkningssätt, neml. 350
r.dr.r:mt per år.
Frostvikens sockenstuga, som ofvan.
H. Höglund
Uppläst och godkändt den 19:de october 1862
Pastor
Å sockne männens vägnar.
Nils Ersson Sjulsåsen
Daniel Larsen Viken

22 februari 1863
Källa: Frostvikens kyrkoarkiv, vol. K I:1, s. 76, ÖLA.

Protokoll hållit vid extra sockenstämma med Frostvikens församling den 22 febr. 1863.
Framviste bonden Aron Jönsson i Häggnäset inför sockenstugubordet huden af en fullvuxen
björn fälld utan skallgång den 12:te uti innevarande månad inom Häggnäsets skatteområde för
hvilken skott penningar beviljades. Öronen af berörde hud afskuros och afbrändes i socknestugan.
Frostvikens socken stuga, som ofvan.
H. Höglund
Genast uppläst och rätt fattadt.
t.f. pastor
På socknemännens vägnar.
Pehr Jönsson på Sandnäset
Pehr Jonsson i Ankarvattnet
Den 22 febr. 1863 framviste bonden Pehr Pehrsson yngre på Gäddede skinnet af en järf, fälld
inom Gäddedes skatteområde i slutet af januari månad innevarande år, för hvilken fångst
skottpenningar beviljades. Öronen af berörde järfskin afskuros och afbrändes i sockenstugan.
Dag som ofvan.
På sockne männens vägnar.
Pehr Jönsson i Sandnäset

H. Höglund
pastor
Pehr Jonsson i Ankarvattnet
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