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År 1757
d 1 Maji hölts efter förut skiedd behörig pålysning, ordentelig Sochnestämmo med Lofta församlings respective
herrskap och sochnemän, tå efterföljande afhandlades.
§1.
Kyrckoräckningar ifrån förledit års 1 Maji till thenna dag med behållning till en summa 2973 Dr 19 % Krmt upläste
tillika med Specialen och underskrefs.
§2.
Beslöts, att af Kyrckans Vin upmätes hvar gång Communion hålles, huru mycket åtgår, samt annoteras, så ock
likaledes med Vinet till
Sochnebuden.
Jämväl att alt hvad som gifves till Kyrckan och de fattige, tå strax införes i siälfva Special räckningen, att ther utur
upläses på predikstolen.
§3.
Räckningen för sistl.e år 1756 på thet, som gifvits till de fattiga; och huru thet blifvit utdelt uti Sexmännens och
Kyrckiovärdernes öfvervaru,
uplästes och godkändes och beslöts at för nu varande svåra tid skull kiöpa för besparda. fattigmedlen två tunnor säd
Westervik nu med aldra första till utdelning ibland Sochnens fattiga.
§4.
Hvad förra Sochnestämmor blifvit beslutit at noga handhafvas till Christnom anständig skickelighet och god ordnin
vid gudstienstensvördsamma hållande, blef öfverens kommit at extraderas och upläses til påminnelse. Såsom at den
icke går i Kyrckan när sammanringningen skiedt el. töfvar i Sochnestugan el. och står ute på Kyrckiogården, medan
syndabekännelsen läses, skall plikta til Kyrckan 2 Dr Smt och likaledes de som löper utur Kyrckan förr än
välsignelsen är läsen: efter Sochnestemmo besluten år 1749 d 15 januarii §3 samt 1747 d 1 Marti §3.
Jämväl är överens kommit, at de som efter skedd pålysning icke låta upskrifva sig til skrift och Communion samt
förhöras och undervisas uti the nödigsta stycken, måste icke släppas ther til, utan ther ifrån afhållas, efter
Sochnestemmorna 1744 d 20 Maji §5 och 1748 d 17 Maji §7 förutom likmässigheten hvad Kongl. Bref befalla.
Den som sqvalrar i Kyrckan, el. giör oliud och någon förargelse, skall plikta 1 Dr Smt, eller ock sittia en Söndag i
stocken, innehålla Sochnestemmo besluten år 1742 d 20 Januarii §9, 1743 d 15 Maji §6 samt år 1750 d 9 Maji §2.
De som med barn, lik och Brudehof icke instella sig til rätta tiden, innan sielfva gudstiensten börjas enl.t kyrkiolage
så sker förrettningen ther med efter gudstiensten enl.n Sochnestemman 1740 §11.
Den som intränger sig i en annans stolrum och bänck i Kyrckan, böter 1 Dr Smt. Drängar och Pigor gå i sina
stolrum på läktaren, och alla gåssar fram i Choret, efter Sochnestemmo besluten 1750 d 9 Maji §5, 1749 d 15 Jan §
1747 d 13 Maji §12.
Kommande bänkedelnings längden efter begäran nästl.de 5te Söndagen efter Påsk at upläsas på Predikstolen.
Uti 1744 års Sochnestemma d 15 Maji §7 är beslutit at den, som röker tobak i Sochnestugan, än mindre på
Kyrkiogården, sedan andra gångs ringningen är skedd, och gudstiensts tiden, skall böta 2 Dr Smt eller sittia en
Söndag i stocken: med flera slika besluter och stadgar, som tjena till ordning, nytto och skicklighet uti ett ärbart
Christel.t Samhälle.
§5.
Kyrckiotaket och tornet efterses, hvad som betarfvas til spåns förbättrande på något stelle, och theras tjärande at
besörgas til äntel.t företagande nästk.de år.
§6.
I stellet för thet båglösa och förfallna fönstret på läktaren i södra korsskyrckan, giöres nytt fönster med träbåge.
§7.
Uppå H.r Mag.r och Probstens föreställning om osundhet af kyla utaf stengålfvet i Sacristian, och för församl.s
ledamöter under skriftermål och Cathechismi förhör, samt svårighet för Prästerna genom omväxling af varma och
hastigt kylande, och i synnerhet at vara ther länge inne: bevilliades at trädgålf inlägges i Sacristian åfvan på
stengålfvet. Och som nu befants af muren innantil, regns inneslående el.r drypande ifrån norra takfoten, kommer th
jämväl at lagas.
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§8.
Emedan thet kan hända, at 2neSochnebud på en gång begäras, och äro nödvändige på vida afskilda stellen, såsom i
Näs och Norrlands rotarne, och här icke är mer än en Sochnebudskelk, och Kyrckans stora kelk icke kan el.r tål
föras; ty blef öfverens kommit, at ännu en ny liten Sochnebuds kelk med säten (??) giöras, hvartil den lilla gamla
silfverflaskan besågs och fants nyttigast, äfven för begrafning skull, thertil kunna användas.
§9.
Gamle Sochnemannen Jacob Jacobsson i Dråpstad anförde, thet han åboende Refverum, och jämväl ägande del i
Dråpstad under pestetiden, omansat ett grundstelle på Kyrckogården med många dagsverken til fyllning och
uphögning, i afsikt och försäkran therföre at hafva thet til sin graf och sidsta lägerstelle: besvärande sig nu, at åboer
Refverum ther nyligen begrafvit ett sitt lik ther ifrån; påstående thes uptagande och jordfästand på Refverums graf
plats. Sochnemannen Anders Johansson i Refverum säger sig icke veta någon annan grafplats til Refverum, och alt
therför omtalte nyttiat; emedan Jacob Jacobsson thenna grafplats sig tilägnat, tå han bebodde Refverum och såsom
dess åbo; thetta grafstelle omansat, enl.t åboendes skyldighet ther vid som andra hemmanens tillhörigheter, och
Dråpstads by hafva sitt enskilte grafstelle.
Utaf Sochnemän anfördes, vara de i försambl.n som utom hemmanens grafstellen omansat. enskylta, och för
kostnaden ther vid vilja behålla them Sexmannen Anders Johansson påstår behörig grafstelle för Refverum i
proportion efter hemmantalet, och säger sig för sin del vara nögd, när någon
sådan honom utvisas.
Resol.: Såsom ingen nu var tillstädes, som kunde utvisa och intyga, hvar någon annan grafplats är Refverums
hemman tillhörig, som ock bör njuta sin tillständiga rätt: och ingen delning af grafstellen är hemmanen emellan, som
med aldra första kommer at företagas; altså kan thetta målet vid Sochnestemman icke nu afgiöras.
§10.
Ringmuren är ganska bristfällig på många stellen, och alt mer och mer förfallen, både till vårdslöst utseende, såsom
ock större kostnad för deläganderne; ty beslöts at the, som sådana i någor måtto bristfällige stycken af ringmuren
tillhöra, till sägas af Rotemästarna at behörigen laga och upansa dem till midsommars dagen, men i annat fall varde
kyrckans penningar besörgt, och kostnaden uttagas sedan strax af vederbörande, som thet försummat, under rättelse
om hvars och ens andel af kyrckogårdsmuren undfås af delnings documentet.
§11.
Fattigstocken vid östra ringmuren omlagas och upansas.
§12.
Omtaltes, at så vanartiga och gudlösa menniskor finnes, som under gudstiensten Söndagar sitta och meta, hvarvid
förmantes til eftertancke och förehållande för andra af Christelig skickelighet och guds buds alfvarl.n hållande jämv
om Sabbathens helgande, Såsom hvilken gud synnerl.n förbehållit til sin äro och siälens tilstånds betracktande och
andel. besörgande; och giör den väl som en sådan angifven, at then brotslige nästan til dess förbättring må kunna ef
lag straffas. Härvid angaf Nils Hansson i Svijnhult, thet han hördt, at Jöns Nilsson i Brånstad sistl.n bönedags
morgon varit ute och fiskat med skåttnät.
§13.
H.r Comminister Törnroth anförde vidlöfftigt, at han icke hade något vist stolsrum i kyrckan för sig och sin son me
dess Informator, och han siälf hade svårt vid at i Sacerstil dören höra Predikanten, jämväl omsorgen honom ock ålå
om tilsyn för sin son i kyrckan såsom ännu ett barn; hemstellandes til försambl.s ömhet för sig at få stolsrum i
kyrckan, el.r i Choret then bäncken klåckaren hittils haft at giöra then litet större, af then bäncken, prästdrängarna
härtil nyttiat, tå klåckaren kunde jämväl sittia i prästedrängsbäncken och sedan låta drängarna sittia på läcktaren.
Hr Magr och Probsten nämde sig tillförande vid omtalandet en gång af H.r Comministeren angående bänckerum fö
sig och sin son med dess Informator, tå hafva sagt och nu äfven säga, icke för sin del giärna vilja, att Embetsbröder
skilja sig i någon måtto, och at icke finna sig hafva rum i en bänck tilsammans i kyrckan, såsom thenna är från börj
förmodeli.n giord, och sedan nyttiad til Prästebänck, ehuru H.r Comministern icke suttit ther förr, at ther igenom
hielpa thet nu öfver klagade at icke höra Predikanten, samt också förslagsvis nämt för H.r Comministern at af bygg
för sin son och informator en liten bänck främst af nedersta bäncken i Choret; men för
öfvrigt skola åstunda och i alla måtto gärna se, hvad til H.r Comministerns, såsom ock sin Embetsbroders, nöje länd
kan. Klåckaren klagade at mista then bänck han hittils hafft och att sittia i stol med andra för skrifvande och
papperslappars ordning skull.
Församl.s respective ledamöter yttrade och utlåto sig bifalla H.r Comministerns begäran om klåckarens bänck och
något litet thes förökande: och klåckaren sittia i bäncken ther näst och få hafva sina skriftyg och papper i Sacristian
§14.
Hit tils varande rotemästarebegärde afsked, som betalades för sin hafda möda, utnämdes efter them föliande
Sochnemän.
Jan Pärsson i Irsta i Jon Anderssons ställe i Vifvelsiö roten.
Olof Larsson i Näs efter Anders Bråvidsson i Rysnäs uti Näsboroten.
Jan Larsson i Nybble efter Knut Andersson i Älgenäs i Nybble roten.
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Benjamin Nilsson i Hägg efter Anders Torstensson i Hägg roten.
Jöns Persson i Harg efter Pär Rhalsson i Råberga Dynsta roten
Jakob Nilsson i Hvittinge efter Mäster Grundelius i Grånsten, i Grånstens roten.
Högvälborne H.r Ryttmästaren Baron Lybecker tackades vördsaml.n som med sin gunstiga närvarelse hedrat thenn
sammankomst, som nu slöts med välsignelses tilönskan.
Upläst och ärkiänt d 8 Maji 1757 Joh. Litzenius, Jöns Johansson, Bengt Hansson i Tingsta, Lars Johansson i
Dynsta, Anders Johansson i Refverum, Per Månsson i Nybble.
År 1758
d 26 Febr, efter tidig förut skedd pålysning, blef allmen Sochnestämmo hållen med Lofta församl.s respective
herrskaper och sochnemän, tå föl.de förehades.
§1.
Öfverlades om kyrckotakets och tornets reparation, och besågs nu af några sochnemän tillika med timmermannen
Frimodig, som ock förr varit upp at thet besiktiga, hvilka nu berettade, bielckarne i tornet vara något lösa och vid
ringning skakas, och til bättre bindning, så i klåckstolen, som uppöfver, kunna behöfvas ungefärl. 16 st bielckar, me
förmente, uppå efterfrågan, icke blifva så mycket mera löst, at thet icke än ett år må kunna bära sig; Therföre
Högvälborne Herrar, Cammarherren Grefve Bonde och Ryttmästaren Baron och Riddaren Lybecker, samt
Sochnemän hölls före, och stadnades thervid, at hafva anstånd med denna reparation til nästa år, att tå aldeles til
fullgiörande, vid Gud, företagas; medan nu dels så långt lidit på vinteren, dels så dyr tid är, och medlertid besiktiga
bristfälligheterna, och hvad erfordras. Men at i våhr hufden på taket, som är
aldeles bristfällig, giöras af bräder. Högvälb. H.n, Cammarherren Grefv Bonde låfvade gunstigt låta hitskaffa
jernplåtarna til takhufden med första giörlighet: och, uppå förs.s ödmiuka begäran, något öfver förra förslaget, til
säkerhet af tilgång vid påläggningen.
§2.
Then gamla kyrckans chor-kåpa sökes i Stockholm uplagas till mässhake: och gamla altare klädet af atlask förbätra
med tilhielp af g.la mässehaken af samma slaget, om mögiligit är; dock utan kostnad at sy något therpå af guld el.r
solfver, såsom redan gammalt och slitit.
§3.
Vinsäden beslöts at betalas med 40 D Sm, för för. År til kyrckan med aldraförsta, såsom domkyrckiostämman betal
med 40 D Kppm.
§4.
Uppå tilfrågan och anmodan, om något vore at påminna och råda ang.de Gudstjenstens förrettande, svarades icke
något vara, allenast thet, at Gudstjensten altid begynnas lika tid, synnerl. Vid begrafningar, som icke skolat skedt, o
omnämndes nyl. händt, tå Probsten varit vid Loftahammars kyrcka. Åstundades ock, at hvad förr i sochnestemmor
beslutits måtte fullgiöras och efterlefvas, såsom thet at alla närvarande ingå i kyrckan vid sammanringningen til
syndabekännelsen, och at ingen utlöpa förr än välsignelsen är läsen och gudstjensten aldeles är sluten; Therföre ock
kyrckiodörarne böra hållas tilslutne, och de som hafva nödigt at utgå för barn skull el. eljest, går genom dören i
Choret, enligt sochnestemmon 1748 d 17 Januar. §6. Omtaltes ock af sochnemän, förargelse i kyrckan ske med
sqvalrande, och at ofta mycket sorlas och bulras uppå vestra
läktaren: hvilcket högeligen mishagades och önskades at de, hvilcka sittia på denna läktaren, och annorstädes, taga
til vara för sorl och sqvalrande, så hvar för sin del, som ock varna andra, och de ostyriga angifva at plikta, enligt
sochnestemmo beslutet 1750 d 9 Maji §2, til förargelses uphörande, och hämmande af uppenbar ogudaktighet och
oskickelighet.
§5.
Omtaltes ock then ordning, som både i andra församl.r och i thenna varit, at gåssarna sittia i Choret, men härstädes
icke i akt tages. Och som ingen hade theremot, utom häldre alle finno thet skäligit och nyttigt; ty stadfästades nu
ytterl.re til efterlefnad och handhafvande sochnestemmo beslutet 1753 d 17 Januar: att alle gåssar från siu til femton
års ålder, skola sittia framme uti Choret på thertil inrettade bänckar: och at the föräldrar el.r husfäder, hvilcka icke
framskaffa sina barn af nämda åldrar uti Choret, tå Gudstjensten begynnas, böte för hvart barn 1 Dr 4 % Kppm til
sochnens fattiga, som, vid angifvandet, af sexmännen ovägerli.n. uttages.
§6.
Vid Catechismi förhören beklagade Hr Probsten stor vårdslöshet och sielfsvåld ärfaras af the framlysta at thervid ic
infinna sig, ehuru dock mycken okunnoghet i Christendoms kunskapen hos mångom spörjas måste, som härrörer af
slik egen försummelse; ther likväl i följe af Kongl. Majts bref d 18 Decembr 1695 icke någon, hvarken gammal el.
ung, bör admitteras til Hel. Nattvardens begående, som icke kan och förstår Catechesen föreställandes hvad
kyrckolagen biuder uti Cap 2 och §9: at om någon i oträngde måle och förfallelös sielf försummar Catechismi
förhören, el. andra therifrån förhindrar, skola föräldrar och husbönder utgifva första gången 4 % Smt hvarthera för
sig, och för hvart barn och legohjon 2 % Smt, them Sexmännen, hvar uti sin rota at fordra och til kyrckans behof
uptaga skola. Försummas 2 dra gången, plikte dubbelt, och
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icke thes mindre föl.de Söndagen el. pålysningen vara förbunden at sig instella. Såsom ock församl. lärer erhindra
sig hvad andra flera förordningar befalla, och i sochnestemmor blefvit beslutit therom, at efterlefvas af föräldrar och
husbönder för sig sielfva och sitt husfolck, til Christelig och ömsint befordran här i tiden af salighetensåtniutande i
evigheten.
§7.
Thet igenom Ven Consistorii bref notificerade Lectorens Mag. Vilhkmans uplag af ecclesiastiqves förordningar, so
ock de hvilka äro anbefalta at årl. upläsas, blef af församl. befallit at erlägga praenumeration 9 Dr Kpp til, för Lofta
kyrcka.
§8.
Ang.de thet från Linköping notificerade uplaget therstädes af qvart-Biblar för thet skäliga priset 10 Dr Kppm
exemplaret, yttrades här ingen lärer vara som köper, när icke längesedan et antal Biblar til församl. hitkommit.
§9.
Igenom then nu anmälta af Kongl. Mag.t beviljade stamboken, kommer här samling at ske til Mariestads genom
liungeld afbrända kyrckios upbyggande.
§10.
Hr Chrysell androg, alt för litet och otilräckeligit stolrum i kyrckan vara för Stora Rätö, som är ett helt hemman; i
förmodan och begäran, at thet måtte hielpas, efter ett och annat omnämt förslag: hvartil han råddes söka utväg i
vänlighet, såsom thet icke stående at afdömas i sochnestemmo.
§11.
Uti afledna Kyrckiovärdens Per Bengtssons i Grånsten stelle tilsattes sochnemannen Nils Andersson i Råberga at
vara kyrckiovärd. Joh Litzenius
Detta på sätt, som ofvan står, vara af församblingen afgiort, intygas ut supra Fredric L: Bonde G H Lybecker
År 1758
d 11 Junii blef efter tidig kundgiörelse ordinarie sochnestemmo hållen med Lofta församlings respect. ledamöter oc
sochnemän, tå följande förehades.
§1.
Uplästes före. 1757 års kyrckioräkning och jämfördes med specialen, samt ärkändes och underskrefs å förs. vägnar
Jämväl förelades och upvistes räkningen på the sochnefattigas inkomst och utdelningen til them.
§2.
Kyrckiohufdens förfärdigande kommer at företagas så snart någon skickelig kan accorderas med til företagandet,
hvarom församl. rådgiorde och gafs förslag på Timmerman Frimodig.
§3.
Gåssen Lars Jonsson, tilförene i Brånstad nu i Gl. Bys sochn, instämd til i dag för sochnestemman för begånget
snatterie i Lofta kyrckia under predikan Palmsöndag, infant sig tillika med sin stjuffader. Och som han tilstod och
ångrade sin synd, samt begärte förlåtelse, blef hans straff lindrat med at sittia en söndag i stocken; med förmaning
hafva Gud för ögonen, och taga sig til vara för ogudaktighet och synd.
§4.
Förekallades kyrckioväcktaren och förehölts honom thes försummelse at åtlyda hvad honom flera resor befalts,
såsom om kyrckiodörarnas igenslutande och tilhållande at förekomma och hindra sielfsvåldigt folcks löpande unde
Gudstjenstens förrettande, enligt sochnestemmo besluten.
Kyrckiodören i Choret är alltid öpen, och kyrckioväcktaren tilhands at kunna ut- och insläppa gammalt och sedigt
folck, som för siukdom, ålder och barn behöfva utgå. Kyrckioväcktaren åtvarnades at efterkomma hvad honom af
kyrckioherden befallas å embetes vägnar, och han bör i sin sysla efterkomma, så kärt honom är at icke varda olydig
och försummelig från sin sysla afsatt.
§5.
Upvistes then af Hr Probsten besörgda förfärdigade nya sochnebuds kelcken, til vigten 26 1/4 lod, samt räkningen
theröfver, som skulle ingifvas tå hon formeligen utfås. Berettades och Hr Probsten, at tå pgna för thenna kelck
uttagas, skola ock ingifvas the tolf plåtar af sal. HrProbsten Wennerdahl til Biblar uttagna, och nu af Enkia fru
Probstinnan til kyrckan återlämnade.
§6.
Som Anders Persson nu boende vid Carlsäng förspordts vilja flyttia til Mäster Hermans Encka i Nybble, och sådan
misstänkt sammanlefnad, hvarken bör enligt lag el. kan i en Christelig församl. tilstödjas; ty förekallades skräddare
Hermans Encka, och henne närvarande tilsades, at icke taga Anders Persson i bolag til sig, och såsom Encka, henne
anständigt afhålla sig från hans umgänge, och aldeles icke hysa honom om nätterna hos sig, som bör vara hos sin
hustru, til undvikande af misstanke och förargelse, och lagligt tiltal. Sexmannen Per Månsson i Nybble anmodades
fölge med någon annan tilsäga också Anders Persson honom icke tillåtas at flytta til Enckan i Nybble.
§7.
Ryttmästaren och Riddaren H. Hr Baron Lybecker anförde, förra sochneskomakaren af ålder icke se el. kunna och
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hinna betjena hela förs. med arbetande, och blef öfverenskommit, at hittils sochneskomakaren uti Ed, Esbiörn
Johansson nu ock närvarande antages til sochneskomakare uti Lofta, med thet förbehåll at den gamle förre
sochneskomakaren Erland skulle med sin gåsse fritt och utan afgift el. gierningsören få arbeta i sochnen.
§8.
Välbem.te Herr Ryttmästare Riddare och Baron sade sig förr hördt icke vetas grafstelle på kyrckiogården för
hemman, och måst ärfaras, at grafplats icke el. kan behörigen anvisas för Åkerholm, som dock består af så många
hemman: begiärande at församl.s sochnemän ville komma tilsammans Permässodagen til thenna ordnings förrettan
och Söndagen först påminnas therom; tå ock jämväl ringmuren kunde af hvar och en igen- ock vidkännas. Hr
Probsten gaf tilkänna, at om hälsan medgifver, han tå lärer vara åt Linköping.
§9.
Af församl.s ledamöter anfördes, at til golfs inläggande i Kyrckioherdegården vore af Olof Larsson i Näs planckor
thertil accorderade, af honom lemnade, och af förs. mottagne, samt från honom förde til Kyrckioherdegården, och
således jemte förslen åfvan af förs.s bekostad thessa planckors kanthuggning och höflande, dock at Olof Larsson
oaktads accord och bekostads arbeta af församl, såldt samma planckor andra gången, och them sielf, således
kanthuggne och hyflade ifrån Kyrckioherdegården uttagit och bordtfördt, och förs. således giordt körslen och arbeta
för intet, men Lars Olofsson thet nyttiat.
Olof Larsson Olofsson i Näs närvarande svarade sig om hösten bottaccorderat gålfplanckorna, men om våren och
långt in på sommaren såg sig icke få någon betalning, och behöfde penningarna, utan skolat hördt sig icke få
betalningen förr än Nämdemannen i Skynnerstad hemkommo, som tå var vid Riksdagen, och än icke kunnogt när h
skulle hemkomma, och förthenskull nödsakad sälja sina planckor ther han finge pgr. Klåckaren sade sig erbudit Olo
penningar, hvarpå Olof invände, at hans måg thet afstyrt. Ledamöter och sochnemän tykte illa vara, at Olof Larsson
skulle så illa betro en hel förs. om en så liten summa allenast 24 Dr Kpp, och utlät sig af Sexmännen, at om Olof
honom sådant tilkänna gifvit, skulle han thessa 24 Dr honom tillemnat heldre än at sådan oredighet skedt och förs.
dubbelt besvärats, som ock Hr Probsten sade sig vid sin ankomst häldre utbetalt til Olof Larsson thessa 24 Dr än ka
hända, efter hans påsyfte (??) inkomma i en byggning utan gålf, thet dock the andra ärl. och kärl. Sochnemännen
förekomme och hulpo, fast således med mera besvär ochkostnad: Påståendes sochnemän, at Olof Larsson i Näs för
thenna sin oriktighet i accord och handel bör lagligen tiltalas at enl.t lag therföre ärsätta kostnaden och plikta för 2n
gånger giord handel el. accord med en vahra.
§10.
Angafs, at 3ne sochnemän andra söndagen efter Påsk, under Hr Probstens frånvaru, anordnat sammanringningen til
gudstjensten, änskönt tim klåckorna vid kyrckian icke voro mer än 3/4 til 10, ther dock sammanringningen icke bor
ske förr än kl. 10 och anordning om ringning och gudstjenstens förrettande, höra, enl.t lag, Prästers Embetet til.
Thesse 3ne sochnemän vidkändes thetta, och förmente sig hafva giordt enligit sochnestemmobeslut, at
sammanringning bör ske then tiden kl. 10, såsom hon tå var. Hvarpå the frågades, om the hade tim klåckor med sig
och om then som besörger gudstjensten, och äfven förs. skulle stella sig efter någons behag och godtycke som
therföre intet ansvar hade el. thertil förordnade voro. Hr Probsten beklagade sådant förnimmas ska i en ordentel.
Christel. församl., och äfven til förene vil sägas skedt, som dock på andra orter är oerhördt, at af laglydige undersåt
then ene inmänger sig i then andres Embete och Embetes giöromål: ther dock uti ett välbestält samhälle hvar och en
enl.t fullmakt och ordning är ansvarig för sitt Embete och tilhöriga giöromål therutinnan: förehållandes sådant vara
skedt icke såsom af til ålder och eftertancke kommit folck, utan såsom af barn obetäncksamt och sielfsvåldigt; och
varnade för thenna gången för slikt olagligit företagande och inmängande i andras Embete, som vid lagligit tiltal ick
skulle så lätt aflöpa, som förmentes, men vilja för thenna gången öfverse thet såsom okunnoghet och hastig
obetäncksamhet, men genom slikt förfarande nödga, utom hvad lag förut innehåller, afböga oordentelighet och
olagligit inmängande framdeles: utom nyttigast och ordenteligast, at hvar och en i laglydno och Christelig kärlek sa
förtroende förblifver innom sin skyldighet, och i sitt samvete thervid nog lådande och vidhängande ansvar.
Upläst och vidkänt Joh Litzenius, Jöns Johansson, Bengt Hansson
§11.
Sochnemannen Benkt Benktsson i Dråpstad afsade sig Rotemästare sysslan, och förordnades i hans stelle Benkt
Johansson i Lapserum til Rotemästare i Fästads roten.
§12.
Sochnemännen erhindrades förmana och tilhålla sin ungdom, och jämväl mödrar at icke lemna orenlighet på
kyrckiogården och omkring kyrckan, som dock är Gudi helgat, och för våra afl. döda utom at thet må vara afsides,
som bör, och omkring kyrckan och kyrckiogården snyggt och rent, både för församl.s ledamöter sielfva, som ock fö
främmande.
År 1758
d 12 Novembr. hölts Sochnestemmo, efter förut skedd behörig pålysning, och förehades thet som följer:
§1.
Beslöts om kyrckiotornets och takets reparerande nästa våhr, och at (??) Byggmästare thertil inhämta underrettelse
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ifrån Westervik om Mr Peter Himmelstrands arbete vid thet tornets reparerande, som säges vara ther skedt af honom
Och at
§2
I fölge theraf project undfås, när byggmästare erhålles och varder antagen, på thet som til reparationen ärfordras, oc
thet samma anskaffas, såsom bielckar, spån och spik, samt lina med behörig blåck, emedan här ingen är mer än en
gammal tiock oduglig, som försälges til dref iWestervik, hvilket sednaste förut varit omtalt.
§3.
Såsom uti sisthåldna sochnestemmo förehades, och Mr Hermans Encka i Nybble tå närvarande tilsades och varnade
at icke hysa hos sig Anders Persson el. taga honom til sig, thet hon ock tå låfvade, samt Anders Persson af
rotemästaren, efter anmodan, tillika med en annan sochneman blifvit tilsagd at icke uppehålla sig, el. flytta til nämd
Encka, men sådant alt oaktat, han nu ändock flyttat til henne; så betygade församl.s ledamöter sitt missnöge
samhälligt theröfver, samt befarande påföljder, af förargelse, ond exempel och förledande igenom Anders Persson,
som gifvit många anledningar til misstanke om sig; och påstods böra afbögas, ther så stort bylag och många
herinnom (?) äro, thet alla rettsinnade hafva afsky före såsom ondt: Mäster Hermans äncka thesutom äger allenast
liten andel af en utjord i (??): fördenskull begäras Landshöfdinge Embetets och executorens handräckning.
§4.
Frågades om af Respective Herrskapen något vore at påminna el. af sochnemännen at andraga: och om något finnes
vid kyrckiodisciplin och
gudstjenstens förrettande at anföra, önskades til kennagifvandet theraf til förbättring i Christelig kärlek, men svarad
icke något vara; Hafvandes vi idag hördt predikas om skrymtaktighet och Hr Comminister Törnroth uti en beredd o
arbetad predikan, men behagansvärdt med Guds hel. Ords dragande och önskel. utläggning, samt förklarande nu
inför sochnestemmon, at han predikat för sig sielf och androm. Joh Litzenius
År 1759
d 14 Octobr. blef ordentelig sochnestemmo hållen med Låfta församl., tå
§I.
Kyrckioräkningen från 1 Maji 1758 til samma tid 1759 uplästes, ärkändes och underskrefs.
§II.
Kyrckio- och klåcktornet förbättras in uti med bielckar, samt thet tillika med halfva kyrckiotornet lagas til spåninge
först och främst: hvartil förutan någon spån, som tilförene är vid kyrckian, betingas 4000 utvald spån af en
kyrckiovärd och sexmannen Anders Jonsson i Refverum, och thertil spik 6000 samt tjära.
§III.
Beviljades rum för afl. Inspectorens Kilbergs lik at nedgrefvas i kyrckan emot 12 Dr Kppmts afgift til kyrckan.
§IV.
Til ny sochnestugu i then gamlas och ruttnas stelle framkiöras nästk.de vinter Timber, och materialier anskaffas at
nästa våhr, vil Gud, upbygga en ny.
§V.
Anders Persson i Nybble närvarande vidgick fuller, thet han blifvit tilsagd at icke flytta til Hermans Encka, men
svarade at han skulle ock någonstans vara och thet skedt med hennes tilstädjelse. Blifvandes honom förehållit then
förargeliga lefnad han nyl.n hållit med sin hustru, tå Per Jonsson sedt Anders Persson hafva en stake i handen, och
Olof Anderssons hustru hörde henne skrika och säga: Gud förbanne dig för mig du slog; hvarpå Anders Persson
skolat sagt til henne: ha dig in din gamla sate, ute får du icke skrika. Församl.s ledamöter förklarade missnöge öfve
Anders Perssons bolag med Hermans Encka, under sådan lefnad med sin ålderstegna hustru, med lika önskan nu
som tilförene, vid förra sochnestemmorna 1758 d 11 Junii §6 och d 12 Novembr. §3, som uplästes, om thettas
hämmande.
§VI.
Ang.de Gudstjenstens förrettande var, uppå tilfrågan, icke något at påminna.
§VII.
Efter afl. Bengt Hansson i Tingstad utnämdes Jan Jonsson i Vifvelsiö, och efter Lars Andersson i Brånstad, som
begärte blifva therifrån endtledigad, utnämdes Matthes Nilsson i Helgsiö til Rotemästare.
§VIII.
Öfverlades om luddringen i thenna församl., enligit Norra Tjusts Härads öfverenskommelse, som blifvit uplöst,
hvarvid nämdemannen Jöns Johansson upviste räkning för förra sammanskottet, som uplästes och stadnades för
thenna gång thervid, at Erik Jonsson i Forserum och Erik Andersson i Vifvelsiö skulle anmodas thet sig åtaga.
Upläst och vidkändt Joh Litzenius, Jöns Johansson Anders Johansson, Lars Johansson Johan Jönsson, Per Månsson
Måns Hansson
År 1760
d 13 April blef sochnestemmo hållen med Låfta församl., tå följande förehades.
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§1.
Herr Comministern anmodades af Probsten at nedkomma och föra protocollet vid socknestämman, hvarpå han
svarade sig icke hafva med socknestämman at giöra.
Probsten upläste af kyrckolagen 24 Cap 25 § som Hr Comministern och icke kan hafva sig obekant utan ställa sig t
efterrättelse.
§2.
Beslöts at kyrckotornets och takets reparation företages i våhr när åkerbruket är till ända och påtogo sig Nils
Andersson i Råberga och bonden Per Nilsson i Behlby at bedrifva arbetet a 3 Dr Krmt hvardera i arbetslön om dage
varande nu spån vid kyrckan 9500 nu ankommen förutan den tillförene är vid kyrckan samt spik betingad af
kyrckovärden Bengt Hind. i Näs samt tiära betingas thertill af kyrckovärdarna eller ..olja (??) vid Almöhn.
§3.
Angående lijna åtog sig kyrckovärden Nils Andersson i Råberga uti Vestervijk uttaga prof hvarefter sedan ... (??)
efterskrifves till Stockholm som Hr Probsten sig åtog både den större och mindre.
§4.
Spik har kyrckovärden Bengt Hind. i Näs betingat och drager förslag om dess hit ställande 7000 spånspik och 1000
dn dubbel läcktspik.
§5.
Om soknestugans byggnad beslöts, at han blifver ute längd 26 alnar med en stugu kammar och kiök med förstuga;
14 alr lång 14 alr bred, 4 alr förstuga, 8 alr långt och 6 alr bredt kiök, kammar 8 alr lång och 8 alr bred, med vind oc
skårsten ofvanpå bygd samt 3 fönster lufter af bly fönster på soknstugan, 4 alr hög under biälkarna: skulle timbret
icke vara tillräckligit som framme finns så åligga dem som resterar, at genast vid till sägning det framskaffa, men i
annan händelse betala med peng.r som förr afgiort blifvit, näml.n 3 Dr Krmt för hvar stock: Under timbringen
hitsänds sådana karlar, som sitt arbete väl at rigtigt giöra kunna, i annat fall äger byggmästaren at genast bortvijsa d
samma och nästa söndag derpå, af honom uttaga 3 Dr Krmt samt en rigtig arbetare förse sig med, at arbetet icke
komma at stadna: Socknemannen Johan Jönsson i Vifvelsiö åtog sig såsombyggmäst. at .. byggds början tillstädes
vara närvarande och ansvarig mot betingad dags peng. 2 Dr om dagen. Med .. betingande 14 skålpund åtog sig Hr
Probsten at förskaffa ifr Stockholm, ock i fall den der icke fås kan, så kommer ett vist qvantum af gård i socknen at
anskaffas: äfvenledes åtager sig Hr Probsten at förskrifva Ölandskalk en Juta till Uttrike eller Lerboholms lastage
plats, då slikt genast församl.n bör till känna gifvas. Om snickar arbetet drager byggn.st. Jan Jönsson i Vifvelsiö
skyndesam försorg.
Den gl.a sokn stugan beviljades af Gäla (??) församl. klockorna; utom det som till den nya kan tiäna at tilltaga och
uparbeta.
§6.
Uppå tilfrågan om något mera voro at påminna om gudstiänsten förbehölts at aldrig så sier som förl. sommars
dicterat (??) at ingen präst var i församlingen utan at alltid någon präst måtte vara till städes och hemma samt icke
nödgas at tillika andra församlingars präster therom
§7.
Anbegående ringmuren förfärdigas den till nästa Mickaelii tid som therom tillförene förr blifvit beslutit på en
soknstämma och enl. det då giorde slut.
Upläst och vidkiändt För högvälborna fru Frijherrinnan von Knorrings vägnar såsom min... underskrifver G H
Lybecker Nilsson, Johan Jönsson i Vifvelsiö, Bengt Hind i Nääs
D 9 Novembr. 1760 ransakades om murmästaren Johan Görströms barn som fans död liggande vid sin modres sido
Modren berättade at när hon upvaknade, låg barnet dött vid dess sido; 2ne hustrur som barnet besiktigat, intygade, a
de ej kunde se det endaste teckn, at det varit qvafd till döds: ty dömdes hon, enligt kyrkiolagen at undergå
kyrkioplickt. Joh. Henr. Elvers
1760
D 16 Novembr 1760 blef efter förut skedd pålysning, allmän socknestämma hållen, då följande saker förehades och
afslötos.
1o
Kyrkioräkningarna från d 1 Maji 1759 till d 1 Maji 1760 uplästes och godkändes.
2do
Räkningar öfver sammanskottet til socknestugans å nyo upbyggande, som af klåckaren Nyman är hållen, å
Byggmästaren Johan Jönssons i Vifvelsiö vägnar uplästes.
Församlingens ledamöter påstodo at såsom kyrkan står i skuld, och inga contanta penningar äro at tilgå, lånen för d
skul böra indrifvas, medan de lefva, som hafva det i minne å dem, som restera med sina utgifter til sockne stugo
byggnaden, uplästes restelängd på predikstolen, och dag föresattes til betalningen, hvilken, om den eij erlägges, sök
vederbörlig execution vid sielfva räckningen vid socknestugo byggnaden, var eij något at påminna, utan godkändes
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3o
Fattigräkningen öfversågs och godkändes.
4o
Beslöts at kyrkiorappningen nästa åhr företagas, och åtog sig församlingens ledamöter denna vinter theta och
framskaffa til ställningsvirke spiror 4 st af hvar gård eller hemmantal, om 20 alnars längd, af fyra Tum i lilla änden
samt 4 bommar om 4 alnars längd och 8 Tums tiocklek äfven af hvar helgård och proportionaliter af mindre
hemmans åboer. Samt för övrigit sökes at anskaffas, hvad som betarfvas.
Klagades öfver försummelse vid Cathechismi förhören, och beslöts at böterna af de borto varande böra efter
kyrkiolagen uttagas.
5o
Klagades öfver oliud på läktaren, ty beslöts at upsyningsmän skulle tilsättas näml. (??) i (??) och rättaren Jöns
Jonsson i Gursten på södra läktaren och Johan Nilsson i Sanvik och Lars Fransson i Vittinge på västar läktaren, sam
Pär Månsson och Pär Jonsson i Nybble och Johan Persson i Harg under läktaren.
6o
Beslöts at för vinsäden betalas 4 plåtar Tunnan, och det med det aldraförsta , medan penningarna behöves. Vidare v
icke at anföra, utan slöts med välsignelses tilönskande. Joh Litzenius, Lars Johansson i Djusta, Johan Jönsson i
Vifvelsiö, Bengt Hindricsson, Jacob Jönsson, Nils Andersson
År 1760
d 19 Novembr. ransakades om Benkt Nilssons dotters Lischens död i Melby; hvilket var allment bekant varit siukt
ständigt alt ifrån födslen, men berättades nu på några dagar tykts blifva bättre, och hafva någon lisa. D 17 hujus om
morgonen tidigt ärnade modren Benkts hustru Karin Eriksdotter stiga up utur sängen ifrån barnet, ther the lågo
tilsammans, men mannen skola bedjat hustrun ligga stilla; medan hon kunde nu hafva någon hvila efter barnets
långsamma siukdom: hvarpå modren och barnet insomnat, men sedan hon upvaknat och upstigit i dagningen funnit
barnet dödt. Hvaruppå Benkt kallat Lars Erikssons hustru Gunnela i Smedstorpet til sig, som ock socknemannen oc
fierdingsman Erik Jonsson i Forserum i thet samma kommit thit: hvilka tvenne intyga ingen åkomma synes på barn
vidare, än en rådna på ena kindbenet: och at modren i synnerhet är otröstelig öfver thenna sin dotters död, som nu
efter siukdomens aftagande synts kunna hugna sina föräldrar. Och ehuru modren icke vetandes skall varit skuld til
thetta dödsfall, vil hon dock icke undandraga sig thet, at hon kan hända giordt sig nu i sömnen mera säker, än
tilförene i barnets siukdom, och til sitt samvetes befriande häldre giöre sig något seker (??), än aldeles fri. Och som
allment intygas om thenna hustrus saktmodighet och fromhet; Så kommer hon at intagas i kyrkan efter vanligit
formulair efter barns förqväfvande, och barnet at christeligen begrafvas.
Ut supra Joh. Litzenius
År 1761
d 25 Januar. hölts ordentelig Socknestemma med Lofta församling efter förut skedd behörig pålysning therom, tå
föl.de förehades.
§1.
Ehuru församl. åstundar sin kyrckios rappning och reparation, så finnes ingen mögelighet thertil, för syrors och
materialiers framskaffande i brist på vinterföre , som härtils icke varit, och ej el.r at ses tilräckeligit thertil härefter.
§2.
Uppå föreställning om byggningens i kyrckoherdegården lagande til tak och i husesynen resolverade brädeslåninge
blef öfverenskommit, at taket täckes Valborgsmässo el.r Pingstetiden, hvilket rotemästarena besörga, at thet behörig
sker både med näfvers och torfs anskaffande samt arbetets ansvarl. förrättande: Brädeslåningen ang.de beslöt ock
Låfta församl. at then ock sker til midsommar, om mögeligit är, men elj.st til hösten aldrahelst, och hvart hemmans
åboe anskaffar behörigt el.r fullkomligen torra bräder samt spik, efter then längd byggningen innehåller ifrån takfot
til stenfoten, och spiken therefter, samt at brädren skola vara til nio tums bredd i lilländen, samt en och en half tum
tjocka, spiken skall ock vara femb tums spik.
Hvilket communiceras med Låfta Hammars församl såsom deltagare therutinnan.
§3.
Herr Chryzell ingaf sin begäran skriftl. til sockne-stemman at få större el.r tilräckeligit stolsrum för Rätö stora. H.
Chryzell lemnades silefva original stolsdelningen at hemtaga med sig och therets sedan kunna gifva något förslag ti
jemkning och mera stolsrums åtniutande, såsom högts skäligit.
Socknestemman slöts med välsignelses tilönskan; emedan icke något mer var at anföra.
G H Lybecker Joh Litzenius, Johan Jönsson (??)
År 1761
d 3 Maji hölts almän Socknestämma, efter skedd pålysning, tå följande blef proponerat och affslutit.
1o.
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Kyrkioräkningen från d 1 Maji 1760 til d 1 Maji 1761 blef upläsen, godkänd och underskrifven.
2o.
Äfven blef fattigräkningen för förflötna åhr upläsen och riktig befunnen.
§3.
Herr Chrysell lemnade at nu anföra om stolrum för St. Rätö, tils en annan gång; förmodande han, såsom ock flera a
få rum hos sina socknebor emedlertid.
§4.
Församlingens enhälliga tanka var at södra sidan af kyrkiotaket borde nästkommande höst bekas, och således
emedlertid tiära anskaffas.
§5.
Sexmannen Johan Jönsson i Vifvelsiö anmodades at blifva Kyrkio Förståndare efter sin fader afledne Nämdeman
Jöns Johansson i Skidnersta, det han sig påtog. Til sexman utnämdes Nämdeman Jacob Jönsson i Klortorpet uti
Häggebo roten.
§6.
Såsom ryktet gått och almänt kunnogt är, at en skolat spytt förleden söndag i kyrkan, blef uppå efterfrågan sagt, at
tienstedrängen Lars Månsson, som tienar i Lilla Rätö, varit densamma, och at socknemannen Johan Larsson i Lilla
Olserum och Ryttaren Sven ..ström suttit en på hvardera sidan om honom; hvilka närvarande nu ock sade, at han af
starka drycker yvt (??) öfver 3ne gånger under predikan, hvilket ock flera voro åsyna vitnen til.’
Rso Saken skal remitteras til vederbörande Jon..(??)
§7.
Kyrkiovärden Bengt Hindriksson i Näs tog afskied ifrån Kyrkiovärdskapet och betackades för dess dervid hafda
möda och besvär, Och blef i hans ställe utnämd til Kyrkiovärd socknemannen Erik Andersson i Vifvelsiö.
§8.
Efter Rotemästaren Olof Larsson i Näs blef Måns Persson i Rabo utnämd til Rotemästare, och efter Jöns Persson i
Harg Erik Persson i Dynesta: likaledes efter Olof Sunesson i Julby blef Jon Eriksson i Jöltorp, samt efter Benjamin
Nilsson i Hägg Jacob Matsson i Skiönertsa förordnade til rotemästare: likaledes efter Johan Persson i Trosta Johan
Johansson i Vifvelsiö, efter Matthes Nilsson i Helgsiö Anders Persson i Segersgärde samt efter Johan Larsson i
Nybbelö Sven Månsson i Uknö.
§9.
Erik Gustafsson i Helgsiö anförde å egna och grannars vägnar, det någon grafplats måtte utses åt glasbruksfolket.
Hvarpå svarades, at tilgång finns i sudvästra hörnet af kyrkiogården; men at der måste fyllas förut med jord, såsom
andra giordt, och ständigt skier; emedan kyrkiogården öfver alt är med grund jord, såsom belägen på en högd.
Såsom icke något vidare var at anföra, slöts socknestämman med välsignelses tilönskan.
Joh Litzenius, J Chryzell, Jonas Åkerberg, Johan Jönsson (??), Bengt Bengtsson
1761
D 6 Decembr 1761 hölts allmän socknestämma, efter skedd pålysning 14 dagar förut, då följande proponerades och
beslöts.
§1.
Angående kyrkio disciplin och lefverne i församlingen hade, på tilfrågan, ingen at anföra något, utan önskade
allesammans guds nådes tiltagande både til ett godt ryktes bibehållande och ett godt samvetes befredande.
§2.
Kyrkiotaket beslöts at beckas nästkommande höst, och anskaffas dertil fyra tunnor tjära at hafvas i beredskap; och
åtogo kyrkiovärdarna sig det samma.
§3.
Kyrkans rappning beslöts företagas nästa våhr, vill gud, och framskaffas nu i vinter dertil, enligt socknestämmoprotocollet d 16 Nov 1760 §4 spiror och bombar, och emottagas af hvar rotemästare i sin rote med hvar sitt bom
märke uppå; i lika måtto emottagas ett bräde af helgården.
§4.
Ringmuren skal i nästa våhr i stånd sättas och vara färdig giord af hvar och en som vederbör, och skal sedan hållas
syn derpå.
§5.
Angående fähusets takets lagning i kyrkioherdegården, så komma de fyra rotarna Nyblelöf, Julby, Grånsten och
Norrlands rotarne draga derom försorg i vinter.
§6.
Uppå anledning, gafs tilkänna, at Pär Nilsson i Julby d 25 Octobr XXIII söndagen efter trefald. hafver giett öfver
under predikan, hvartil uppå efterfrågan, måste til stå sig hafva sedt detta Jöns Johansson i Hägg, Pär Pärsson i
Göksta, Bengt Nilsson i Julby och Pär Andersson i Fästa.
§7.
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Anfördes at helgmässodagen under predikan Anders Erikssons dräng Nils i Hässlesta orenat sig i byxorna, at det
hördes äfven liudt, vilket drängen Anders Johansson och Pär Svensson samt socknemannen Johan Johansson i Julb
hörde, så väl som andra på läktaren.
Socknestämman slöts samt protocollet uplästes och underskrefs.
Joh Litzenius, Jacob Jönsson, Jan Jönsson, Jonas Stenberg, Lars Johansson
§8.
Efter afledne Jacob Nilsson förordnades socknemannen Pär Larsson i Vitinge til rotemästare i Grånstens roten.
Åhr 1762
d 23 Maji blef, efter förut skedd pålysning, allmän socknestämma hållen, då följande saker förehades och afslötos:
§1.
Kyrkjans räkning uplästes till Debet och Credit, sedan Kyrkjo Specialerne voro förut upläste; hvarvid ingen hade
något att påminna, utom komma såsom godkände att underskrifvas.
§2.
Uppå frågan, om någon af församlingens ledamöter hade att påminna om gudstjenstens förrättande, var icke något a
anföra.
§3.
Angående kyrkjo tornets lagning och kyrkjans rappning att nu i sommar företagas, befanns någon svårighet theraf,
man icke aldeles är säker om hvit kalks till hands hafvande, ehuru therom blifvit anstaltat, men församlingens
ledamöter påstodo stor del, att åtminstone måtte företagas med kyrkjo tornet femte dag pingst, att upmura thet som
behöfvas, ganska nödigt till kyrkjo tornets understödjande och för bättrande; till thes manemedlertid får veta om hv
kalk och finge möjlighet till kyrkjo rappning företagande. Om spiks betagande och anskaffande ifrån Almvik åtog s
kyrkjo värden Nils Andersson i Råberga.
År 1763
d 6 Marti blef under förut skedd pålysning Allmän Sochnestämma hållen, då följande saker företogos och afgjordes
§ 1.
Angående Gudstjensten var intet något att påminna.
§ 2.
Angående fattiga gumman Rosbergskan, beslöt församlingen enhälligt att till hennes underhåll gifves En mark
koppm[yn]t af hvart matlag.
§ 3.
Murbyggnaden med Pelaren företages vill Gud, straxt efter Valbermässan och besörger hvar och en stenkörningen
för sin del.
§ 4.
Angående Rappningen företages then ock skyndsammast och hålls för nyttigast skaffa Gottländsk kalk ifrån
Stockholm om mögiligit år; förmenande Herr Baron Ryttmästaren och Riddaren Tio läster ther till åtgå och hvad
öfver blifver sig sedan villja kjöpa af Kyrkjan.
§ 5.
Knutarna på Sochnestugan kommer att fodras med bräder, som Kyrkförståndaren lofvar att draga försorg om.
Upläst d 13 Martii på Predikstolen Joh Litzenius, Jonas Jönsson, Jacob Jönsson, Erik Andersson, Nils Andersson
År 1763
d 13 Novembr blef, efter 14 dagar förut skedd pålysning, allmän Sochnestämma hållen med Låfta Församl. tå
föl[jan]de förehades.
§ 1.
Kyrkjo Räkningen för förledit år till sista Maji sade Hr Prosten sig inte hunnit få til i dag färdig, under saknad af
klockare nu som kan skrifva och räkna.
§ 2.
Frågades om vid Gudstjenstens förrättande voro någodt att erhindra? Svarades icke nu vetas någodt.
§ 3.
Angående Ringmurens förfärdigande hvar om så ofta blifvit påmint, och utsatta vitet för then försumliga ther vid st
faställas att thet antingen lagas av vederbörande eller för theras räkning med aldra första thet skje kan nästkommand
åhr förfärdigas.
§ 4.
Pehr Månsson, som gjör Klåckaretjensten anhöll om någon hjelp i thessa svåra tider. Bevilljades honom utur
fattigkassan femton dahlr koppmt, till upmuntran vid hans tjenstgjörande.
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§ 5.
Rosberg änka sjukliga och eländiga bevilljade församlingen att hafva 2 dygn i hvart hushåll och skjer nu början i
Råberga, therest hon blifver 6 dygn förutom thenne dagen och therifrån till Dynstad 6 dygn, och så vidare.
§ 6.
Till utslaget angående Norrlandsvägen sammanskjuter församlingen till thes betalning 3 Dr 29 % [öre] Smt, tå ock
betalning för inlagan till Resp: Landshövdingeämbetet äfven godtgjöres.
§ 7.
Uppå tillfrågan om något vidare att föredraga, var icke, utan slöts med velsignelses tillönskan. Upläst på Predikstol
d 20 Novemb 1763. Fredric L Bonde G H Lybecker Joh Litzenius
År 1763
d. 4 December var Herr Prosten och Församlingens Älsta samt Nämdeman Jacob Jonsson och Fjerdingsman Eric
Johansson i Sochnestugan tillsaman att ransaka om Anders Svenssons i Södersjö barn, Eric, 10 veckor g[ammal],
som funnits dödt i sängen hos sin moder om morgonen d. 27 sistl. Novemb. Fadren närvarande berättade at modren
legat vid ståcken och haft barnet hos sig om morgonstunden, sedan thet förut legat i vaggan och att thet allenast en
kort tid legat framför modren, men icke att hon funnit thet legat under sig, utan att thes lintyg legat öfver ansiktet,
såsom ock att barnet varit sjukt 3 dygn förut, som Sochnemanen Anders Eriksson i Hässelstad intygade, att fadren
om Fredagmorgonen förut klagat öfver thenna sin sons sjukdom. Rotemästaren Pehr Larsson i Vittinge och
Sochnem. Jon Nilsson i Hyklinge närvarande intygade sig uppå begäran, besiktigat barnet samma Onsdag efter
middagen, thet förut blifvit dödt, och icke funnit någon åkomma vidare än en liten blånad, ryggen ner åt.
Församlingen intygade samfälligt modren vara känd för en beskjedelig hustru i sin lefnad, såsom ock ingen hade
minsta misstanke; utan att thetta aldeles varit vådaligit. Modren icke för visso vet barnet vara förqvaft, men allenast
befarar thet. För then skull kommer barnet att Christelig[en] begrafvas och modren Hust Anna Månsdotter i Södersj
att intagas i Kyrkjan efter thet vid sådan händelse föreskrefne formulairet, ut supra
Joh Litzenius, Jacob Jönsson, Erk Johansson
År 1764
d. 4 Martii voro Låfta Församlings Respect. Herrskaper eller Ombud efter förut d 19 Februarii skjedd pålysning,
tillsammans med Sochnemännen uti Sochnestugan, tå vhal till klåckare i Låfta företogs.
§ 1.
Herr Prosten förestälte, att såsom lediga Klåckare syslan här i Låfta bör besättjas till instundande Maji,
Församlingens Ledamöter för then skull nu ville skrida till hval therom, förehållandes angelägenheten att thertill få
Beskjedelig man i lefvernet, samt skickelig till Syslans förrättande, bestående theruti att han kan både lära Barn läsa
samt undervisa them att förstå sin Christendom, som ock att skrifva och räkna, som är nödvändigt för en klåckare
härstädes och oumgängeligit, så vida icke någon annan thertill skall anskaffas och hållas tillika. Blifvande upläst nu
Kyrkjo Lagens 31 §, 24 Capitlet.
Uplästes Nils Dahlströms skrift med ansökning att få syslan. Sedan företogs hvalet efter ther till författade hval
Listor. Sedan Nybble Roten och Dynstads voterat samt alla röster tå fallit på Mäster Peter Wauchman i thet att
Högvelborne Herr Ryttmästaren och Riddaren Herr Baron Lybecker samt Högvelborne Herr Cammar Herren Grefv
Bonde, Högvel-borne Fru Friherrinnan de Beche, som ock Ljeutenanten och Riddaren Högvelborne Herr Baron
Leijonhjelm ingifvit skrifteligen sina Vota på före nämnde Wauchman, begärde församlingens närvarande ledamöte
af Crono och Skatte, att tidsutdräkt med hvals vidare hållande måtte uphöra, emädan the alla gjöra att med Herrskap
och jämvel votera på mer nämde Wauchman. Herr Prosten frågade om thetta är församlingens samfälliga villja? Hv
till af närvarande svarades enhälligt ja.
Then som till klåckare skall antagas och undfå Fullmakt therå genom Extractum Protocolli, måste förbindas att lära
barn i Församlingen läsa ochförstå samt skrifva, hålla förteckningar och räkningar vid Kyrkjan, som honom
anbefalles, samt hafva Kyrkjans saker i aktning och tillsyn, samt trogen och flitig i sin sysla och nykter i lefvernet,
bedjande Herr prosten få jämföra med respect. Herrskaper samma protocoll och att han presterar behörig Caution,
blifvande Mäster Peter Wauchman, therest han sig thetta åtager, Klåckare i Låfta och syslan nesta Maji tillträder.
§ 2.
Påmintes och tillsades alfvarligen nu för sista gången Kyrkjans ringmurs i stånd sättjande thenna vecha och således
nu förut anskaffa materialier thertill och vid omnämnande af delningen therpå lofvade Herr Prosten gifva thet vid
handen, erhindrandes Församlingens Ledamöter thet vite är utsatt för then treska och kommer att upläsas. Blifvande
härvid beslutit Klåckarens sysla skola jämvel blifva att befreda Kyrkjogården med luckornes till hållande.
§ 3.
Förestältes thet en gåsse vid namn Johan Gehrsson i Hvivelsjö om 13 år, kunde få hjälp till inlösen 300 Dr Koppmt
uti någodt Hospital, såsom then aldeles har att contract ben och kan allenast nyttja thet ena. Högvelborna Herr Baro
Ryttmästaren och Riddaren Lybecker förestälte att genom Stambok i Församlingen samla thertill, Och bejakade
Sochnemännen thetta, samt att ingen skall undandraga sig att efter råd och ämne gifva.
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Slötts med välsignelses tillönskan. G H Lybecker Joh Litzenius Joha Jönsson Jacob Jönsson och Sven O vid
Vänsten
År 1764
d. 27 Maji var Herr Prosten och Församlingens Älsta tillsammans i Sochnestugan, samt tillfälligtvis Nämndeman
Tyris Erikson i Vestrum Eds Sochen, tå ransakas skulle om Måns Månssons dotter Brita i Tingstad, som varit sjuk
dygn och d. 19 om natten funnits död i sängen hos Modren Hust. Anna Månsdotter i Tingstad. Vid efterfrågan hafv
Daniel Johanson i Tingstad samt Hust. Maria Eriksdotter, samt Hust. Cherstin Jonsdotter närvarande, kommo alla
öfverens i then utsagon att på barnet ingen åkomma syntes mer än på vänstra sidan någon blånad.
Modren icke tillstädes för sjuklighet och sorg, men Fadren och grannarnas berättelse är, thet barnet blifvit lagt på et
örongådt i sängen och Modren af mycket vakande lagt sig bredvid och tå hon vaknat funnit barnet dödt, icke vetand
om hon varit något thertill vållande, doch hellre åtager sig någon skull till sitt sinnes desto bättre tillfredsställande.
Alla gåfvo Hustrun godt vites ord och er känd för beskjedelighet i sitt lefverne. För then skull kommer nu barnet
hederlig[en] att jordfästas, samt hustrun eft. vanligit formulair att Kyrketagas, ut supra.
Tjäll Erickson, Joh Litzenius, Måns Hansson i Påsebo, Johan Jönsson, Nils Månsson i Kalsäng, Erick Johans i
Forserum
År 1764
d. 3 Junii blef efter förut skjedd pålysning Allmän Sochnestämma hållen, då följande saker företogos och afgjordes
§ 1.
Angående Gudstjänsten svarade Församlingens Ledamöter, uppå tillfrågan sig icke veta någon ting att påminna.
§ 2.
Uplästes 1762 års Kyrkjo Kladd eller inkomsten för Kyrkjan och the fattige, Jämvel uplästes för år 1763, samt sjelf
hufvud Räkningarna för 1762 och 1763 och godkjände under skrefvos.
§ 3.
Räkningen för fattig medlen förehades att varda underskrifven.
§ 4.
Församlingens Ledamöter yttrade sig önska, att interesse för utlånta Capitaler årligen inflöto.
§ 5.
Herr Prosten anförde thet Kyrkjan efter Rappningen förledit år, tå han var borta vid Surbrun, nu befinnes att Kyrkja
är ganska bristfällig, och icke stort bättre se ut, än tillförne; ehuru kostnaden förledit år till thenna Rappning var
ganska stor och ansenlig.
§ 6.
Församlingens närvarande Ledamöter sade vara otjänligit, att Creatur gå på Kyrkjogården, sönderstöta Korsen och
orena med sin träck, samt upgräfvas af svin, hållandes före theras Kyrkjogård böra aldeles vara fredad ifrån Creatur
om the skola hålla ringmur, men gjerna villja tillåta Kyrkjogårdens slås och bärjas, Blifvandes nu berättat, thet ut
Sochnes Boar hålla för sällsamt sådant se och skje på Låfta Kyrkjogård, när i andra församlingar Kyrkjogården alti
hållas i helgd till theras förfäders grifters vårdande.
§ 7.
Nils Persson i Kastorp besvärade sig, thet Pehr Knutsson i Älgenäs begrafvit sin hustru mitt uti hans grafplats;
förbehållandes sig krafteligen få behålla sin vanliga tillständiga grafplats.
§ 8.
Kyrkjo verden Nils Andersson i Råberga begärde afskjed och betackades han fliteligen för sin gjorda tjänst vid
Kyrkjan i 7 år och tillordnades
Sochneman Jöns Mårtensson i Häslestad till Kyrkjoverd.
Erik Pehrsson i Dynstad afsade sig Rotmästare syslan och tillordnades Mur mästaren Daniel Törnberg i Råsum. Oc
efter Anders Pehrson i Segersgärde tillordnades Bengt Andersson i Lilla Rätö; Efter Jon Eriksson i Jultorp blifver
Arvid Carlsson i Ekeby; Efter Pehr Larson i Vittinge Johan Person i Södersjö; Efter Sven Månson i Uknö blifver
Jacob Larsson i Nyble; Efter Måns Pehrson i Rabo blifver Hans Mattsson i Slättarp; Efter Anders Larson i Dropstad
blifver Daniel Jacobsson i Dropstad; Efter Jacob Mattsson i Bynnerstad blifver Jöns Jönsson i Bynnerstad; Efter
Johan Johansson i Hvifvelsjö Blifver Måns Pehrson i Tingstad,
§ 9.
Efter icke mera var slöts med tillönskan af velsignelse.
Joh Litzenius, Jacob Jönsson, Johan Svensson, Johan Jönsson, Bengt Bengtson
År 1764
d. 8 Juli var Herr Prosten och Församlingens Äldsta, som ock Fjerdingsmannen, efter förut skjedd pålysning,
tillsammans i Sochnestugan att ransaka om Jon Jonssons och Hustru Maria Christersdotters Son Anders, född d. 5
Maji sistledne, och af Modren, efter angifvande, förqvafv i sängen hos henne om natten emellan d. 24 och d. 25 sist
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Junii. Fadren och Modren nu närvarande. Hust. Elin Mathesdotter i Hälgsjö i samma hus boende intygade
föräldrarna varit nyktra, när the lagt sig att såfva, såsom the i allmänhet äga vitesord för nykterhet och stillhet;
Berättandes ock samma hustru, thet barnet varit, dåligt om afton och att Modren therföre tagit barnet till sig i sänge
Blifvande ock anfördt, thet mannen låg vid väggen och hustrun framme före, men påstå, att barnet legat vid ståcken
fram för modren, thet Hust Elin också intygar.
Hus. Lischen Pehrsdotter och Hust. Ingeborg Johansdotter också hemma i Hälgsjö intygade nu, att the om morgone
besiktigat barnet och funnit, att thet var blått på högra örat thet legat uppå samt upgifvit någodt blod ur munnen sam
hustrun om handen uppe vid munnen, och barnet tå redan varit aldeles kalt. Modren tillstod, att barnet om afton suf
tå hon tog thet ur vaggan till sig och att the alla sedan sufvo tills morgon the funno barnet hos sig dödt. Thessa
föräldrar hafva ett barn tilförne och uppå samvetets tillfrågan yttrade och betygade thenna händelse aldeles vara våd
och sig hjertelig[en] sörja öfver thetta sitt barns död. Hustrun som bor i stufvan och the flera ther i byn boende och
nu närvarande, samt the grannar ther the före bodt i Ägtorpet intyga alla att thetta folk varit beskjedeligit och
Christeligit i sin lefnad och finnes således ingen anledning här utinnan till annat än vådeligit och kommer således
barnet att begrafvas samt Modren och Fadren efter thet i Handboken utsatte formulair i Kyrkjan intagas.
Joh Litzenius. Carl Johansson Jacob Jönsson, Anders Jansson Lars Jansson
År 1765
d. 2 Junii blef efter skjed pålysning Allmän Sochnestämma hållen då följande saker företogos och afgjordes.
§ 1.
Vin och byggning Säden betalas efter förr gjordt slut med Tolf Plåtar Tunnan, och hos the Resterande utsökes
betalning genom Exsecution, som ock likaledes skjer med them som med Säden brista till the fattiga.
§ 2.
Herr Prosten berättade om bottnens bristfälling uti Sochnens Loge, hvilket vederbörande lofvade förbättra efter
besiktning therpå nestkommande Tisdag.
§ 3.
Taltes om Klåckarens varsamma ringning samt uplästes 2 § af Sochnestämmo Protocollet År 1749 d. 15 Januar me
nu utsatt vite Två dahler Smt för then som för högt uptrampar klåckan och uttager Sexman thet samma till nesta
Söndag, med varning thet någodt hvar tager sig till vara från Klåckornas skadande.
§ 4.
Uplästes Kyrkjo Specialen på inkomsterna ifrån d. 1 Maji 1764 till samma datum 1765.
§ 5.
Nämdemannen Jacob Jönsson besvärade sig att Bengt Hindrikssons i Borsenäs samt Erland i Vida utträngas ur thet
bänkarna the haft vid läktarnas första upbyggning.
Resolutio Sochnens hantverkare blifver vid thet bänkrum som thet i början är anslagit och sittja på västra läktarna
efter sina Rotar.
§ 6.
The som hafva sina griftställen på Södvästra Sidan af Kyrkjogården klagade att the icke hafva någon redighet
thermed och beslöts att therpå hafva besiktning; allas theras närvaro. Såsom ingen hade någodt mer att påminna slö
med velsignelses tillönskan.
G H Lybecker Joh Litzenius, Johan Jönsson
År 1766
d. 9 Martii voro Församlingens Sexmän och Älste tillsammans att ransaka öfver Jonas Larssons hustru Gretha
Svensdotter i Hvinstugan, som vådalig[en] råkat att förqväfja sitt eget barn och funno efter följande omständigheter
thervid. Uti Hvinstugan var Börje Nilsson på ....skjär närvarande samma natt, när barnet förqvafdes och intygar att
han först och främst icke hörde talas om thet barnet var sjukt mera än att thet hade Massell; Sedermera om natten
under thet the lågo och såfvo hörde bemälte Börje Nilsson icke thet ringaste oljud eller skrif af Modren och barnet,
tills thes om morgonen Modren gick upp och tände upp ljus, då han fick höra henne gråta och jämra sig att hon blef
varse sitt barn vara dödt och vidare vet Börje Nilsson ingenting att berätta och eller tillägga Gretha Svensdotter någ
skuld i sitt barns död.
Änkan Ingeborg Eriksdotter i Grinstugan kom in om morgonen i huset till Jonas Larsson och likaledes besåg barnet
och fann thet samma haft en blånad öfver halfva ansiktet, förmenande således att barnet under Modren trillat in till
henne och således då hon i sömnen vänt sig om kommit under Modren och therigenom blifvit förqvafd; Föröfrigit v
hon intet att intyga någodt upsåteligit ondt hos Modren i thetta målet och menar henne vara skylldig.
Således af ofvanstående vittnesmål jämvel af Modrens betjännelse som med sorg och ängslan inför Gud erkjänner s
olycka och jämte Fadrens utlåtelse som för sin del ej heller hafva någon del i barnets död, sluta vi nu äntelig. att
Modren blifver fri ifrån laga tilltal och straff, men efter betygad ånger och bättring, skall efter föreskrifvet Formula
Handboken i Kyrkan blifva intagen.
Ut supra T. Brostrand M. Dahlgren
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År 1766
d. 22 Junii blef efter förut skjedd pålysning Allmän Sochnestämma hållen med Låfta lofliga Församling då följande
förehades.
§ 1.
Frågades om någon hade att påminna vid Gudstjänstens förrättande? Hvarpå svarades Nej: Ty alt går vel och
skickelig. till.
§ 2.
Upvistes Kyrkjo Räkningen för år 1764 och 1765 och Specialen till then senare uplästes allena, emädan Specialen t
then förra blef upläst Sochnestämman förut, och Räkningarna blefvo jämvel af Församlingen godkände och
underskrifne.
§ 3.
Frågades angående then gamla Kyrkjoboden på Kyrkogården, af hvilken taket till en del var afblåset, och blef
upskjutit tills längre fram att anstalta therom.
§ 4.
Gafs tillkjänna att Johan Andersson i Smedstorpet och Dräng Johan ibidem af våda stödt ut 2ne rutor i Sochnestugu
fenstret och blef them pålagt att med egen bekostnad låta laga fenstret igen.
§ 5.
Sochnestugugolfvet blef besiktigat och ansågs för bristfälligt igenom rutnelse och svamp, och blef öfverenskommit
att i förstone bruka någodt medell mot svampen med någon kopparsmet, samt i fall thet icke skulle hjälpa att då
reparera golfvet nesta höst.
§ 6.
Efter Sexmans Nils Månssons i Karsäng afflyttning härifrån blef i hans ställe af Församlingens ledamöter till
Sexman nämd och kallad Anders Svensson i Älgenäs.
§ 7.
Såsom intet mera var att påminna så slöts Sochnestämman med velsignelses tillönskan. Ut supra
Carl Meurling Jacob Jönsson T Brostrand Johan Jönsson Sexmän vic. Past E.AS Kyrkjovärd
År 1766
d. 16 November blef efter 14 dagars förut skjedd pålysning Allmän Sochnestämma hållen med Låfta lofliga
Församling då följandeförehades.
§ 1.
Frågades om någon har att påminna angående Gudstjänsten? Hvarpå svarades Nej.
§ 2.
Angående golfvet i Sochnestugan, som behöfver å nyo inläggas och hvarom i förra Sochnestämmo Protocoll är
påminnt, så föllo nu Församlingens ledamöter på then tanken att lägga in tegellgålf, såsom mera varaktigt för
framtiden, och som nu ingen tillgång var till tegell, så beslöts att vänta med thetta arbetet tills våren, då tegell härtil
kunde betingas och anskaffas.
§ 3.
Thet blef af Sochnemannen Måns Eriksson i Maijstad angifvit, huru Båtsmannens Jon Blombergs son Sven, en ung
gåsse om fjorton år, hvilken förut tjänat i Fästad, men nu i Solberga, her förledin sommars i Maijstad brutit sig in i
kammar igenom ett fenster och sedan sönderskurit och aldeles färderfvat en skintroja, samt bortstulit en sax för
ofvannämde sochneman.
Om samma gåsse gifver vik Kyrkevärden Jöns Mårtensson i Häslestad tillkjänna, att han likaledes i sommras från
honom tagit en lije och utan hans vettenskap afslagit ett stycke af en kornåcker och thermed borttrampat och
förderfvat säden, som Båtsman Blomme och Sven Svensson i Fårsrum kunna intyga, jämte thet att samma gåsse ho
Nils Pehrsson i Hägg utskurit knapparna ur kläder, samt äfven på ett annat ställe gjort skjälmstycken och förargelse
Som thenna saken på begjäran var till Sochnestämman behörigen instämd, så blef ock i Församlingens åhöro härom
ransakat och therefter understält Församlingens ompröfvande, huruvida thetta målet här vid Sochnestämman kunde
afdömas, hvartill doch enhälleligen bejakades och sades, att thet thenna gången kunde skje på försök, att med
vederbörande anklagade gåsse vara någon rättelse och bättring. Fadren, ofvannämde Jon Blomberg blef tå alfvarlig
förmanad att hålla sitt barn i tukt och Herrans förmaning, samt pålagd att ersättja them all then skada, som the på
anförda sätt lidit igenom thetta hans vanartiga barn. Och hans åklagade son, gåssen Sven, som efter tilltal och
bestraffning tillstod sina brott och skjälmstycken, blef af Församlingens enhälliga utslag dömd att till sin tillbörliga
näpst och straff, samt androm till exempel och varnagel en Söndag sittja i Stocken utan för Kyrkodörren då Sexman
och Rotmästarna i Häggbo Roten skola tillhålla Kyrkoväktaren i Församlingen att göra sin skyldighet och föra
gåssen härtill.
§ 4.
Afledna Klåckaren Nymans Änka begjärde för år 1763 en innestående fordran för olja och klädetvätt a 8 Daler 8 %
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[öre] Koppmt, och som then samma af Räkningarna finnas vara obetalt, så samtyckte Församlingen, att thenna
fordran, såsom rättmätig, skulle till henne af Kyrkjan betalas.
§ 5.
Som ingenting var att påminna, så slöts Sochnestämman med velsignelses tillönskan.
Ut supra T. Brostrand, Johan Jonsson, And. Svensson i Älgenäs
Åhr 1767
Följande Sochnestämo-Acter äro inprotocollerade under Kyrckoherden Magister Friedrik Hultners inseende, som
efter Församlingarnas nästan
allmänna kallelse blef Nådigast förordnad hit den 19 December åhr 1766, och tillträdde Pastoratet d. 1 Maij 1767
den 29 November hölts uti Låfta Christförnämliga Församling, efter tidig kundgiörelse, ordentlig Socknestämma,
hvilken länge sedan varit utlyst; men för Pastoris siuklighet ej förr kunnat förrättas; tå föliande måhl förehaddes och
afgiordes uti högt förnäma Herrskaperne befullmäcktigers och öfriga Socknemäns öfvervarande. 1mo Önskade
Pastor, att Andans gåfvor må hos hvarjom bevisa sig till gagns, föreställandes, att äfven then med ena pundet, e. i th
mindre gåfvor fått har, bör och vara en liten skinande sol på nådehimmelen och i Församl., ock bör äfven vid detta
tillfället skaffa något till gagns. Therföre jemte tillönskan af sådant förlopp i thetta föremål som befordrar Guds ähr
samt Christi Kyrcka och Församlings tillständiga förmån, förestälte Kyrkoherden angelägenheten af välbetänckta o
i slike rådplägningar påminnandes, att här i priviligerade rumet kan ingen sidovördnad och smälek, mindre någon
våldsamhet, tålas, såsom stridande mot Kyrko-Disciplins befordran, och alt för hinderlige uti oeconomiska målens
skiötsel. Men Pastor förmodade af Socknemännen höra hvarannan sacktmodigt, och svara anständigt, icke förtigand
de ostyrige och vanartige, utan räcka honom handen, till alt oväsendes förekommande.
2o
Frågades om något voro mot Församl. Lärare at påminna, angående Gudstienstens förrätning eller i annor måtto, oc
blef svarat, det ingen har skäl klaga, emedan alt tillgår väl och ordenteligen.
3o
Upplästes och vidkändes KyrckoSpecialen som är hållen från d. 1 May 1766 till näst. valborgsmässodag, sig
slutande på ett saldo a 437 Dr 6 öre Kmt, och Fattigkassan på 375 Dr 15 öre Do mynt; Härvid förbehölt sig
Kyrkoherden at till nästa Sochnestämma få giöra sig bätre underrättad om en anan afskrifning, som tyckes vara
orättafförd uti Hufvudboken; framkallade för then skull Nils Andersson i Råberga och honom tillfrågade om icke th
emillan honom och Fru Probstinnan Litzen omtvistade 190 Dr 6 öre Kmt böra nu komma Kyrkan till godo, såsom e
forrig balance i Kyrkoräk. Nils Andersson intalade det Kyrkan genom lån varit honom, men han intet henne skyldig
någon summa; utan at saken har endast angådt honom och salig Probsten - Lithzen, thet och Klåckaren ville styrcka
och vita, at Kyrka har inte blifvit lidande i detta målet. Härpå upläste Pastor M V Consistorii bref af d. 4 Majus som
befaller honom strängeligen at i fölie af Herr Probsten Lindbloms inkomna berättelse om Kyrkoinventeringen
indrifva bemälte Balance och at noga eftersforska, huru det före vetter med saknade Kyrckans vinanckare
Kyrckoherden befrågade Socknemänen, om the hafva befullmäcktigat Kyrckovärden, till att uppsäga all talan i dett
sednare målet, och gifvit dem tillstånd at täncka efter Kyrckans rätt och gifva bort hennes egendom, såsom Herr
Probsten Lindbloms annotation på Inventeringsskriften visar hafva varit uppsåt hos Kyrckonämden. Socknemänen
svarade ney härtill; och Sexmännen sade, att Herr Brostrand hadde slikt begärt, angåendevinankaren, men at the
ingalunda biföllo thet. Härvid upläste Pastor af Kong. Majts Bref af d 23 November 1686, och förehöll, huru
Kyrckomedels bortskänkande bör hämmas och afstraffas. Thenna sak kunde nu icke mera vidgiöras.
4o
Protocollet öfver Af- och Tillträdessynen på Prästeg[år]den hvad Försam. angår, upplästes. Och ehuru väl
Kyrckoherden begärte, att Församlingen skulle i instundande vintertid framställa hvad till reparationerne fordras ka
och åtminstone till fähusbyggnaden; afstadnade dock det ena med det andra therföre, at Pastor icke kunde förlika
rotarne om sin gamla delning på husbyggnaden, ehuru han påstod, at de skulle nu samfält bygga fähuset, och en
annan tid logeladan samfält; therföre måste nu the Rotarne som bygd fähuset, instämma till nästa ordinarie Ting the
Rotarne som haft Logabyggnaden, och afbida härvid Rättens utslag om indelningens bestånd eller ej. Till de i
Prästegården lerslagne rummen beviljades, efter Synerättens värdi, at insamlas af Rotemästrarne med första 1 Dr K
af helt Hemman at betala arbetet med.
5o
Angelägenheten föredrogs om en ny Kyrckobods uppbyggande, och then rutna Bodens bortförande, och beviljades
at af hvarje helt hemman skulle i vinter framskaffas thertill 4 timmerträn de 2 af af 17 och de andra 2 a 12 alnars
lengd samt af 8 tums bredd i mindre änden.
6o
Ärhindrades om the svåra påfölgder som elldens vårdslösa handterande medföra kan och ordsaka pläga; och
utnämdes för den skull 5 Dr Smts hvite, hvilket skall exeqveras hos den som bär blåss öfver Kyrckogården, fast
ingen skada derigenom timar. Bätre låsar och dragjern pröfvades nödige at förskaffas till Kyrckoluckorna.
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7o
Yrckade Pastor afvarligen, at then beviliade men för flera åhr resterande säden skall till de socknefattiges uppehälle
strax afbördas, samt befrågade ordsaken till sådan tröghet hos en del socknemän. The svarade, att the hvarken för
förre eller tillkommande tiden göra något sammanskott till Socknefattige, så länge sammanskottet delas till så
ovärdige personer, som äro antingen förmögne nog eller unga, friska och rörige, och therföre stryka bygden i lättia,
med lögn, oförnöysamhet och skyv aller achtighet dag efter annan åhret igenom. Sådana ärbödo sig socknemännen
namngifva med förbehåll att de skola strykas ur fattiglistan, som och skedde. Therpå aftaltes, at inestående sädesresten skall vederbör. exeqveras, om then icke betalas inom 14 dagar. Sammanskott för detta åhret lofvade och
Socknemännen at framskicka till Thomaedag.
8o
Om nytt tegelgålf i Socknestugan påminte Pastor men Socknemännen ville till nästa Socknestämma hafva anstånd
thermed, och föreslogo, att Tälgstenen, som Kyrka icke behöfver, kan thertill aflåtas, thet Kyrkoherden kunde nu ic
bifalla.
9o
Pastor yttrade sig, att ett eller tu Catechismiförhör är icke nog för the mästa af ungdomen, när sku första gången
admitteras till Herrans Heliga Nattvard; påstod för den skull at de skola after alla Passionspredikningarna infinna si
till förhör, hvilket beslutat blef, med förbehåll at om en e[ller] annan finner sig des försvarligare vid et förhör, så sk
then genom, pålysning få tillfälle at komma thertill innan Juhl.
10
Kyrckoherden betygade, det han står i ansvar för Kyrckobokens ricktighet, och therföre fordrade alfvarligen, att
barndop skall angifvas i rättan tid, som dock af hvariom icke skedt.
11
Ett synnerligit misshag förklarade Pastor deröfver, att något Brufhof komit till Kyrkan med skiutande, gådt i Kyrka
af bränvin öfverlastade, samt lupit ut under Gudstiensten, och fördt ohväsende. Jemte varning, försäkrade
Kyrkoherden, at beifra sådant oskick framdeles, samt förordade tillförlitliga upplysningsmän af Olof Larsson i Näs
och Bengt Johansson i Lappserum.
12
Härpå angafs Pehr Jeansson i Hiulby och öfvertygades om föröfvad liderlighet och otidighet vid Kyrckan nästleden
Söndags; Han ärkiände sin förbrytelse och skontes nu med 3 Dr Smts böter till Kyrckan, med tillsägelse, at om han
förnyar brottet, så fördubblas straffet.
13
Ryttare Hustrun från Fårserum Lisken Nilsdotter blef anklagad för slagsmål, hvarvid hon öfverfallit pigan Caisa i
Vifvelsiö. Saken ärkändes vara förlikt, och Hustrun vill utgifva den utfästa förlikningen 2 Dr Smt; Terföre blef hen
allenast förehållit, at hon skall icke framdeles så skämma ut sig och sitt kön, ther hon icke en annan gång vill mera
skämmas för hela Församlingen.
14
Anders Gustafsson i Hällgesiö hadde detta angifvit gåssen Eric Eriksson therstädes, för thet han någon tid sedan
hadde förfördt och intalat Anders minderårige, till att på sätt som mindre är nödigt nämna, skada sig till sin hälsa, s
han vid lifsäfventyr legat under Fällskärs hand; Anders Gustafsson är icke närvarande, ej heller någon
befullmäktigad. Gossen Eric nekar enständigt, och vill visa, at han icke viste när barnet skadade sig. Eriks moder
betygar, att hon med största stränghet har sökt förmå sin gåsse till bekännelse, men förgäfves. Erick blef antydd, hv
straff missg: B. 17
Cap: dicterar för dem, som allenast biuda till at skada sin nästa till lif eller hälsa, och lemnades vid sakens helt ovis
beskaffenhet med varning för slike och andre skalckstycken.
15
Pastor nämde med få ord at han finner sig bedragen i det aftal Socknemännen giorde med honom näst[lid]ne somm
om Pastoralierne för thetta året, i det den ene gifvit myen vårsäd Skattetionde, och där andre framskaffar icke det
beviliade vedlasset, och åter andre erbiuda allenast 6 öre Smtaf halfgården för Påskören, för Qvicktionde, och för
tionde af Erter, Lin, Hampa, Humle, med mera. Thesutom äro de bevilliade flyttningspgr ärlagda af så få at en enda
vagn icke kunna skiutsas för den. Kyrckoherden afsade för den skull at the skola till nästa år gifva honom
skattetionde, samt Tionde af hvarie slag, som vederbör, som icke sluta särskilte Contracter henne i Prästgården. Tå
äfven aftalas kan, antingen Pastor e. Församlingen skall betala Påskören för thetta åhr till Fru Probstinnan Litzen 28
Dr Kmt.
16.
Klåckaren androg nödvändigheten af vedframskaffande till afbränna i Sochnestugan i nästa vinter; Socknemännen
öfvertalte honom at till therastienst anställa 2 braser hvar hälgedag; hvaremot the utfäste 2 öre Smt af hvarie matlag
både af Bönder, Torpare och Brucksfolk som till honomlämnas vid det tillfälle(st) han upphämtar sin lön.
17.
Hittils varande Rotmästare begärde afsked. De betackades för sin hafde möda och utnämdes efter dem nedannemde
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Socknemän: Per Persson i Giöksta för Johan Persson i Södersiö, Nils Hansson i Svinhult i stället för Bengt
Andersson i L. Rätö, Daniel Jeansson i Tingsta för Mons Persson Ibidem, Bengt Thomasson iHässelsta för Jöns
Jönsson i Skynnersta, Jon Larsson i Lappserum för Daniel i Dråppsta, Anders Andersson i Råberga
för Daniel i Råserum och Anders Nilsson i Solberga för Hans Matsson i Stuttorp.
18.
Yttermera efterfrågade Kyrkoherden om någon viste angifva oenige hionelag, trätande grannar e. andre ofredelige
sinsemillan, äfven om iFörsaml. finnes Guds H. ords och den H. Nattvardens uppenbare föracktare, eller grofva
sväriare och edebukar. Ingen viste e. ville angifva sådaneskamfläckar i Församl[ingen]; voro onskeligit, at the och i
funnes. Men är fruktan verdt, at många uppenbare och stygga synder blifva nedtystade och förtegne; the uslaste
syndare till största siälavårdare.
19.
Anförde Pastor, af KyrckoPsalmen under No 297: sacktmodigheten, såsom högst nödig till frids och enighets
ärhållan och behållande mellan grannar och flere, tillönskade Församl. Guds välsignelse och thermed Socknemänne
beslöt.
År och dag som förbemält är Fredric Hultner, Jacob Jönsson, Anders Johansson, Jan Jönsson
År 1768
d. 20 Marti blef Allmän Socknestämma hållen med Låfta Socknemän, den de sielfa begärade 14 dagar förut, och 8t
dagar för bemälte Termin utlystes, i andledning af PrästPrivil. d. 16 October 1723, och thet särdeles till the 2ne måh
afgiörande, som nu först förestältes.
§1.
Sedan Pastor ärhindrat, att som saken är värkeligen HERrans, må man i godt uppsåt och i sällskap med honom
oförsagd företaga till beslut och fastställande, i synnerhet om Kyrckobodens uppsätiande och täckning, samt om
gambla Fattigmannens Gabriels på Hällerum torftige skiötsel under thes siuklighet. Kyrckoherden yttrade ömsint
angelägenheten om thenna mannens behöriga omvårdnad men ömade äfven FattigCassan, som skulle förmycket lid
om Gabriel skulle under långvarig siuklikghet theraf underhållas. Föreslog therföre om et allmänt sammanskått till
Gabriell, hälst thet Hög-Grefveliga Herrskapet har redan med någon skänk honom benådat. Men Socknemännen
stadnade i det aftal, at Gabriel skall vid sin vanliga skiötsell underhållas, af then hos åtskilliga åhr från åhr ineståend
fattigsäden, hvarpå Restelängd skall uppläsas å Prädikstolen nästkommande Fredag, och efter nästkommande Sönd
strax resten utsökas genom vederbörande Sexmän och Rotmästare, om något på Söndag finnas icke vara godvilligt
betalt; och thena spannmål skola Kyrckovärden utdela efterhand till Gabriels underhåll. Utom the 14 dagar sedan
tildelte 6 dr Kmt lämnades nu Gabriel 3 Dr dito mynt ur FattigCassan.
§2.
Om Kyrckoboden blef afgiordt, at then skall byggas innan Midsommar och sedan man giordt från sig vårsädet, sam
boden med näfver täckes, och medelst 1 Lisp[un]d som utgiöres af hvarie helt hemand, tillika med 2ne bräder af
hemantalet 7 alnar långa. At af thet till boden tillärnade timbret lämnades till Prästgårds reparationerne 20 Timerträ
från Nygårdsgodset, at till Prästgården framställas.
§3.
Kyrckoherden föredrog at med somlige reparationer i Prästgården kan icke långt drögsmål medgifvas, om icke han
säd i bodarne skallförderfvas medelst takdråpp och om icke hans Creatur skola i nästa höst stå i lifsfara för
fodertynden på skullen i det utdömde gamla fähuset. Häruppå uplästes vällof[lig]e Tingsrättens utslag rotarne emill
angående fähusbyggnaden, och ehuru man föreslog förening och jämkning Rotarne emellan om thet bätre ochsämb
stånd, som logen och fähuset nu befinnes uti; vardt doch intet thermed uträttat; utan the Roteinteressenterne, som
byggd logen påstå trägit,at de andra skola bygga nytt fähus ensamma men the deltaga med dem uti bemälte ladugår
huse-byggnad. Men vad angår reparationerne imangården vilia Socknemännene afsluta på nästa Socknestämma.
§4.
Listan uplästes på the nästledne år influtne Lazaretsmedelen, jemfördes med Specialen, och med underskrift
verifierades.
§5.
Blef äfven beslutit, at tå Syndabekänelsen läses skola dörarne hållas tillslutne af Kyrckoväktaren, på det de som äro
Kyrckan må obehindrat fågiöra sin bön.
§6.
Pastor påminte slute[lige]n det i dag predikade Ordet om tungans läte[sinnig]a missbruk, som sätter umgängelse i
brand och oro, varnade therföre, förmanade till Christelig klokhet och vaksamket öfver tungan, och med välsignelse
tillönskan, uppmanade tungans bruk till Guds lof för all hans nåd och hielp intill denna stund.
ut supra Friedrich Hultner Jylian Jeansson, Anders Svensson i Ällgenäs, Anders Jeansson i Refverum
År 1768
d. 5 Junii blef, efter tidig pålysning allmän Socknestämma hållen i Låfta Socknestugu, uti högtförnäme
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Sockneherrarnes och öfrige Socknemännens närvaro, tå nedanskrefne mål företogos och afgjordes så som följer:
§1.
Sedan Kyrkoherden hade beklagat, at än en förderfvad Kyrkotid är af somligas half Hedniska Christendom
förorsakad, samt de förre tidens grofhet är ändrad til mera borgerlig och utvärtes ärbarhet, utbad han sig hög och
vederbörligit bistånd, til främjande af Christelig lefnad, samt at ransakas måtte och befrågas, om Kyrko- och
Församlingens rätt och förmoner här brista uti en eller annan måtto. Framlade therföre först the Summariske
Kyrkoräkningarne, rörande nestledne året; tillika med redogjörelsen Fattigmedlen och Lazarettssamlingen, hvilket a
jämfördes med Specialförteckningarne, som uplästes och godkändes med hög och vederbörlig underskrift, samt
genom detta Protocollsbetyg.
§2.
Rest-lista uplästes, angående beviljade säden til the Socknefattiges uppehälle; och Rotemästarne blefvo antydde at
infordra Resten innan nästkommande Michaelis dag, vid ansvars undvikande.
§3.
I följe af beslutet vid sidst hållen Biskops visitation tilfaller nu Sochnens fattige thet litsla, som befinnes efter Gabr
Ericsson på Hällerum som haft del af fattigmedlen; och blifver vid samma författning framdeles.
§4.
Riksens ständers Contoirs försäkrings Sedel på Låfta Kyrkas 29 Dr 21 [öre] Smts obetalta Interesse emottogs af
Cammar-Herren Högvälborne Grefven Herr Fr. L. Bonde, som nådigt lofvade, at i gjörligaste måtto befordra
Kyrkans förmon til thesse penningars ärhållande.
§5.
Mot Gudstjenstens tilbörliga förvaltning anfördes intet Klagomål.
§6.
Icke eller på tilfrågan om oeniga hjonelag, trätande grannar, svärjare och edebukar finnas ibland oss, samt Guds bu
och den H. Nattvardens föraktare, angafs någon mer, än hustru Carin Nilsdotter i Hägg, som på 11/2 års tid icke
begått H. Nattvarden. Kyrkoherden vil gjöra sig underrättad om ordsaken thertil, och sedan vidgjöra målet såsom L
och Kyrkoordning bjuder.
§7.
Angående ny Kyrkobods upbyggande blef för de mästa hemman i Sochnen aftalt, at timbringen icke förrättas förr ä
3 veckor innannästkommande Michaelis dag. Och innan dess skall ytterligare afgjöras på Sochnestämmo om alt hv
nödigt häruti vara kan. Imedlertid och innan midsommaren infordras timmer-resten â 1 Dr Silfvermynt ståcken, sed
de resterande blifvit å Predikstolen upnämde och de gamle boderne sålde til näfverkjöp. På tilfrågan om Säterierne
deltage i denna byggnad, svarade Högvälborne Herr Baron, Riddaren och Ryttmästaren Lybecker, at de intet
undandraga sig af thet som Lagen fordrar.
§8.
Och så vida det framkjörde timbret blifver tilräckeligit, så upsättjas äfven deraf et nytt Benhus på Kyrkogården, i
stället för det förfallne.
§9.
För de 2 förre Kyrkoportarne skola Kyrkovärdarne beställa hos Mäster Lindberg en ny järnstång för hvarthere, som
kan hindra hvar en at öpna portarne i oträngde mål.
§10.
Och emedan skattejordsägarne påstå, at Kyrkogården väl stänges för kreatur och hederligen hålles för deras skul so
hvila ther; men som betesbristen för Comministri kreatur föranlåter höga herrar Frälseägarne, at enligit en gammal
och af Sexmännen underskrifven tillåtelse, kunna Comminister muhlbeta på Kyrkogården för sina kor: ty varder
denna tvist til M. V. Consistorii afgörande förvisad nu, såsom vid förre Sochnestämmor skedt, hvarvid Pastor bör
anföra thet, som åtskillige Protocoller innehålla therom, samt beskaffenheten af Capellans Bostället.
§11.
Emedan det yttre rummet för Prästegrafven har i många år varit nyttjat af Comminister til drickeskällare; så behaga
the högt förnäme Sochneherrarne, at unna honom samma förmon minst et år och tils han kan bygga sig källare. Olu
i Näs intalade på skatteböndernas vägnar, at ej allenast eldsvåda utan ock stöld i Kyrkan och grafvarne kan yppas n
såsom förr therföre, at källare vägen är genom Kyrkan. Kyrkoherden vill therföre söka höga vederbörandes utlåtels
härom, som lära förse Kyrkans säkerhet, och at hon hålles uti tilbörlig vördnad för Guds ord och Sacramenten skull
som then inne brukas, samt at grafvarne bevisas then vårdnad, frid och säkerhet, som med Christeligit bruk är enlig
§12.
Och medan Pastor har ingen förteckning på de i och jämte Kyrkan befintliga Hög Adelige Familiegrafvarna eller
andra, eller om deras Inscriptioner och minnesmärken, som torde eljest bibehålla berömlige mäns äreminne hos
efterkommande: ty understälte Kyrkoherden the högtförnäme herrarnes behag, om någon förteckning therom skal
inlämnas, at i Kyrkokistan förvaras.
§13.
Herr Baron, Riddaren och Ryttmästaren Lybecker lofvade gunstigt, at föranstalta snart om et fönsters insättande på
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norra kyrkoväggen, så nära Predikstolen, som gjörligit är, på det Prästen må kunna se i de mulna höste-dagar läsa
publicationer, och andra må hafva dess bättre gagn af sina böcker i thenna mörka kyrkan.
§14.
Uppå föreställning, åtogo sig Sexmännen at in om par dagar öfverse Sochnens nödigste reparationer i Prästgården,
hvarefter pålystes nästa Söndag om näfver och arbetskarlar til de bemälte reparationer.
§15.
Högvälborne Herr Grefven och Cammarherren yttrade nödvändigheten af barna-informationer genom Klåckaren el
Prästerne; och blef derföre bifallit, at Prästerne examinera barnen på Apostla-dagarne 4 a 5 rotar hvarje gång, och u
2 hoparefter kjönen fördelte.
§16.
Predikoförhör skola anställas efter högmässorna, när beqvämlig tid dertil gifvas, och tå therom efter predikans slut
tillkännagifvas; skola derföre Kyrkodörarne tå låsas.
§17.
Herr Grefven och Cammarherren gaf och tilkjänna et nådigt välbehag dertil, at H. Nattvardens Sacramente oftare o
hvar annan Söndag utdelas, och at skriftermålen hälst i Kyrkan förrättas, thet ock Prästerne vilja ställa sig til
efterrättelse.
§18.
Kyrkoherden varnade för Sabbatsbrott medelst fiskande, och önskar, at alla måtte häruti hafva Gud och höga
öfverhetens bud ochFörordningar för ögonen, på det de må undgå öfverhetens straff och den rättfärdige Gudens
hämd.
§19.
Anders Pehrsson i Nybble tiltaltes för åtskillige berycktade laster; och lämnades denna gången allenast med tjenlig
varning, emedan hans grannar ville nu intet tilvita honom.
§20.
Pastor vil undgå et otidigt omdöme deraf, at somlige äro vid Lysningssedlars uttagande så bedräglige, at de dölja
sanningen, hvarigenom sker, at the hederlige och the otucktige Qvinnor få bruka lika hedersnamn i lysningen för
Pastoris okunnoghet skull. För then skull blef bifallit, at then, som beträdes berätta annorlunda än tilståndet tå är, sk
plichta 2 Dr Smt innan hans hustru Kyrkotages, förutan det Lagen eljest ålägger honom.
§21.
Åklagade pigan Margareta Bengtsdotter som brukar den H. Nattvarden här, fast hon tjenar i Gamleby Sochen, skal
enligt Kyrko-Ordningens 11 C: 11 § afhållas och förpassas härifrån, helst ock flere påbud samt sjelfva billigheten
fordrar, at så häruti, som vid begrafningar, vigsel, barnadop och hustruns Kyrkogång böra åhöraren hålla sig til dera
rätta Kyrkoherde och själasörjare, och den ene ej befatta sig uti oträngda mål med de ämbetssyslor, som en annan
åligga och tilkomma.
§22.
Socknemännen befrågade, om icke Herr Brukspatronen på Öfrums styckebruk bör deltaga uti Kyrko- och
Prästegårds byggnad, i proportion af ägande hemmantal samt masugn och stång-järns hammare. Härpå uplästes til
svar Kongl. Maijstts Resol. på Allmogens Besfvär d. 27 Sept. 1741, rörande både herrar Bruksägare samt deras
smeder och bruksfolk.
§23.
Kyrkovärden Eric Andersson i Vifvelsjö entledigades från Kyrkovärdskapet med tacksägelse för ärlig och långvarig
tjänst, och i hans ställe blef Bengt Bengtsson i Dråpstad til Kyrkovärd antagen.
§24.
Jacob Larsson i Nybble och Arvid i Ekeby dimitterades från Rotemästare besväret med tacksam ärkänslo, och
förordnades i stället för den förre Anders Månsson i Älgenäs och i den senares ställe Jean Larsson i Gökstad.
§25.
Änkan Maja Larsdotter i Källbergstorpet mycket sjuklig söker få flytta til Hällerne med sin dotter, hvaröfver
vederbörlig tilstädjelse skal inhämtas. Henne, ock likaledes blinda gumman Annica Månsdotter i Vittinge tildelas n
en half span Råg hvarthera af fattigsäden.
§26.
The skor, som varit ärnade til Gabriels tjenst på Hällerne lämnades til gamle Jon i Säfverum.
§27.
Pastor förestälte, at pastoralierne och äfven kronoskatterne äro för thenna och för the nästgränsande Sochnar så olik
proportionerade, som 3 mot 10 Dr Smt och 3 mot 10 skeppor spannmål. The förthenskul på frälse och skatte- krono
hemmanen, som icke vilja gifva skafttionde, och helst de som hafva betalt mindre än en tunna strid säd af helt
hemmantal, böra in om en månads förlopp contrahera om et vist skäppetal; men i annorhändelse förfaras efter Kong
Maijstts Nådiga Resol. på Prästerskapets allmänna Besvär d. 10 Martii år 1719 § 6 som framdeles skal kundgjöras.
§28.
Häruppå beslöts Sochnestämman med någon läro och påminnelse, bön och tacksägelse. Ut supra Fredric L. Bonde
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H Lybecker
Fredrich J Hultner Johan Jönsson Anders Svensson Lars Jeansson Jacob Jönsson
1768
Then 7de Augusti år 1768 blef vid almänna Sochnestämman, som varit pålyst 14 dagar förut, följande proponerat o
beslutit:
§1.
Angående Gudstjänstens tilbörliga förrättning påmintes icke något mot Församlingens Lärare.
§2.
Sochnemännen ärindrades, at Sochen-Magazin och Kyrkobods byggnaden bör snart företagas, och determinerades
veckor thertil, tå 12 Man til hvarje dag framlysas först af Näs, och sedan af Häggs och Vifvelsjö Rotarne at timbra;
och til täckningen framskaffas 1 Lisp[und] Näfver af hemmantalet. Bygningsplanen blef nu utsedd och utmärkt, och
bygningslängden utnämd til 16 alnar samt bredden 11 alnar til 2ne rum af lika rymd både i nedra och öfra våningen
§3.
M. V. Consistorii utslag, af d. 29 Junii 1768, angående griftrummet, som brukas af Comminister til dricks kjällare,
och rörande betet på Kyrkogården för hans kreatur, blef upläsit. Thenna Resolution tillägger nu varande
Comministern uti begge delarne de förmåner, som hans Antecessorer haft med visse ther i anförde vilkor och
skyldigheter; och thet jemte annat therföre, at både the högt respective herrskaperne, som med sine säterier och
frälsehemman utgjöra största delen af församlingen, och likaledes de fläste af skattebönderne skola, enligit
handlingarne, unna sin nitälskande Comminister thenna förmånen. Större delen af skattebönderne yttrade nu som fö
sig missnöjde härmed, och vilja söka ändring häruti, helst tå thet icke efterkommes, som utslagetålägger Herr
Comminister Rudholm.
§4.
Inspectorn Herr Nils Parell gaf tilkänna, at the Rotarne, som han varit fulmägtig före, angående fähusbygnaden i
Prästgården, böra både betala honom the resterande 59 Dr Kppmnt och tillika nu aftala om fullmägtig til instundand
Lagmanstinget, eller ock upsäga vadet. Vederbörande kunde icke nu vid H. Herr Baron och Ryttmästaren Lybecker
frånvaro yttra sig; men vilja thet afgjöra på nestkommande Söndag.
§5.
Inspectorn Herr Jöns Beckman företedde uti 2ne exemplar en förliknings skrift, underskrifven af H. Herr
Brukspatron Sten på Öfrum rörande vägerödningen mellan Lerboholm och Öfrum. Skattebönderne voro benägne at
samma förlikning ingå och underskrifva; men åstundade först se the frånvarande höggunstige Sochne herrarnes
underskrifter, hvilket, såsom thet nest föregående, blef efter begäran i Protocollet intagit.
§6.
Nedannämde drängar anklagades för det the hafva ringdt för hårdt och vårdslöst med stora klåckan, så at en stor
skada varit at befara, neml.n Pehr Jacobssons dräng i Solberga, Nils Hanssons dräng i Svinhult, drängen Gudmund
Prästegården och Skräddaren Anders i Oltorp. De åklagade äro frånvarande; och derföre anbefalles härmed, at
infinna sig vid nästa Sochnestämma, tå måhlet skal företagas ochbehörigen afgiöras.
§7.
Skräddare Jöns Jeansson i Julby anförde åtskillige klagomål mot Pehr Jeansson Ibm. Pehr Jansson var nu icke
tilstädes. Han har förr blifvit tiltalad och fruchtlöst varnad; han varder härigenom instämd til nästa Sochnestämma,
och förelagd vid 3 Dr Srmt:s hvite at infinna sig och stå Jöns Jeansson til genmäle.
§8.
Somlige Sochnemän fordrade alfvarsamt en noga underrättelse, huru Kyrkans utlånte penningar förräntas mot säkre
panter. Kyrkoherdensvarade, at the obetalte interessen förmodeligen snart inflyta, och at han vil sedan lämna nöjach
redogjörelse årligen. Härpå slöts Sochnestämman med välsignelses tilönskan.
Friedrich J Hultner, Jean Jönsson Lars Jeansson, And jeansson, And Svensson
År 1768
d. 27 Nov. blefvo på allmän Sochenstämma följande författningar:
§1.
Sedan man intet förnummit något missnöje angående allmänna Gudstjänstens förrättning, åtogo sig Sexmännen att
upbära och til nyåret inlefverera Kyrkans Byggnings-marck för innevarande år.
§2.
Kyrkoherden beklagade, at somlige aldrig komma tilstädes hvarken vid Kyrkoförhören eller Gusförhören, hvarföre
man kunde väl föranlåtas, att afhålla thessa från H. Nattvardens bruk; man gaf ock tilkänna, at uti instundande år sk
sidsta Kongl. Förordningen Strictl. följas, så at af theutan förfall frånvarande blifva hvarje gång fördubblade böter
utsökte.
§3.
Emedan några drängar blefvo angifna vid Sochnestämman d. 7 Aug. sidstledne, för det de hade ringdt för hårdt, och
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vårdslöst med stora klåckan; och som man har äfven sedan funnit, at de förre varningarna hafva i detta mål varit
fruchtlösa: ty blifva väl the nu anklagade drängar, neml. en af Kyrkoherdens, samt Pehr Jacobssons i Solberga, Nils
Hanssons i Svinhult, och Skräddaren Anders i Oltorp thenna gång ålagde at ärlägga til Kyrkan allenast tre Dr Kppm
hvarthera; men at hvite af 3 Dr Silfermynt föresättes then, som hädanefter häruti blifver brottslig, fast Klåckan icke
blefvo skadad.
§4.
Som det redan har blifvit beslutit, at en Läcktare skall byggas i norra delen af Kyrkan: Ty beviljades nu 2 fullkomli
timmerträd, at framskaffas i vinter af hvarje rote.
§5.
Ehuru det är för detta en afgjord sak, at det litsla de ägt, som haft del af fattigmedlen, skall vid timade dödsfall tilfa
de qvarlefvande Sochnefattige, vid hvilken författning thet ock hädanefter förblifver, beviljades dock nu Pehr Olsso
vid Grinden lilla qvarlåtenskap til liten stöd och hjelp uti hans små barns torftiga upfostran, utan at någon framdele
må åberopa sig detta til efterdöme.
§6.
Til at deltaga af Fattigmedlen hädanefter beviljades Bengt Svensson i Hjulby och Änkan Kjerstin Nilsdotter i Hägg
såsom dertil nog torftige.
§7.
Pastor betackade Sochnemännen för de väl stälde reparationer i Prästgården, och begärte vänligen, at någon anstalt
måtte gjöres til den nödiga fähusbygnaden derstädes. Men som H. Herr Baron och Ryttmästaren fordrar anstånd
dermed, tills de omtvistade husen blifva jämngode ansedde: Ty blifver detta mera omrördt vid nästa Sochnestämma
nyåret.
§8.
Tå förekommer äfven til afgjörande, huru och af hvilka resten skall betalas för bristande brädestimmer och
dagsvärken til magazin-husetsbygnad. Imedlertid får nu Byggemästaren upbära det, som för de bortsålde Bodarne
och för näfver skall betalas.
§9.
Emedan det befares, at golfvet i Magazin-huset behöfver drifvas i nästa höst: Ty vilja respective Sochnemännen ha
dilation med spannmåls insättningen thittils, och vilja tå gjöra den dess större, till at i stånd sättja Magazinet förr ju
häldre.
§10.
För skadedjuren finna Sochnemännen nödigt att anställa luddring, hvilken åboarne i Borssnäs sig åtaga at i vinter
värkställa, och skola derföre Rotemästarne med första upbära beviljade sammanskottet thertil 4 öre Silfrmt af matla
hos hemmansbrukare och 2 öre Smt af Båtsmän ochTorpare.
§11.
Af Fattigmedlen utlämnas 6 Dr Srmt at betala stugan med, som sjukliga Änkan Maja i Älgenäs bebor; och skal
derföre någon annan afSochnens fattige i samma stuga efter henne få inrymmas. Til Karins dotter vid Fårhaget
beviljades och penningar af fattigmedlen, til at dermed köpa sig en ny Psalmbok.
§12.
Afskedade Båtsmannen Jon Tingberg åklagades för dryckenskap, svordom och slagsmål, som han i Gjökstad
föröfvat Domin. 21 p Trin. Som Tingberg är nu icke tilstädes, så förelägges honom at infinna sig vid nästa
Sochnestämmo vid 3 Dr Srmts hvite, tå målet antingen afgjöres, eller til Vällofl. Häradsrätten förvisas.
Sedan vardt Sochnestämman med välsignelse slutad, Friedrich J Hultner, Johan Jönsson i Vivelsjö
1769
Sochnestämmo Protocoll i Låfta d 26 Februari 1769.
§1.
Ingen påminnelse angående Gudstienstens förrättande förekom.
§2.
Med tilltänckta Läcktare byggnaden skall blifva anstånd. Och emedan mera synes både nödigt och tienligit at utvid
Kyrckan, så snart alt stäldts i thet skick, att en tillbyggnad kan anställas och skyndsamt förfärdigas: ty har nu
Cammarherren Högvälborne Herr Grefve Bonde på Nygård sig nådigt åtagit, at hitskaffa i tillstundande sommar the
Byggemästare som för skälig arbetslön föreslår byggnaden på bästa sätt och så at Kyrckovalfvet antingen icke
skadas, eller och med mera nytta till nybygnaden användes. Imedlertid och emedan till sådant behof är en ringa
tillgånguti Kyrckocassan, årligen det Kyrckoherden at i V. Consistorio föredraga nödvändigheten af en besparning
med the vilkorlige Collecterne till vår egen Kyrcka.
§3.
Upplästes Hög- och Vällofl. Lagmans och Härads Rättens domar rörande rotarnas tvistighet om Prästegårds
byggnaden. Composition blef återförgäfves projecterad. Och emedan vinterföret nu lärer upphöra; så allenast
beklagade Kyrckoherden, at han äfven i åhr måste bli ohulpen med then nödvändiga nybyggnaden.
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§4.
Utaf säden som till Socknens fattige är insamlad beviljades nu Enkan Maja i Kielbergstorp 1 halfspan, likaledes
varder theraf tilldelat GossenOlof Olofsson i Gata 1 halfspan och flickan Greta Jeansdtr i Giökstad 1 halfspan, sam
Enkans dåtr vid Fårhaget 1/2 hsp, och bör thenna säden användas på barnen, medan the lära at bätre läsa i bok och i
sine Christendomsstycken undervisas.
§5.
Rotmästrarne blefvo anbefalte at snart infordra thet resterande samanskottet till Sochnens fattige och them förehölts
i annor händelse anklagas the hos Höglof.n Landshöfdingeämbetet för sin försumelse.
§6.
Att Magazinhuset blifver i sommar till knutar och väggar conserverat med tiära och rödfärg lofvade Herr Inspector
Bechman väl föranstaltas.
Och sedan restlistan rörande Socknens verckstälte bygnad var uppläst och vidkänd åligger nu Rotmästarne, at
infordra resten, och then till Kyrckoföreståndaren lefverera.
§7.
Afskeddade Båtsmannen Jon Tingberg har oachtat det förelagda hvitet, icke infunnit sig på thenna Sockenstämman
ty utställas till framtiden at afgiöra hvad hvitet angår, emedan man befarar framdeles klagomål öfver Tingbergs
liderlighet; men för hans utebilfvande skull, och emedan bråttmålet är efter angifvande af nog svår påfölgd: ty vard
thet till Högtährade Härads Rätten förvist.
§8.
Kyrckoherden beklagade högeligen att H.str Kierstin Andersdtr i Klara Kiälla är en odygdig och skadelig medlem i
Församlingen, som tid efter annan oachtade alla varningar och förmaningar öfver fylleri både i bygden och hema i
huset, hvaraf mycken förargelse är allmänheten företed, samt hennes man och hus har redan råkat derigenom i en
vådelig belägenhet, hvilket alt ingen kunde neka. Pastor föreslog at et hvite bör sättas för hvar och en i Socknen, so
till bytes, kiöp eller skänck lämnar hänne något brännvin, eller någon dryck, hvaraf hon kan öfverlastas, hvilket ble
bifallit och samtyckt, at then thet giör han skall böta till Kyrcko och Fattig Cassan 3 Dr Smt, framdeles skall och
giöras förfatning huru thenna hustrus dageliga öfverflöd med mera visshet förekommas äfven hemma i huset.
Imedlertid blef fattadt thetta beslut, at tienstehjonet Caisa Abelsdtr i Clara Källa skall nu åtminstone på par veckor
flytta ur sin tienst, på det hustru Kerstin ey må framdeles såsom hittils invända för hennes skuld någon undskyllan.
Och fast man här ingen andledning at trygga sig vid dena hustrus löften om rättelse och ändring i öfverflödet, dock
lämnas henne från thet thetta blifver henne kundgiordt 14 dagars tid på hvilken hon bör visa en märkelig och önske
ändring i sitt lefnadssätt och hushåldning. Men i vidrig händelse, och så vida the anordnade uppsyningsmän kunna
efter the 14 dagars förlopp sanferdigt anföra ringaste klagomål om hustru Kerstins oanständiga förhållande; så skall
hon i dag 3 veckor till undgå ståckestraff första gången, hvarefter hvid then tå förestående Sochenstämman thetta
måhl skall i hennes närvaro åter upptagas och efter omständigheterna mera vidgiöras.
§9.
En Restlista på kronoräntor förekom och intygade Sochnemänen, at ingen tillgång fins till så dryga utskylder hos th
resterande, som ärhöllo betyg therom.
§10.
Sochnestämman blef med välsignelse slutad. Fried J Hultner.
1769
Sochnestämo Protocoll Hållit i Lofta d. 18 Martii 1769
§1.
Kyrckoherden giorde eftertrycke[liga] föreställningar, till at förmå både högadelige Sockneherrarne samt Allmogen
och alla välsinnade till at efter råd och ämne giöra något sammanskott som tiena kunde dertill at gemene mans barn
blefvo i första början så handledde till Christendomskundskap som nödvändigheten det fordrar, och Hans Kong.
Maytt. det äskar af en landsfaderlig omvårdnad. Grefven och Cammarherren högvälborne Herr Fried. Lorents Bond
på Nygård ingaf i thetta ämne ett så författadt memorial, at thet ådagalägger så Herr Grefvens som HerrarBaronerne
Ryttmästaren och Riddaren Herr Göran Lybechers samt Capitainens ock Riddarens Herr Isac Georg Knorrings
välgrundade betänckande och ömaste förslag till att befordra Christi kännedom medelst en till detta ändamål svaran
inrättning för allmogens sochenbarn.
Samma memorial som efter thetta protocoll till hela sin vidd utföras, och ger betyg af underdånig vördnad för Hans
Maytts nit och sorgfällighet om Guds dyrkan, blef af Kyrckoherden samt af Sexmän och Sochenmännen högt vörda
och tacksamt bifallit, samt aftalat att nu varande Klåckareåtaga sig at försvarligen idka detta undervisnings verck, s
länge han förmår, och emedlertid beviljades till fattiga barns undervisning denna fond. Utom det som högtförnäme
Sochenherrarne behaga härtill förskiuta in sättas i år, och kan hända 2 åhr till 6 öre Smt af hvarie fierdendels och
åttondedels hemmantal och proportionaliter af de större, samt af torpare 3 öre, af ryttare och båtsmän 2 öre, och af
tienstehjon 1 öre alt Smt hvilketCapital förräntas a 6 pr: Cent, till thes Interesset allena, eller med någon tillhielp af
Capitalet, kan underhålla de fattigas barn till undervisning at läsabåde i och utom bok, hvilket uti Sochnestugan
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förrättas af Klåckaren; men sielfva betala the för sina barns undervisning hos Klåckaren som hafvatillgång ock
förmogenhet dertill. Med Scholas uppbyggnad och Scholaemästares underhållande på annat sätt, förekomer det
Sochnemännen försvårt i nu varande penninga brist, ehuru de vilja i alla måtto efterkomma Hans Maytts Nådiga
befallning och uppmuntran.
§2.
Af Kyrckoherden förehölts at the tienstehion som flyttar ur Sochnen, skola samlas på then dag som utsättes till sina
Attesters ärhållande, och att de inflyttande skola innom 2ne månader ther sin ankomst i Socknen uppvisa behörigt
bevis, om så husbonde som tiensthion vilja i visshet undgå de5 Dr Smts hvite, som Kongl. Förordnandet utsätter.
§3.
Som Cajsa Abelsdtr i Klara Källa har icke på de förelagda 2 veckors tid flyttat ur sin tienst, utan thes matmoder
klagar nu som förr öfver detta tienstehion, som har bevisligen åtminstone med skamfulle ord och åthäfvor oftare
förgripit sig emot matmodren än hon varit brotslig; för den skull, och som man förmodar, att Hustru Kerstin
Andersdtr visar en märckelig ändring i sitt förra lefnads sätt; och bör altså såsom en matmoder i huset anses, samt
niuta nu bätre husfrid och höfviskt bemötas; ty förelägges så väl Cajsa som hennes husbonde 5 Dr Smts hvite
hvarthera, hvartill the förfallne blifve om hon icke innom 8ta dagars tid flyttar ur tiensten.
§4.
Det nedsatte Bibellpriset på den i Giefle tryckta Bibell upplagan blef med uppmuntran till Bibelkiöp ärindrat, och a
de som åstunda them, böra nu strax thertill anmäla sig.
§5.
Sochenstämman slutades med välsignelse.
In Fidem Protocolli Fried. J Hultner Lars Jeansson i Dynsta LIS, Jean Jonsson i Hvifvelsiö IIS, Anders Jeansson i
Refverum AIS, And. Svensson i Ellgenäs ASS
Pro Memoria
Vid Socknestämman d 18 Marti 1769 uti Lofta Församling För oss att täncka en Scholas uppbyggande, och en
Scholaemästares underhållande, synes ganska svårt och vidt utseende i desse penningelöse tider; ty den ringaste lön
som kunde biudas en lärare i Skolen voro 600 Dr Kmt. Att få en beständig grund till en sådan lön, fordras åtminston
15000 D till insätning uti Läne Banqven, hvilken till pios ufus gifver 4 pr Cent. Des utan skulle församlingen bygga
et hus som bestodo af en lärosal, en kamare, förstuga och kiök; hvilket komo församlingen på lika stor kostnad som
nu varande Socknestugu byggningen at bygga och underhålla, hvilket på en skoglös ort blefve nog drygt. Dock likv
böra vi icke lämna Kong. Mayts Nådiga omvårdnad för undervisnings vercket utur agt, utan täncka efter huru vi
lydachte kunna efterkoma, Kong. Mayts så väl Nådiga befalning som uppmuntran, i synerhet om vi derjemte kunna
blifva lindrade från en märkelig kostnad.
1mo
Kan nu varande Socknestugu byggnaden vara tillräckelig till Skolebyggning, och i Socknestugan behöfde ey mer
ändras, än allenast bänckar giöras kring väggarne af bräder, och deruti afskiftas rum för de långväga barnen: Öfver
desse sängar giöras låck af bräder, som om dagen påläggas: och om Söndagarne brukas detta rummet till försam.s
tienst, emedan barnen då mäst äro hemma hos sina föräldrar.
2do
Som Klåckaren efter Kiörckolagen och åtskillige Kong. påbud är skyldig att läsa för Socknens barn; så kan
Klåckarelönen, som torde bestiga sig till 15 a 16 Tr spannmål, utom hvad torpare och bruksfolck kunna gifva i pg.r
tagas till grund för Skolemästarens lön: då Skolemästaren med sina gåssar förestår sången, samt skrifver opp hvad
Klåckaren är van at skrifva. Vill han hafva för Lik och barndop, så måste han och giöra Klåckare sysslan, eljest kan
hielpa Klåckaren det giöra och undfå betalning derföre.
3tio
Som det kan hända ändå torde för en snäller karl synas nog knapp lön vara at nöja sig med 15 a 16 tunnor spannmå
den där väl voro tillräckelig till brödfödan för sig, hustru barn och 1 piga: Då tyckes des lön böra ökas med 6 Dr
Kmt, för hvart barn han underrättar, så i bokläsning som uti deras Christendom, hvilket af de föräldrar som hafva rå
lätte. ärlägges. Men
4to
Som många fattiga föräldrar finnas, de der hafva många och således ej förmå at utgifva desse 5 Dr för hvart barnet
som skall undervisas; Så kunde en fond samlas till dylikas hielpande, dels igenom et sammanskott af 6 styfver på e
Åbo af 1/4 dels och 1/8 dels hemman och i samma proportion ända intill 1 helt, samt af torpare 3 öre Smt och ryttar
med båtsmännen 2 öre Smt om året, och om mögeligit vore om ey mer, doch 1 öre Smt af hvart tienstehjon, af dess
pengar giöres en fond, som uti sin egen kista förvaras i Kyrkan, under deras vård, som försam. det anförtro desse pg
utlånas mot fullgiltig Sifver och Koppar pant a 6 pr cent; och af Interesset betalas för de barn hvilkas föräldrar det e
förmå, 6 Dr om året; och när Interesset ey förslår, tagas af Capitalet till fyllnad. Med denna insätning år[ligen]
fortfares så länge tils Capitalet kanunderhålla alla fattiga barn till undervisning i läsande, och deras
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Christendomskundskaps ärhållande.
5to
Som det är vanligit at Klåckaren vid sin uppbörd af säd, plägar få af somliga något matskått och lius, så förmodar
man at detta skulle med nöje gifvas åt en Skolemästare som med beskedelighet och trohet underviste barnen.
6to
Som skolemästarens lön på ofvannämde sätt, blefve rätt hederlig, hälst om han vore så skickelig att han förvärfvade
sig allas förtroende: Så vore bäst at till en så angelägen sysla begärtes af Högvördige Herr Doctoren och Biskopen
samt Consistorio en sådan man som vore studerad och blefve lika ansedd med en Skolebetient i Städerna, så at han
vid Skolans förestående har någon tid, giorde sig meriterad till Capellan e. Kyrckoherde vid någon Försam. På det
sättet kunde man undgå at med tiden dragas med en uttröddad Skolemästare, som af ålder och ledsnad vanskötte de
angelägna Informations vercket.
7mo
Som det i hänseende till ofvanbemälte torde hända att Skolemästaren ey kunde förrätta de syslor som Klåckaren
tillhöra neml. ringning, Prostväskans bärande och publicationers uppbärande på prädikstolen etc.: så kunde en
hielpklåckare antagas till dessa syslor, emot en vedergiällning af några plåtar om året.
2do
Synes mig vara rådeligit att man anmodade Sochnens vördige Prästerskap, att åtminstone en gång i månaden
examinera barnen samt efterse om Skolemästaren med beskedelighet dem hanterar och med flit handhafver. Utom
des bör en gång hvart år barnen, uti herrskapernes och deputerade af Sochnens närvaro af Kyrckoherden examinera
ey allenast till deras bokstafveliga kundskap i läsande och Christendom, utan och uti sakens rätta förstånd, då deras
vitnesbörd kunde tiena Skolemästaren såsom recomendation till befordran.
Så väl å egna som min svåger Herr Capitain och Riddaren V Knorrings vägnar efter fullmagt underskrifver G. H.
Lybecker.
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Sochnestämmo Protocoll i Lofta de 7 Maji 1769.
§1.
Mot Gudstjenstens tilbörliga förvaltning hördes intet klagomål.
§2.
Kyrkoherden yttrade, att denna Sochnstämma anställes för den ordsak, att nästl.e årets inkomster til och utgifter af
Kyrko- och Fattig-Cassan böra nu vidkjännas, och böra rättas, om något voro förbigådt eller orätt i förteckningarne
upfördt; för then skull uplästes specialerne, och intet blef observerat, hvaruti någon ändring kunde gjöras. Men som
vijn- och bygnings-säden var icke till fullo lefvererad, så skola the summariske räkningarne i hufvudboken
framläggas på nästa Sochnstämmo, och nu antecknades allenast, att Kyrkans hela inkomst nestledna år bestiger til
879 Dr 1 öre, och utgifterne til 417 Dr 27 öre, samt att til Fattig-Cassan har influtit 140 Dr 27 öre, och att af Cassan
har blifvit utdelt til och med d. 21 Dec 118 Dr alt Koppmt. Förteckningarne Länets Lazaretts medel upplästes äfven
och blifva specialerne verificerade genom detta Protocolls underskrift.
§3.
Pastor gaf tilkänna, att någon del af utlånte penningar har tillika med Interesse, dels à 4 dels à 6 pro cent räknat, til
Kyrko-Cassan influtit, och att 1000 Dr Kpprmt eller mera kan för then skull nu til lån ärhållas.
§4.
Kyrkoherden anmante Kyrkoföreståndaren och Kyrkovärdarne att hafva tilsyn och foga anstalt, att takedropp
förekommes på panelet i sacristigan.
§5.
Thet pröfvades angeläget, att köpa en mässeskjorta och ett bårekläde. Til det senare bekostas 12 Dr Kpprmt til alne
och dessutom kjöpes tjenlige frantsar thertil. Och til lärftet bestås 4 Dr 16 öre alnen. Pastor åtog sig, att i närvaro af
någon Sochneman gjöra denna handel.
§6.
The som icke innan instundade Pingsthellg betala det de blifvit skyldige vid Kyrko-arbetet och
Prästegårdsreparationerne, som af somlige å sido sattes nästledne år, böra nu Tingstämmas genom
Kyrkoföreståndarens anstalt, likaledes de resterande med sammanskotts säden til Sochnens fattige, som icke nu
betala den så länge och ofta påfordrade resten.
§7.
Synen på logen i Prästegården, som efter välloflige Häradsrättens förordnande har blifvit värkstäld, blef nu
communicerad.
§8.
Jöns Mårtensson i Hässelstad blef på begäran entledigad från Kyrkovärdskapet med beröm och tacksägelse för sin
nöjachtiga betjening; och i hans ställe antages nu Eric Pehrsson i Dynstad til Kyrkovärd.
§9.
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På nästkommande Lördag utdelas den de fattigas säd, som nu finnes odelad, nemligen till Sven Månsson och dess
hustru i Trostad, en halfspan, til pigan Kjerstin i Vifvelsjö en fjerding, til änkan Annica i Vittinge en fjerding, til Ol
Bersebo, en fjerding, til Maja i Källbergstorpet en fjerding, til Jon i Säfverum 1 fjerding, til Karins dotter i Fårhage
en fjerding, samt til mjölkepgr åt henne 3 Dr Kpprmt, och til Pehrs dotter på Hällen en plåt att kjöpa Psalm-bok för
§10.
Beviljades, att bakugnen skall repareras i Sochnestugu bygningen genom Kyrkoföreståndarens anstalt. Med
välsignelse beslöts Sochnstämman.
In fidem Protocolli Friedrich J Hultner. Lars Jeansson i Dynsta LIS, Jean Jönsson i Hvifvelsiö IIS, Anders Jeansson
i Refverum AI, Anders Svensson i Ellgenäs ASS
1769
Sochnestämmo Protocoll i Lofta d. 29 Octobr 1769.
§1
Intet klagomål e. missnöje angående Gudstiensten förmärktes; utan påmintes allenast at nummer till Psalmerna sko
på alla taflorne upsätjas, och gjordes derföre beting af Mästr Lindberg om tillräcke.e Numrer.
§2.
The sumariske Kyrko-, Fattig- och LazaretsRäckningarne, framlades, godkändes och underskrefvos.
§3.
Resterande säden till Sochnens fattige skall lefvereras till eller på Thomae dag; men i annor händelse skola de
uppräknade resterande tingstämmas.
§4.
Emedan vinsäden har blifvit innestående hos en och annan öfver ett och flera år, hvilket giör hinder uti
Kyrckoräckningarnes afslutande; så ålades 2 Dr Smts hvite för the till Martii månads slut hädanefter resterande.
§5.
Byggningsmarcken skall såsom näst. år ricktigt uppbäras, och till nyåret lemnas till Kyrkovärdarne. The emottaga
efven den beviljade afgiften till Schola fonden till des någon föreståndare för den Cassan blifver utnämd. Imedlertid
utom det högt förnäma Sochenherrarne härtill behaga förskiuta, uppbära Rotmästarne 6 öre Smt af hvarje fierdedels
och ottondedels hemmantal och proportionaliter af the större, samt af torpare 3, af ryttare och båtsmän 2 och af
tienstehion 1 öre Smt enligt bevillningen.
§6.
Genom Kyrkoföreståndarens föranstaltande skall trappan vid lilla Kyrkodörren snart upplagas, samt Sochenstugu
trappan af gråsten anläggas.
§7.
Thet lärft som för Kyrckans pengar blifvit uppkiöpt framvistes och likaledes nya bårklädet. Intet missnöje af
handelen yppades, utan ännu en
ny mässeskiorta skall uppkiöpas, blef bifallit.
§8.
Kyrckoherden yrkade nödvändigheten af timber körsel i vinter till fähusbyggnaden i Prästegården och förmodade, a
Sochnemännen bygga nu samfält, sedan skillnaden af logens och fähusets godhet nu blifvit utrönt medelst den
förordnade och värckstälte besiktningen på logen. Härvid befalte högvälborne Herr Grefven och Cammarherren F L
Bonde skrifte. at följande des Dictamen måtte nu i protocollet inflyta: Som jag vid den Sochenstämman jag sielf, m
mina kiära Sochenboar bevistade, sökte genom åtskilliga förslager bemedla den osämja, som emillan mina
Sochenboar, i anseende till fähusbyggnaden i Prästgården sig yppat; men måste med hemligit misnöje förnima at de
ey ville föräna sig med sina medbyggare, har jag funnit mig föranlåten i anseende till de nödvändiga behof vår
Kyrkoherde, Hög-Ehrevördige och Höglärde Herr Magister Friedric Hultner, i hänseende till et i grund nedrutit och
förderfvat fähus, tarfvar, föreslå mina värda Sochenboar, om de ey i förbemälte och på sednaste dom grundade
rättighet, samt förena sig at godvilligt vilja hielpa de 4 rotar, som eljest efter den förr giorda öfverenskommelsen
skulle bygga detta fähus, dels med timmers framkörande, dels med hielp till des uppbyggning; då de 4 rotar ey
allenast skulle bygga taket derå, utan och förbinda sig, at när logen åter skulle uppbyggas hielpa både med timmers
framkörande som och uppbyggning, och det aldeles efter samma sätt, som de nu af de 5 rotarne blifva med hielp
bisprungna. Till denna min proposition förbindes jag så mycket när som Herr Magisteren och Kyrkoherden i högsta
grad påstår, at fähuset så för församlingens egen nytta, som hans, må byggas på det sätt, som nu vid herregårdarne
brukas, på det creaturens nära ståndintill väggarne, ej må så hastigt nedröta ett med så mycken kostånd uppsatt hus:
dels at vid saltpetter siudarens arbete, ej huset må så illa skiämmassom nu är skedt. Ville mina hedervärda sochenbo
gå in i detta förslag, gofvo de till kiänna, at de tänckte på endrächtighet, hvilket uti en ringa ting, som detta är, skull
inner.n fägna alla vältänkta i denna försambling. Men skulle detta mitt välmenta förslag ey vinna bifall, hvilket jag
hierte. skulle beklaga, hålles jag ursäktad, om jag fogar mig till dem, som påstå en samfält bygnad efter lag.
Nygård d 28 Octobr 1769 Fredric L Bonde Häruppå framviste Frällse Inspectoren Herr Jöns Bechman skrifte.e
fullmagten till att i thetta och flera mål nu svara å H. Herrar BaronernesLybecher och Knorrings vägnar, och Herr
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Inspectoren påstod en samfält byggnad, samt uppviste H. Herr Baron och Ryttmäst. Lybechers bref uti hvilket
Högbemte Herre yttrar sig, at så hela thes egit som Ottings godset blifva nu deltagare i fähusbygnaden, och at timer
thertill skall af alla thesse Frällse heman i vinter framskaffas, hvaraf följer at ehuru Skattejords Åboerne bestrida en
samfält bygnad, hvilket lära mera visa sig när timmer körslen pålyses. Och tyckes för den skull blifva
skattejordsåboerne i de 5 rotarne sedan en för dryg kostnad, att utan all tillhielp af frällsehemanen, bygga en
försvarlig loge. Alt therföre förmodas ännu at thesse resp. sochnemän deltaga häldre uti samfält byggnad.
§9.
Skattejordsåboerne påstå et thera rummet öfver Kyrkobodarne för sig enskylt till sädes Magazin, men som mästa
dehlen af Frällset tillika med Sätesgården ärna deltaga uti magazin inrättningen, men ännu icke hafva bifallit denna
skiljachtigheten så utställas till vidare aftal härom med det första giörligit är.
§10.
Af Fattigmedlen beviljades nu till Lars Svensson i Nyble 2 Dr Smt, till Pehr på Hellen 2 Dr Smt och till gamla Enk
Ilin i Stubbetorp efven 2 Dr Smt.
§11.
För Brudkronans nyttiande betalas hädanefter 6 Dr Kmt, men de som icke bruka henne böra vid vigslen gifva till
Kyrkan 3 Dr Kmt. För nya Bårklädets bruk betalas 1 Dr 4 öre Kmt.
§12.
De förr ålagda böter för vårdslös ringning med stora klåckan skola Rotemästaren skyndsamt indrifva.
§13.
Sochnemännen aftalte, at luddring för skadediuren skall efven i år verckställas mot betalning till Olof i Borsnäs
såsom för. år.
§14.
Det blef bifallit, at Anders Andersson i Trostad må utlösa sig försvars bref såsom Sockneskomakare.
§15.
Ytterligare varnas en hvar at gå otidigt uhr Kyrkan innan Gudstienstes slut: man förmodade at föräldrar och husbon
folck tillhålla sitt husfolck, at här uti intet skälds våld föröfva. Sochnestämman beslöts med bön och sång.
Ut supra Fried. J Hultner, Lars Jeansson i Dynsta LIS, Jean Jönsson i Hvifvelsiö IIS, Anders Jeansson i Refverum
AIS, Anders Svensson i Ellgenäs ASS
1769
Efter den 8 dagar sedan skedda utlysning, infunno sig Lofta Sochnemän d 19 Novembr 1769 till at vidgöra thet
nedanskrifne och vid förra Sochnestämman uppskutna mål, rörande inrättning af et Spannemåls Magazin för
Sochnen tå följande förfatning blef vidtagen. Then skilgachtigheten blef bifallen, som 9de § i förra protocoll omrör
så att SkatteCronohemmanen, utan gemenskap med Resp. Frälseägare och Åboer, inrätta sitt särskilta spannmåls
Magazin, och at de med det första förfärdiga thertill det östra rummet öfver Kyrkobodarne, samt förser Magazinet
med tiänlig lås, hvartill brukas 2ne nycklar, hvilka nu det första året anförtros åt Sochnemännen Olof i Borsnäs och
Jöns i Harg, emot arfvodes lön 1 tunna råg för både förestående och räckninge förandet, och vid det ansvar, utom
något genom deras förvållande och försumelsevårdslösa, så skola the ärsätia skulden; men icke stå i ansvar för
timande vådeld eller inbråts stöld. The få nu först under sin vård 1 tunna råg från hvarje helt Skatte och Cronohema
Sochnen och proportionaliter af the mindre, hvilken bemälte Sochnemän hafva förenat sig at lefverera på instundan
Thomae dag. Thenna spannmål utlånas uti Aprilis och May månader mot Interesse 1 fierd. på tunna hvilket tillika
med Capitalet skall infordras millan Michaelis och Thomasmäss så at en riktig årsräst. blir för samhällets ledamötte
uppvisd på Thomae dag. Af thenna första insättningen, bör ingen af deltagarne sielf vid första pålysningen få låna u
Magazinet större qvantum än han ther insatt, om icke andre hafva gifvit åt den torftigare theras uttagningsrätt. Och
nästa utlåning tiden vilja thessa Sochnemän åter sammanträda och det öfriga som nödigt pröfvas reglera.
Ut supra Fried. J Hultner.
1770
Efter tidig kundgjörelse förrättades Allmän Sochnstämma i Lofta högtförnäme Sochenherrars ombud samt
Sochnemäns närvaro d. 13 Maji år 1770, tå följande mål afgjordes på nedanskrefne sätt:
§1.
Intet klagomål var att anföra, at icke Allmänna Gudstjensten varit väl och ordenteligen förrättad.
§2.
Specialerne, angående Kyrko- och Fattig Cassornes beskaffenhet samt rörande Lazarettmedlen, blefvo uplästa,
likaledes the summariske Räkningarne afhörde och med underskrift verifierade.
§3.
Fast än hvite har både nestledne år och tilförene blifvit förelagdt mot drögsmålet med Vijn- och Bygning sädens
betalning, befinnes dock the som äro ther med resterande både för et och flere år; therföre antydas vederbörande
Rotmästare, at hos them utfordra både resten samt hvitet 6 Dr Kpprmt ofördrögeligen, och likaledes spannmåls rest
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til Sochnens fattige; och i brist af godvillig betalning, söka the sig Fjerdingsmannens biträde til pantning och
panternes försäljning, äfven för innestående ringnings böterne. Men nödgas man göra flere påminnelser härom, så v
Kyrkoherden söka thenna restens vederbörliga utmätning hos Fjerdingsmannen och Rotemästaren.
§4.
Then beviljade samlingen till Schole fond för fattige barns undervisning i sin Christendom antydas och Rotemästar
at ofördrögeligen upbära och til Kyrkjovärdarne lefverera, samt at låta upbörden af Klåckaren upteckna.
§5.
Kongl. Maijtts Förordning af år 1681 om Prästerskapets upbörd af allmogen uplästes. Sochnemännen yttrade sig, at
the helst blifva vid thet aftal, som gjordt är om pastoralierne. Pastor vil och åtnöijas det samma hos dem, som hafva
betalt enligt träffad förening; men hos dem, som ingen förening ingådt, utan egenvilligt proportionera Prästetijonde
efter Kronotijonde, vil Kyrkjoherden fordra pastoralierne enligt Kongl. Förordningen, och i alla delar ställa sig then
til efterrättelse.
§6.
Räkning upvistes för omkostnader vid anstrykningen på Kyrkans materialsbodar. Och emedan äfen förskott är gjord
til reparation på Sochnstugu muren, samt fordras ännu penningar til flere slike angelägenheter: ty beviljades et
sammanskott härtil af 1 Dr Kpprmt på hemmantalet. Thesse penningar tillika med 12 Dr Kpprmt, för the på ludren
fångade och försålde räfskin, emottager Kyrkjoföreståndaren på nästkommande Söndag, och visar redo för dem på
nästaSochenstämma.
§7.
Kyrkjoföreståndaren upbodar och dagsverken til att borttaga det förfallna benhuset från Kyrkjo-muren, och at
rengjöra planen på sätt, som aftalt är.
§8.
För den tiltänkta Kyrkjo bygnaden skull, finnes nödigt, at Kyrkjoherden anstaltar om intimation i allmänna
Tidningarne, det i then händelsenågon af Famillen de Tri eller någon annan praetenderar säden efter ägande rätt til
then på södra sidan om Kyrkan murade Griften; så fordras, atthen thet hos Pastor til kjänna gifver in om årets förlop
§9.
Kyrkjoherden påminte åter, at the til Kyrkan betingade Numrer snart förfärdigas, hvilket nu äfen blef försäkrat.
§10.
Flere yttrade sig icke vilja deltaga i fähusbygnaden i Prästeg.n. än the som framkjördt timmer ther til; men thesse vi
på d. 21 thennes sammankomma i Prästeg.n en från hvarje hemmantal, til at både aftala om alt bygnadssättet och at
gjöra en början ther af.
§11.
Pastor gaf til kjänna, at rammar och bågar äro uti Sochnens Prästegårds bygning förrutnade samt fönstren otäta, och
behöfa i bättre stånd sätjas. Sochnemännen bijfölls, at sälga the gamle, och i stånd sätja sin del af bygningen med n
och skickeligare fönster. Kyrkjoherden beställer bogarne färdige, och sedan anstaltar Kyrkjoföreståndaren om det
öfriga.
§12.
Anders Pehrsson och H Stina Bengtsdotter i Nöble förekallades, och man ville förnimma orsaken til theras såsom
ägta folcks sjelfvålliga skillnad i bo och sammanvaro. Hustrun var icke tilstädes, och mannen förehölts, at begge m
the vara skuld uti dageliga osämjan. Begge förelades 9 Dr Kprmts hvite hvarthera, hvartil the blifa förfallen, om the
icke vid nästa Sochnstämma begge sig infinna, eller innan dess sig förena och i sämja sammanlefa.
§13.
Til Rotemästare efter Jon Larsson i Lapserum förordnades Lars Cnutsson i Lapserumstorp, efter Nils Hansson i
Svinhult Nils Pehrsson i Segersgjärde, efter Anders Nilsson i Sohlbärga Måns Mårtensson i Ryfvenäs, efter Bengt
Thomasson i Hässelstad Sven Andersson i Fogsterum, och efter Anders Andersson i Rogberga Jon Nilsson i Harg.
Sochnestämman beslöts med bön och sång.
Ut supra Friedrich J Hultner Anders Johansson i Refverum AIS, Lars Jeansson i Dynstad LIS, Anders Svensson i
Ellgenäs ASS
1770
Sochnstämmo Protocoll i Lofta d. 12 Aug 1770.
Huru the förre Sochnstämmo besluten hafva blifvit värkstälde efterfrågades, och om vijnsädsresten tillika med böte
blifit exeqverade hos the resterande; likaledes om ringnings böterne och om spannmålsresten til Sochnens fattige va
utfordrad; om icke än voro rest til Scholefonden, och om bevillningen til material-bodernes anstrykning var ännu
ärlagd. Uti alt thetta befants för mycken efterlåtenhet hos Rotemästarne och Fjerdingsmannen. The blefvo för then
skull nu, såsom vid förra Sochnstämman, hotade med execution hos sig sjelfva för all thenna resten, om the icke sn
gjöra redo hvar för sin Rote, på det Kyrkans medel och likaledes Scholefonden må kunna rätteligen användas. Och
emedan Rotemästarne förebåro ursächt theraf, at the angripas för sådane sine skyldigheter med the resterandes
försmädelser; så skola the hit hörande Kongl. Resolutioner hvarjom til efterrättelse varda publicerade af Eccl. w. p
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585.
§2
Kyrkjoherden begjärte vänligen, at Sochnemännen snart betala the nya fönstren i Prästegårds bygningen. Men
emedan thet befaras, at Snickare arbetet är odugiligit: ty blef Snickaren Mäster Berg anmodad, at det samma syna o
sit betyg ther om gifva. Så framt det underkjännes, så påstås, at then thesse fönster har bestäldt skall dem uttaga och
behålla; och i stället vil Församlingen af Snickaren Rejmers beställa dugiligit arbete, som framdeles bör besiktigas.
Och emedan Loftahammars Sochnemän betala det gamla fönster-beslaget, så beställes nu nytt af Mäster Lindberg f
4 Dr Kprmt til hvar fönsterluften. Plankor får Snickaren på Åkerholm, samt bräder i Prästgården; och han försäkra
gjöra arbetet väl och snart färdigt samt at inpassat för 10 Dr Kprmt til hvarthera fönsterluften.
§3.
Anders Pehrsson och thess hustru Stina Bengtsdotter i Nöbbele förekallades, och henne förehölts, at som hon af
ondsko och illvilja har förlupit huset, och olofligen skilgt sig från mannen, så bör hon straxt komma tilbaka, och lef
i sämja med honom. Men som hon thet vägrar, emedan han liderligen försätter theras hus och bohag, är en edebuk,
ostyrig, svår och otidig man: ty antyddes them til varning, at the äro farligen besnärde i synd. säkerhet, när the träta
och fördärfva sig sjelfva inbördes. The hotades och med hvite; och om intet här med uträttas, så skola the befordras
at med fängelse eller på annat sätt afstraffas för sit hat och bitterhet.
§4.
Äfven blefvo afskedade Båtsmannen Jon Tingberg och thess hustru alfvarsamt varnade för theras skändeliga
förhållande och trätor sins emellan; och han hotades med ståckestraff, theräst flere klagomål mot honom med skäl
anföres. I synnerhet förehölts, at han icke blir onäpst för sit fyllery, om han ännu ther med beträdes.
§5.
Efter Kyrkjoherdens begäran lofvades, at arbetet, som ännu brister på fähus-bygnaden, skall värkställas först genom
resterande timmer och dagvärken til Michelsmässan.
§6.
Kyrkjo-föreståndaren anförtros, at anstalta om bristfälligheternas reparation på materialbodarnes och Sochnstugu
taket.
§7.
Oluf Larsson i Borsnäs begjärte, och honom beviljades extract ur Sochnstämmo Protocollet af d. 29 sidstl.e Octobri
rörande betalning för ludringen mot skadedjuren.
Sochnstämman beslöts med välsignelse af Friedrich Hultner
År 1770
d. 1 Novembris blefvo nedanskrefne mål afgjorde på allmänna Sochnstämman på sätt som följer:
1o
Sammanringningen skall ske i rätter tid, utan afseende på Lijkfärder, Barnadop och Kyrkjogång-Hustrur, och
Sochenmännen förmanades, at ställa sig och sit husfolck det til efterrättelse.
2o
Befrågades, om icke resterande Vijn och Bygnings säden samt thy ådömda hvitet voro ännu upburit. Och emedan
Rotemästarne hafva häruti såsom i flere mål eftersatt sin skyldighet alt för länge, så antyddes the alfvarligen, at sjel
eller genom beordrade fjerdingsmannens tilhjelp utsöka hvitet samt resten til Sochnens fattiga och Schole fonds
resten; och förelades Rotemästarne 5 Dr Silfrmt hvite, om the icke in om en månads tid fullgjöra sin skyldighet, och
til kjänna gifva tå hvad upburit är, på det antingen Rotemästarne för sin eftersättelighet eller the resterande måge i
rätter tid blifva tingstämde.
3o
Emedan det befants af Kyrkjoföreståndarens redogjörelse, at han gjordt förskott til Kyrkjobodarnes anstrykning och
til Sochnstugansreparation, therföre at Rotemästarne icke hafva fordrat mindre upburit det, som ther til blifit bevilja
ty åligger det Rotemästarne, at hosKyrkjoföreståndaren och Klåckaren emottaga rest-listorne på alt före nämda, och
gjöra redo ther efter in om denna månadens slut, om the vilja undgå förelagda hvitet.
4o
Blef beslutit at på nestkommande Söndag skall rest-listan upläsas å Predikstolen, angående dagvärken, timber och
näfver til Kyrkjobodarne, ochat the resterande skola Tingstämmas, om the icke in om 14 dagar therefter betala
dagvärket med 1 Dr 16 %, timmerståcken med 3 Dr och näfren a 1 Dr 4 % Kpmt lisspundet.
5o
Dem, som icke i vinter framskaffa sten och verke til Kyrkjomurens reparation, och icke bristfälligheterna botar til
nästa Vallborgmässa, föresattas et hvite af 6 Dr Kpprmt.
6o
Thet förestäldes vara angelägit, at allmogen ärlägger til Scholefond ännu et år; men emedan the få närvarande ville
icke enhälligt bifalla, så upskjutes med thenna sak til nästa Sochnstämma.
7o
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Blef bifallit, at nye fönster och luckor til Prästegårds bygningen betalas skola sidst på Söndag 8 dagar til med 3 dr 8
% Kpprmt af hemmantalet,
som Sexmännen emottaga.
8o
Nils Andersson i Rogbärga och dess hustru voro bevisligen til Sochnstämman inkallade, at tiltalas om theras
svordomar och trätor sig emellan, samt mellan dem och barnen, äfven för det de icke ännu upvisat atest från den
Sochn the afflyttat. Ingen af dem instälde sig, men emedan theras grannar intygade om thessa föräldrars och theras
barns oskickeliga lefverne och förargerliga väsende, som är föröfvat många gånger och på åtskillige sätt: ty förelad
ståcke straff och 5 Dr Silfrmts hvite, hvar til denne Nils Andersson blifver förfallen, om samma oskickeliga
förhållande kan på nästa Sochnstämma dem öfvertygas, såsom äfven hädan efter föröfvat dem emellan och i theras
hus, och om han icke förser sig med atest från den afflytta Sochen. Imellertid blifver Nils Andersson och hans hustr
samt barnen härigenom inkallade til nästa Sochnstämma, och detta protocoll skall blifva them hemma i huset med d
första kundgjort.
9o
Thet blef aftalt, at på the 3 nestföljande åren skall ludring för skadedjuren värkställas, och 3 Rotar hvarje året bestå
kostnaden thertil, samt at Dynestads, Fästads och Näsbo Rotarne i nästa vinter anstala ther om.
10o
Beslöto Magazin-Interessenterne, at gjöra sammanträde i Sochnstugan på Söndag 8 dagar til, och tå aftala det
angelägit vara kan.
11o
The som deltagit i Prästegårdens fähusbygnad böra en af hvarje fult hemmantal mötas i Prästegården på
nestkommande Tijsdag, och tå vidgå hvad rest i et eller annat mål af hemmantalet vara kan til bygnaden, samt huru
den skall betalas och användas. Är och nödigt at någre stenar tå rödjas från planen.
Sochnstämman beslöts med bön och sång. Ut supra Friedrich Hultner, Johan Jönsson IIS
1771
På Allmänna Sochnstämman d. 12 Maji År 1771 blef föredragit och afslutat såsom följer:
1o
Yppades intet klagomål, at icke Gudstjensten blifvit tilbörligen förrättad.
2o
Angående Kyrkjo- och Fattig-Cassornes beskaffenhet samt utgifvne Lazarett-medlen uplästes förteckningen, hvilke
vidkjändes; likaledes the summariske räkningarne, som funnos på Specialen grundade, blefvo med underskrift och
medelst thetta protocoll verifierade.
3o
I följe af Kongl. Maijtts nådigste befallning af d. 9 Febr. nestl.e år uplästes 1681 års Kongl. Förordning, rörande
Prästerskapets och Klåckarens upbörd af allmogen.
4o
M. V. Consistorii Bref af d. 3 Oct 1770, som yrkar at Sochnen ställer fullmägtig, angående Capellans Boställets
tilständiga andel i Kronoutjorden Kumla, blef upläst, och utstältes til vidare aftal therom framdeles.
5o
Thet blef bijfallit, at såsom the med Vijnsäden för länge resterande hafva icke godvilligt betalt 3 Dr Kpprmt i hvite
skall anstalt fogas, at Fjerdingsmannen utmäter rätta hvitet 6 Dr, om the icke vid första påfordran betala 3 Dr til
Rotemästarne.
6o
Kyrkjo-föreståndaren underrättar sig af the utnämde bygningmännen om ärforderligt verke, til Klåckornes befästan
i tornet, och så snart ske kan anstaltas om värckställigheten theraf.
7o
Sochenmännen påminte intet theremot, at en kakel-ugn af tegel med rökpipor af järnplåtar upsättes i Sacristijan,
hvartil H Herr Grefven F S Bonde har lofvat förära teglet.
8o Kyrkjoherden betygade synnerligit missnöje, at se både gossar och somlige äldre löpa sjelfsvålligt ut och in und
Gudstjensten; för then skull åtogo sig Jöns i Harg och Jöns Mårtensson i Hässelstad at hindra sådant oskick vid
västra Kyrkjodören, och Klåckaren samt Kyrkjovächtaren skola straxt tå Evangelium är upläsit låsa the andra dörar
och icke öpna dem för andra, än the ther synas skäligt klaga öfer någon sjuklighet.
9o
Nils Jeanssons hustru Chaisa Jeansdotter i Hägg förekallades, och henne blef förehållit, at hon, som icke begjärt
Kyrkogång såsom ärlig hustru efter senare barn-födslen, lärer nu vidkjännas sin mans långvariga beskyllning, at ho
bör pligta för hordoms synd. Hon nekade fuller så groft brott och sade, at hennes man är tokug, galen och liderlig,
och at therföre bör hans beskyllning icke uptagas. Men som thet är bekant, at mannen är, utom sit fylleri, icke galna
än at han såsom andre bör straffas för en enständig ohemul beskyllning, om thenna är af sådan beskaffenhet;
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therföre, och emedan hustrun anses icke mera trovärdig än han, hänskjutes målet til högtärade Häradsrättens
ransakning och dom, och åligger henne at utvärka stämning mot honom.
10o
The, som ännu icke reparerat bristfälligheten på sine andelar af ringmuren, antydas, at innan midsommar fullgjöra
then skyldigheten; men eljest
måste förr utsatte hvitet exeqveras.
11o
Pastor yrkade nödvändigheten af mera Scholefond; men för tidernes svårighet skull utstältes vidare aftal ther om til
nästa Sochnstämma.
12o
Rest-lista, angående bygnaden vid Prästgården, uplästes, och the resterande antydas nu ytterligare at in om 8 dagars
förlopp betala resten hos Klåckaren; annars blifa the Tingstämde.
13o
Til Rotemästare i stället för Pehr Pehrsson i Gökstad förordnades Lars Larsson i Tintorp, efter Daniel Jansson i
Tingstad blifver Anders Jonsson i Trostad, efter Jon Larsson i Gökstad förordnades Måns Bengtsson i Juhlby, och i
stället för Anders Månsson i Älgenäs Lars Olsson i Uknö. Kyrkovärden Bengt Bengtsson i Dråpstad och
Sexmannen Anders Svensson i Älgenäs entledigades äfven med tacksägelse för redelig och nöijachtig betjening; oc
then förres ställe blef Oluf Sunesson i Juhlby antagen, samt i then senares Jean Larsson i Ekeby.
Ut supra Friedrich J Hultner, Jean Jonsson IIS, Jean Larsson ILS, Jacob Jönsson
1771
Efter 14 dagars itererade Kundgörelse hölts allmän Sochnstämma i Lofta d. 17 Nov 1771, af hvilken detta förlop
antecknas:
§1.
Intet klagomål hördes, angående almenna Gudstjenstens förrätning.
§2.
Och emedan 2ne av Sexmännen voro icke närvarande, så antyddes Kyrkjovärdarne at the nu företräda thennes ställ
Men som Måns i Sånnebo har flere gånger icke infunnit sig, och nu begärt entledigas Sexmans besväret, såsom
aflägsen boende, så verckar i hans ställe Lars i Brånstad ther til förordnad.
§3.
Sochnemännen beklagade, at the kunna snart icke betjena sig af någonthera the större klåckorna, och at then största
har på lång tid icke kunnat brukas, utan the befara stor skada och det vådeligit vara kan, för lossighet och förrutnels
skull på stapelvärcket i tornet. Beklagade äfen, at the icke finna tilgång på timmer til nyt resningsverke, som enligt
förståndige bygning och synemäns utsago, skall fordras af ekar 1 och 1/2 tolft samtfurutimmer 5 tolfter, närmare än
af det förra på Hargs ägor, och af det senare på Krono-parken vid Westervik alt in om Sochnen. För then skull
begärte the, at Pastor ville å Sochnens vägnar supplicera om utsyning ther til hos Höglof.e Landshöfdinge ämbetet;
och det vil han göra med första, på det de dess förr måtte få detta högnödiga behof.
§4.
Kyrkjoherden påminte, at bristfälligheten på ringmuren är ännu icke botad, oachtat det hvite, som de försumlige är
förelagdt, och fast än flere anstalter äro fogade, så at the icke kunna med okunnighet ursächta sig. Sexmännen vilja
syna muren, och för bristfälligheterna befordra vederbörande til Tingstämning. The vilja äfen med Pastor låta
underrätta sig i nu varande tvistigheter om grift-platserne på Kyrkjogården, och söka dem i görligaste måtto at
bilägga.
§5.
Drängen Peter Larsson i Borgen har af Kyrkjoherden blifit inmant til Sochnstämman för oskickeligt förhållande i
Kyrkan. Som han dock icke infunnit sig, så antydes Rotemästaren at inställa honom på nästa Sochnstämma.
§6.
Ingen Sabbatsbrytare, Svärgare, drinkare eller Sacramentens förachtare blef namngifven, och önskades, at ingen me
det stilla-tigandet gjorde sig delachtig i sådan synd.
§7.
Efter förra och nu itererade aftal, skall ludring för skade-djuren i vinter anställas af Hägs, Vifvelsjö och Julby
Rotarne.
§8.
Än ytterligare varda Rest-dagvärken til Prästegårds arbetet en gång upnämde, och vederbörande skola i brist af snar
betalning sedan blifa Tingstämde.
§9.
Nedan-nämde anses torftige, til at säden efter, jämte de förr intagne, få del af samlingen til Sochnens fattige:
Forsströms änka i Vadet, sjukliga pigan Ingeborg Andersdr i Lofta, änkan Chaisa Pehrsdr i Häg, och änkan Chaisa
Nilsdr i Älgenäs, Som utdelningen sker för detta året på 2ne terminer; så är dess nödigare, at hemmans brukarne
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lefverera enhälligt säden på Thomae dag eller förr.
§10.
Det järn eller haspar, som brister på luckorna i tornet skall snart lagas. De som ringa, förmanas, at efter sig stänga
luckorna. Men förderfvar någon luckorne, så bör then angifvas, såsom och drängen Nils Jeansson i Trostad
nuangafs, och härigenom installas til nästa Sochnstämma.
§11.
Pastor lofvade, at snart publicera stohl-delnings Protocollet, hvarigenom en och annan torde finna mindre ordsak til
anförde klagomål öfver olofligt intrång i bänke-rummen.
§12.
Sexmännen påmintes om Bygningsmarkens tidiga upbörd.
§13.
Kyrkjoherden nämde, at en hop Bruksfolck hafva ingen Prästrättighet betalt på flere år; och befarade, at såsom slike
afflytta Sochnen utan atester, the äfen somlige utan Prästebevis äro emottagne och inflytte. Han utbad sig, at slikt
förekommas i görligste måtto äfen med inflyttande tjenste-folcket; och fordrar, at the afflyttande gifte personer sko
låta på Predikstolen tilkjänna gifva, at the flytta ur Sochnen.
§14.
Emedan intet utom Kyrkjo-marken förskjutes almenneligen til förestående Kyrko-bygnad och reparation; så yrkade
Kyrkjoherden dess meranödvändigheten af litet sammanskott til Kyrkan eller Schole-fond åtminstone 1 Dr Kpprmt
på hemmantalet; men Insp. Beckman svarade, at thet är thenna tiden stora penningar, och Sochnemännen begärte än
dilation, emedan tidernes svårighet har mera til än aftagit, som blef bifallit.
§15.
Pastor nämde, det honom blifit berättat, at en Mässhake skall vara tagen ur sacristian och icke tilbaka lämnad, han v
therföre så snart ske kan, genomgå Kyrkans Inventarium. Men sant och skäligt, at fordra annan Caution af Klåckare
och för dess beställning, än den förr varit giltig, då Herr Brukspatron Carl Steen såsom Cautions Man bodde här, oc
hade sin egendom i orten. Klåckaren vägrade det med flere invändningar, och Beckman föregaf at Kyrko-Ordninge
fordrade ingen Caution mer än i Klåckares första tjenstetid, och at mera skjäl til misstroende skall först visas. Pasto
fordrade nu fram Kyrkjonycklarna, och vil anföra flera än bemälta orsaken på behörigt ställe; men Klåckaren bijföl
änteligen, at med annan Caution förse sig in om 8 dagar.
§16.
Kyrkjoherden frågade, om icke Wauchman ville lämna af sin lön i 3dje Mans vård så mycken spannmål, at hans
skuld i Kyrkan och Interesserne kunna sedan om icke straxt ther igenom betalas. Klåckaren vägrade äfen detta, och
föregaf, at han ändå betalar til Valborgsmässan. Kyrkjoherden svarade, at då är hans lön upäten, och ingen tilgång t
skulden fins i hans förborgade hus.
§17.
Pastor frågade, om icke Klåckaren kan förmås, til at utan betalning låta tvätta Kyrkans lijnkläder, när såpa ther til
bestås, samt anteckna inkomst och utgifterne i Specialen. Det förra vil han ingalunda; men det senare bijföll han,
sedan hans skyldighet honom förehållits, och yttrade sig, at han intet estimerar the 15 Dr Kpprmt, som han åtnjutit
årligen af Kyrko-Cassan. The skola nu och framdeles komma Kyrkan til godo.
§18.
Kyrkoherden höll det oskäligt, at alla Collecter på stora Högtidsdagar frångå Kyrkan, och at Klåckaren får
Högmässo-Collecterne både på H. Påskdagen och Pingstdagen, och sade, at den första bör nu indragas til Kyrkan,
dels therföre, at Klåckaren nu såsom i förre tider icke anförtros barna-informationen, dels emedan Kongl. Maijtts
Brefver af d. 23 Nov 1686 samt d. 25 Martii 1693, som uplästes, och theslikes M. V. Consistorii Circulairer tillåta
icke sådan hushållning med Collecterne. Och dessutom förehölts, at the mäste Klåckare få ingen Collect; men at
andre som göratillika Organistsyslan få åtnöjas allenast med en Collect på någon Söndag. Och altså frångår denna
under dryg reparation och bygnad stående Kyrkan alt för mycket, helst man icke kan förmå Församlingen til minsta
sammanskott. Inspector Beckman protesterade flere gånger här emot, utan at anföra något skäl, och sade at han är
Herrar Baronernes Herr Ridn och Ryttm. Lybeckers samt Herr Ridn och Capit. Knorrings fullmägtig denna gång
och i thenna sak, fast utan skriftlig fullmagt. Pastor höll det icke sannolikt, emedan han hade sjelf nestledne afton
hördt Herr Baron och Ryttm. tala med sig annorlunda ther om; och sedan hade Beckman ingen instruction fått,
ärkjände han. Och likaledes det andra fullmägtigskapet ville Kyrkjoherden icke bifalla och lita på, emedan Herr Ba
och Capitainen plägar lämna til Sochnstämmor sine skriftlige fullmagter; men har ingen utskickat dem förutan, til a
anföra något. Någre bönder, såsom Eric i Vifelsjö och Jean i Hycklinge tyckte sig icke kunna bättre betaga Kyrkan
sin inkomst, än at föreslå, det pung-gången bör icke så ofta tillåtas. Klåckaren ville endast försvara sine Collecter th
med, at Comministern får oklandrat behålla 4de dag Collecterne. Honom förehölts olikheten, til at göra sig värdig t
Capellans och Klåckare syslor, samt det olika besvär, ansvar och bekymmer, som är i theras förrättningar. Wauchm
vil hafa målet anfördt i M. V. Consistorio. Beckman begär therföre extractum Protocolli. Och Kyrkjoherden stadna
sin förra utlåtelse, och sjelf vilja blifa ansvarig i saken för det Påskdagens Collect indrages til Kyrkan; men sade oc
at Klåckarens gynnare torde få tilfälle, til at dess rundeligare förära honom på Pingstdagen, om han imellertid väl
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skickar sig.
§19.
Hederlige Sochnemän åklagade, at Klåckaren åtnöjes icke at få någon del af sin lön uti hafre, och Kyrkjoherden
varnade honom för sådan djerfhet och olagelighet.
§20.
Sochnstämman beslöts med suckande til Gud, välsignelse och sång. Actum ut supra. Friedrich J Hultner.
Emot öfver stående Protocoll, från och med den 15 § till och med den 18 § protesterar iag på det kraftigaste, så å
egna, som min svågers Baron Capitain och Riddaren von Knorrings vägnar; och det så mycket mera, som Hr
Kyrkjoherden deruti uppenbart gådt för nära församlingens tillständiga rättighet. Förbehållandes mig therföre öppen
talan mot alla begångna otilbörligheter, vid den nu af mig å nyo begiärte Socknestämma om Söndag 14 dagar till, e
tredie advents söndagen Åkerholm den 29 Novemb 1771. GH Lybecker
Förestående Sochnstämmo Protocolls rigtighet ärkjännes och betygas af Lars Johansson i Dynestad, Jacob Jönsson
Klara Kiälla, Eric Persson i Dynestad, Oluf Sunesson i Hjulby, Johan Larsson i Ekeby, Johan Jonsson
Åhr 1772
d. 22 Martii blef efter Max. Vener. Consistorii Förordnande och 8 dagar förut skedd pålysning Sochenstämma med
Lofta Lofl.e Församling hållen af Prosten Magister Eric Duraells, hvarvid följande förehades och afgiordt blef:
1o
Sedan flere skrifter af Församlingens förnäme och hedervärda ledamöter blifvit inlemnade och uplästa, rörande then
1771 th. 17 Novembr hållne Sochenstämman och i synerhet the §§ som Herr Kyrkoherden Magister Hultner af thes
Protocoll utdragit och till Max. Ven. Consistorum upsändts, sökte man väl at få något säkert afgiort i the ämnen som
samma §§ innehålla, men som i the inlemnade skrifterna icke alenast fants mycket som fordra undersökning; efter
aflagd Ed vid domstolen, utan och i synerhet Herr Kyrkoherdens tillika med en del af Skatte- Crono-, Åboerne
påstodo at ej vid Sochenstämman något kan afgiöras förrän M. V. Consistorium tänkas komma sin utlåtelse, till sva
på en af en del af Crono- Skatte allmogen uti inlemnad skriftlig Inlaga, giord förfrågan angående Rösternas
beräknande i Oeconomiska mål i Församlingen; ty kunde ej något vidgiöras vidare än at beslutit blef thet alt lemnas
thet stånd som thet var innan förra Sochnstämman th. 17 Nov. Och Prosten påta sig at jämte alla inkomna skrifters
öfversändande anmäla saken i M. V. Consistorio. Men
2o
I anseende till then skyndsamma efterfrågan som then af Herr Kyrkoherden anförde talan mot Klåckaren Vaukman
fordrade, rörande en gl. svart Mässehake som efter then af Prosten Högärevyrdige och Höglärde Herr Candidat Axe
Lindblom år 1767 hållne Inventering förmenas vara bort kommen, blef väl undersökning therom påbegynt; doch so
äfven ther vid förekommo mot hvar annan stridande utlåtelser af några Församlingens ledamöter jämte thet at sådan
attester företeddes, som fordra at blifva med ens besannade, kunde man ej eller härvid komma längre utan låfvade
Prosten at äfven till M. V. Consistorium anmäla thenna saken med ödmiukaste anhållan på Församlingens vägnar o
thes Hög-Gunstiga åtgärd, sådan som sakens omständigheter och the inlemnade Documenten kunna gifva anledning
till. Emedlertid som både Herr Kyrkoherden och en del af Församlingen fant betänkeligt at lemna Kyrkans nycklar
och Klåckare-syslans utöfning i Vaukmans händer utan behörig Borgen, innan han blir fullkommeligen frikänd; ty
åtog Ryttmästaren och Riddaren Högvälborne Herr Baron Georg Henric Lybecker sig för hans person alt ansvar;
hvarmed Herr Kyrkoherden så väl som Församlingen aldeles åtnöjdes.
3o
Begärte Jon Eriksson i Hycklinge at i M. V. Consistorio måtte återkallas hans underskrift under then Inlagan som
Crono- Skatte allmogen i Församlingen inlemnat i thenna månads början, emedan han intet vill lägga sig i något
trätomål; hvarom Herr Prosten låfvade bestyra. Således vara slutet och afhandlat intygas af undertecknade.
Eric Duraeus Friedrich J Hultner
1772
Sochnstämmo Protocoll i Lofta Sochnstuga d. 5 Julii år 1772
§1.
Till Sexman efter afledne Johan Larsson i Ekeby förordnades nu Jacob Larsson i Nybbele.
§2.
Thet frågades, om något vore at påminna om Gudstjenstens tillbörliga förrättning; men hördes intet klagomål.
§3.
Räkningarna för Kyrko- och Fattig-Cassan företeddes, sedan Specialen om Kyrkans inkomst och utgift var afhörd.
The summariskaräkningarna erkändes och gillades med underskrift. Och om the beviljade, samt d.14 Junii af fattigCassan utdelta 201 Dr Kmt hördes intet klagomål.
§4.
Thet nämdes om sammanskott till mera Scholae-fond men åter utstältes detta till framdeles samråd för tidernas
svårighet skull.
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§5.
Kungl. Maijts Förordning om Prästerättigheter af år 1681 uplästes. Therefter yttrade Kyrkoherden sitt påstående, at
emedan åtskilliga utmärka sig med pastoralierne resterande år från år, så fordrar han af dessa tredskande skatt-tiond
och vill med dem förfara efter Kongl. förordningen; men the hederlige Sochenmän, som tidigt betala enligt Contrac
varda häruti oqvalde. Och häremot gjordes ingen gensägelse.
§6.
Kyrko-förståndaren anmodades, at aftala med Herr Jägmästaren om the undfående ekarnes utsyning ther the närma
kunna finnas.
§7.
Om ringmuren kring Kyrkogården proponerades väl at likhet i thess byggnad skulle öfver alt observeras, men the
som hafva sina stycken i någorlunda godt stånd vilja ingalunda förmås, till at borttaga sina brädtak förrän framdeles
och vid thessas befundna bristfällighet. Imedlertid och med första skola the bristfälliga stycken i ståndsättas med
försvarlig sten-mur utan brädtak.
§8.
Till fullmägtig, at å Sochnens vägnar bevaka Brandstodssakens förlopp vid extraordin. Tinget d. 27 nästkom. Julii
utnämdes och anmodades Bengt Bengtsson i Dråpstad, som skall förses med fullmagt, den han kan transportera på
någon annan, om så nödigt finnes, hvilken Socknemännen åtaga sig skäligen betala för Brandstodsmålen både om
Kolhe Bod och Flugenäs.
§9.
Till Kyrko-vägtare efter afledne Samuel Börjesson upräknade Kyrkoherden många sökande, bland hvilka
Sochnskräddaren Lindbom ansågs, som hade erhållit Höga Cammarherrens Herr Grefven Bondes votum. Men
Socknemän funno sig icke vid hans antagande, emedan han icke ärSocknens barn, utan thes handtvärkare. Sedan
proponerades Lars Svensson i Nybbele. Sochneherrar och samtelige Socknemän tillhöllo honom, at blifva
efterträdare, såsom både Socknebarn, fattig och torftigast. Om Kyrkovägtarelön blef öfverenskommit at han får en
kanna råg af matlaget och at till Kyrkan indrages the 2 Dr Smt han förr erhållit. Jöns Jeansson i Trostad, som under
ledigheten varit besvärad af göromålen såsom Kyrkovägtare får upbära lönen af Häggs och Dynestads rotarne för
detta året.
§10.
Socknemän yrkade, at taxa måtte föreläggas på skoarbetet, på det Sochenhantvärkaren må icke fordra något oskälig
Skomakare-drängen Sven Olsson öfvertygade, at, närvarande Skomakaren Anders Andersson har pålagt honom
dubbelt större afgift, än han sjelf erlägger i gjerningsören. Sven Olsson bifaller, at till en lindrig arbetslön blifva
taxerad, om icke mer än ordinarie gjerningsören af honom fordras. The mäste Socknemän förklara förtroende för
Sven Olsson, såsom skickelig Sockenhandtvärkare men några påstå trägit, at Anders Andersson skall ensam thervid
bibehållas och Sven Olsson vara hans dräng såsom förr. Sven ville thet icke åtnöjas, utan fordrar tryggare försvar o
vill erlägga gjerningsören till Kongl. Maiits och Cronan, men icke till Anders.
Till at bilägga tvistigheten sattes taxa på sko-arbetet - neml. 3 % [öre] Smt för paret af smärre och större
baksömsskor, och 12 dito för stöflar.
Hvarvid skall Anders och Sven åtnöjas, och therjemte finna de mäste och nu talande Socknemän billigt samt Sockn
förmonliggst, at Sven Olsson får härmed tillstånd at söka Höglofl.e Landshöfdinge ämbetet resolution, som bifaller
honom lika deltagande både i arbete och Cronoutlagor med Anders och at bägge få frihet, till at förse sig med nödig
drängar.
§11.
Änckan Carin i Fårhaget, som varit i oenighet med sine grannar, har erkändt sin otidighet och det hvite blifvit henn
förelagt, at om hon oftare dermed beträdes, så blir hon husvill från stugan och skall sedan icke inrymmas af någon i
Socknen.
§12.
Gossen Pehr Erichsson i Blomtorpet, som af flere åklagas för åtskillige skalkstycken, vill Kyrkoherden med första
sig förekalla och alfvarligen varna.
§13.
Emedan afledne Änkan Maja Bengtsdotter i Brånstad har länge deltagit af fattigmedlen, så åligger nu Anders
Jeansson i Kafvelber, at snart visa redo för Änkans qvarlåtenskap som bör komma fattig-Cassan till godo.
§14.
Kyrkovärden Eric Pehrsson i Dynstad entledigas från värdskapet efter thess begäran och med mycket beröm för
redelig tjenst. Efter honom förordnas till Kyrkovärd Jon Larsson i Lapserum.
§15.
Till Rotmästare efter Nils Pehrsson i Segers gjärde utnämdes Arvid Pehrsson i Vålningebo.
Sochnestämman beslöts med bönesuck, välsignelse och sång. Ut supra Å Predikstolen upläsit th. 19 therpå följande
Sålunda afhandlat vara, intyga Sexmän Jacob Jönsson, Lars Andersson i Brånstad, Anders Jansson i Refverum, Jea
Jönsson i Vifvelsjö, Jacob Larsson i Nybbele
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1773
Efter 8 dagars kundgörelse infunno sig Lofta Socknemän d. 24 Januarii 1773 i Socknestugan och stadnade i följand
beslut.
1o
At Johan Persson i Älgenäs bör nu med första befråga Båtsmannen Bengt Grå, om af honom kan erhållas något
Läkemedel för thes sons svåra sjukdom, emedan det likaledes anses äfventyrligt, at söka någon annan i det målet.
Imedlertid lofva Soknemännen en liten enhällig penningahjelp och af hvarje matlag minst 3 % Smt. det Rotmästare
emottaga af them, som icke Johan Pehrsson sielf therom besökt och uptekna låtit.
2o
Som thet förmodas at then hittills i Socknen förderfveliga fahrsoten snart afstadna, så åstundas nu icke at Doctor oc
läkemedel theremot förskrifves.
3o
Socknemännen klaga, at the upbudas till skallgång någo mil utom Socknen, och åberopa sig i thetta mål någon
befrielse-Resolution, som i ett sterbhus skall förkommit. The anmoda Inspector Beckman, at mot betalning göra ny
ansökning om befrielse för skallgång utom Socknen, emedan the nu såsom förra åren icke allenast förgifta luder mo
skade-djuren, utan ock vilja lämna andra Socknar obesvärade med skallgång i Lofta. Ytterligare och
4o
Ärbjuda sig Skattehemmans åboerne at lägga och framkjöra dugeligt furutimer till Klåckornas befästande i tornet,
allenast Högvälborne Sokneherrarne täcktes det på sine skogar låta utsyna; och therom anholla the förre, samt
ödmjukeligen utbedja sig gunstigt svar och bifall.
Ut supra Johan Jönsson, Jacob Jonsson, Lars Andersson. Å Predikstolen upläsit d. 31 Januarii
1773
Socknestämmo Protocoll i Lofta d. 9 Maji 1773.
§1.
Om Gudstjenstens förrättning påmintes allenast, at Församlingen betjenas häldre och mera med kortare Ottesångs
och Högmässopredikningar, samt åstundar icke likpredikningar öfver minderåriga barn; och häruti vilja Prästerna
beqväma sig efter lag och omständigheter.
§2.
Kongl. Maijts nådigste bref till Consistorierne rörande nya och bättre Bibeluplagan uplästes, på det den afgående
procenten måtte icke vara okunnig för församlingen en annan tid. Gud välsigne Hans Maijstt för hans Christmilde
åtanke och vårdnad så i detta som alt annat!
§3.
Herrskap och allmoge yttrade sig hafva redan i mera minne Kongl. Maijsts nådiga förordning af år 1681, om
Prästerskapets upbörd af församlingarne, såsom icke länge sedan publicerad, än at de åstunda nu thess kundgörelse
§4.
Kyrkans och fattigCassans summariske Räkningar upvistes samt blefvo examinerade och upläste. Kyrkovärdarnes
Balance för nästl. året på 177 Dr 11 % erkjändes till afskrifning för Kyrko-Cassan, för Kyrko-Specialens origtighet
skull, hvilken härrörde af Klåckaren Wauchmans illvilja eller försummelse at inskrifa ett hel ankar och än mera
Communion-vin, hvilket Kyrkovärdarne, som icke kunna skrifva, påbördade Wauchman, at de hafva påmint honom
inskrifva, som har särskilt betalning derföre.
§5.
Kyrkomarks samt vin-säds resten med hvitet blefvo vederbörande påminte at skyndsamt indrifa.
§6.
Det beviljades af fattig Cassan 100 Dr Kmt, till at snart till de uslaste Sockenfattige utdelas a 6 Dr till hvarthera.
§7.
Comministri Collecter uphämtas hädanefter på 13de dag Juhl samt på 1sta Söndagen efter Påsk, och på H.
Trefaldighets Söndag.
§8.
Byggnaden i tornet till Klåckornas befästande besiktigas af Sexmännen och Eric i Carlsäng, hvilket ock sedan betal
hvartill utaf Kyrkans nu behållne Cassa afsättes 1000 Dr Kmt, som lära icke kunna uptagas i procents räkningen till
Bibel uplagan, emedan både Byggmästaren samt ett kostsamt smide, och kakelungesmakare böra desse dagar af
behållne summan betalas för färdigt arbete.
§9.
Om Socknens särskilta BrandstodsCasses inrättning och dess användande vilja Sockneherrar eller fullmägtige med
Sexmännen sammanträda efter Pingsthelgen, då hvarje Sockneman är obetagit at gifva sine påminnelser i saken, so
då fastställes.
§10.
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Pastor uptedde Kongl. Maijsts och Riksens Götha Hof Rätts dom af d. 17de sidstledne Martii, och förestälte at Tjus
Härads Rätts utslag af d. 19 sidstl. Octobris är förutan i flere omständigheter aldeles ogillat, äfven i den delen, som
rörer Wauchmans befrielse för Klåckare beställningens förlust härstädes; men tillkännagaf, at målet är hit visat till
afgörande på Socknestämma. Kyrkoherden ville icke uptaga till särsklit granskning denna gången de flera brott, som
redan blifvit olika ansedde af välbemälte Öfvre- och Nedre Rätten, såsom alt för vidlöftiga, utan i synerhet förehöll
Klåckaren hans brottsliga förhollande ide 2ne mål som nyligen förelupit och bevisa, at all varning är på honom
använd förgäfves, dels derföre, at han illvilligt nedlagt 2ne Kyrkoherdens angelägna Ämbetsbref, dels författade så
falsk och origtig Kyrko-Special, som föregående 14de § dicterar, så at Kyrkovärdarne, i följe deraf, fastän oskyldig
skulle ersätta en Balance minst af 177 Dr 11 % förutan fattigCassans ur Specialen utelämnade och dock utgifne 210
Dr.
Rörande brefvens nedläggande förelästes Attesterne Sub numeris 1.2.3.4. och Räkning upvistes om Kyrkovärdarne
Cassa och enligt Specialen ofrige Balance, hvilket äfven den åberopte 4de § uplyser, den Kyrkovärdarne betyga
ordsaken till Balancen, utom det förra årens Specialer uptäcka at dubbelt eller nästan dubbelt communion-vin har
årligen blifvit inköpt. Likväl i detta målet förebär Wauchman den ursägt, at han icke blifvit af Kyrkovärdarne
underrättad om något hel-ankar vins inköp, utan allenast 4 halfva, fast han sedt det såsom de andre uttömmas mång
gånger på communion-dagarne. Ett svullet ben föregifver han hafva hindrat honom i brefbäringen och at infinna sig
på befallning i Prästegården.
Kyrkoherden vill dock i dessa mål igenkänna hans vanliga illvilja och sturskhet, samt tillkänna gifva at han sjelf oc
medelst Comministern vill föra Kyrko- och Fattig Cassans Special, till dess han det en värdigare än Wauchman kan
anförtro, samt vill förordna en Vicarius i de öfriga Klåckare-sysslorna, till dess behörigt forum har fastställt
Wauchmans beständiga afsättning såframt Församlingen blir stridig om afsättningen.
Derpå hördes icke annat svar af Allmogn och skattehemmans ägare, än at de icke nu inlåta sig i detta mål som de
långt förut hänskjutit till Kyrkoherden, såsom dess ensak at göra och låta uti. H Herr Baron, Riddaren och
Ryttmästaren Lybecker upviste då fullmagt af Högv. Herr Baron, Riddaren och Capitainen von Knorring och af
Häradshöfdingen Herr Johan Gran samt yttrade sig å deras och egna vägnar ett och annat som Herr Baronen och
Kyrkoherden blefvo tvistiga om vid Protocollets upsättjande, och begge aftalte för then skull, at Herr Baronens
Dictamen skall i morgon skrifteligen Kyrkoherden tillställas, och Pastor sedan derpå anföra som påminnelser.
Härefter anförde bruksherren Stens fullmägtig, at han har intet at påminna mot Klåckaren, eller något om hans
bestånd eller afsättning. Kyrkoherden yttrade sig, at Herr Baron, Riddaren och Ryttmästaren Lybecker hade nu reda
såsom förr mera utmärkt sig såsom fullmägtig å Klåckarens sida, än opartisk, och stadnade för then skull i det beslu
at Wauchman skall med Klåckare-sysslan här icke mer befatta sig om icke högre forum honom värdigare anser, än
han nu befinnes enligt den anledning, som båda de aflagde vittnesmålen böra gifva i jämförelse med Kongl. Hof
Rättens dom, och enligt de af hörde attesterne om Wauchmans sednare olydna, samt enligt hans nu uptäckta
oredlighet i KyrkoSpecialen. Härpå yrkade Herr Baron och Ryttmästaren Lybecker votering. Skatte- och Crono
Bönderna svarade at de hvarken befatta sig med Klåckarens afsättjande eller bibehållande. Pastor framlade särskilt
papper, at derpå antecknas theras namn, som nu icke ville fälla utan fria Klåckaren; men ingen var färdig dertill,
derföre fans voteringen onödig.
§11.
Tjenste gossen Anders Månsson i Hjulby, som är angifven för snatteri på Söndag och flere dagar, bör af
Rotemästaren framställas på nästa Sochnestämma.
§12.
Slike vanartige varde härigenom varnade för bemälte odygd, emedan de som dermed beträdes varde utan skons må
belagde med stock-straff.
§13.
Det bifalles at Daniel Persson i Qvarntorpet blifver Kyrkovägtare, men indrages till Kyrkan de 9 Dr Kmt, som af
Kyrko-Cassan förr erhållits.
§14.
Pastor yppade de besigtigade bristfälligheter på Kölnan och Loge-Botnen, som äro Sochnens hus i Prästegården och
blef befallit, at med plankor, som inköpes sker reparationen snart med Sochnens dagsvärken.
§15.
Till Rotmästare i Nybble Roten utnämnes ynga Anders Svensson i Nybble, i Fästad roten Lars Andersson i Fästad,
uti Grånstens Roten Anders Johansson i Vittinge, uti Näsby Roten Anders Persson i Solberga och i Häggs Rote Nil
Persson i Hägg.
§16.
Sochnestämman slöts med förmaningsord och välsignelse.
Ut supra Lars Johansson, Olof Larsson, Lars Gudersson, Jacob Jönsson, Jakob Larsson
Dictamen ad Protocollum, som jag beder Herr Kyrkoherden och Magistern Välärevördige och Höglärde Herr
Friedrich Hultner täcktes intaga till Protocolls för min räkning, emedan jag ej erkänna de ord och meningar Herr
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Magister och Kyrkoherden abbreviations-vis uptecknade; efter intet ordenteligit Protocoll blef hållit ehuru derom
påminnelser derom gjordes:
1o
Kongl. Hofrätten har uti sitt fälte utslag emellan Herr Kyrkoherden och Magistern Hultner, samt Klåckaren
Wauchman härstädes dömt, at den förkomne gamla Mässhaken skulle betalas af Wauchman, sedan dess värde efter
mätesmanna ordom voro upgifvit. Herr Magistern och Kyrkoherden vågar ej låta någon i församlingen som samma
gamla utslitna mässehake sedt, sätta värdie härpå, utan på det Herr Kyrkoherden må få så högt pris på detta gamla o
obrukbara plagg, har Herr Kyrkoherden låtit värdera den af en Guldsmed och en Postmästare i Vestervik, hvilka
bevisligen aldrig sedt denna Mässehake, utan endast gjordt Herr Kyrkoherden till viljes härmed på dess anmodan. E
sådant värderande kan med skäl kallas ensidigt.
Uti samma Kongl. Hofrättens utslag säges ock, at Wauchmans öfrige angifne fel af Kyrkoherden, hänskjutes till
Kyrkoherden och församlingen at dem rätta och granska, och aldeles icke oinskänkt updragit Herr Kyrkoherden den
magten at uti denna tvistiga sak, rörande Klåckarens fel, som ännu ej äro honom öfverbevist, vara både anklagare o
domare, hvilket är tvärtemot lag; detta oagtadt och tvärt emot pluralitetens vilja i församlingens utan vidare granskn
förklarar Herr Kyrkoherden Wauchman Klåckare-Tjensten förlustig ifrån samma stund; utom dess at mera öfvertyg
Herr Kyrkoherden, påpekade jag votering om denna saken församlingens ledamöter emellan häldst som både jag oc
större delen af Crono- Skatte Böndren förklarade oss icke hafva den minsta ordsak at varda missnöjde med hvad
Klåckarens skyldigheter i sin syssla angår, utan endast ledsna och beklaga at Herr Kyrkoherden har fattadt ett så
oförsvarligit hat till Klåckaren, men Herr Kyrkoherden vägrade sådant vara nödigt emedan utgången af voteringen
icke torde slagit ut efter Herr Kyrkoherdens önskan och åstundan.
Sluteligen påstår jag af Christeligit medlidande och ömhet, at Klåckaren må äga, så väl som andre, Sveriges Rikes l
till värn och skygd, at innan han fulleligen och efter lag klarligen är öfvertrygad, hafva gjordt sådana fel och
förbrytelser, som skulle medföra tjenstens förlust; Klåckaren tilldess må bibehållas vid sin syssla och ingalunda efte
egit Kyrkoherdens godtycke och pluralitetens motsägelse utan votering utan granskning och skäliga bevis blifva
bortvräkter.
Detta är hvad jag för egen och Respective Herrar, som mig med skrifteliga fullmagter försedt, har at anföra. Finnes
något i annor mening i Protocollet för min räkning i denna sak vara infördt, erkännes det intet af mig. Åkerholm d.
Maji 1773 G H Lybecker
På föregående Högvälborne Herr Baron, Ryttmästaren och Riddaren Lybeckers Dictamen svaras.
1o
At dess anförande är efter begäran och påstående ordagrant intaget.
2o
Rörande förkomne Mässhaken, som Wauchman skulle betala, så vet jag ingen säkrare än en guldsmed som skolat
kunna värdera Guld-galonerne efter beskrifven bredd och längd. Det öfriga kunde ej vara af stort värde. Icke har jag
härutinnan velat Klåckarens värsta; men jag har tillika ingalunda kunnat tillåta Kyrkan bilfva lidande; derföre, fast
Klåckaren sjelf icke offenteligen besvärat sig öfver det skedde värdie, så i fall Baron är mera nitisk om Klåckarens
Kyrkans bästa i denna delen, och något tvifvelsmål med skähl dragas till min hållne värdering, så må Herr Baron på
sin bekostnad deröfver hålla en ny, den jag, såvida hon blir laglig och rigtig, och af Sochnemännen gillas äfven vill
godkänna.
3o
Kongl. Hofrättens dom säger: at Wauchmans begångna fel förvisas till Kyrkoherden och Församlingen, som äger
dermed efter omständigheterna förfara, utan at Tings-Rättens åt Wauchman lämnade befrielse dermed må i vägen
ligga; men icke som Herr Baron desse ord efter sitt behag uttyda och anföra: ty der talas icke om någon rättelse och
granskning, utan om förfarande eller afgörande efter omständigheterna. Samma dom fordrar derföre , at denna sak
bör vid Socknestämma, såsom dess behöriga första forum uptagas och afgöras. I följe hvaraf och då Crono- och
Skattenmännerne i Sochnen med mig instämt, och till mitt godtfinnande hemställt Klåckarens afsättjande, samt så
mycket mer befunnit dess mångfaldiga försummelser sådant förtjent, som efter öfverflödigt undfångna varningar
ingen bättring fölgt, utan tvärtom ökat sina brott med synbara och öfverbevista nya förbrytelser, så har jag trodt mig
äga fördubblade skäl at honom från Klåckare-tjensten afsäga; och det således icke af egen oinskränkt magt, som He
baron behagar säga, ej eller af otidigt hat och illvilja, utan honom till välförtjent näpst för dess framhärdiga sturskhe
4o
Fast Herr Baron behagar nämna at de mäste af Crono- och Skatte-Bönderna tillika med honom ej hafva de minsta
orsak at vara missnögde med Wauchmans upförande i dess syssla, så kan af Protocollet inhämtas huru många af
them varit på Herr Baronens sida i den delen, häldst Wauchman med så ovanligt många förbrytelser är beträdd och
öfverbevist: och utmärker Herr Baron igenom ett sådant uppenbart talande mot uppenbar sanning ej annat än at han
för mycket agerar Klåckarens fullmägtig samt at Herr Baron, enligt Attester måtte varit den, som till stor del styrkt
och förledt Klåckaren till all sin studsighet och olydna, hvarmedelst jag ock förmodar, at Herr Baron förlorat största
styrkan af sin talande rättighet till Klåckarens försvar häldst Herr Baron tillika beklageligen rätt sällan besöker
36

Kyrkan och har derföremindre gagn utaf och ringare kundskap om Klåckarens tjenst än Allmogen; men jag som
Pastor mera olägenhet och skada af thess oduglighet än hela församlingen. I anledning af alt thetta blifver följande
Sochnestämmo
Beslut:
Så väl i anledning af de många Ämbetsfel och omnständiga upförande mot sin Kyrkoherde, hvarmed Klåckaren Pet
Wauchman sig försedt och efter flere erhållne varningar sig icke ändradt eller bättradt, som ock i synnerhet af
Höglofl. Kongl. Högsta Hofrätts laga kraftvundna utslag af d 7 Martii detta år, som i stöd af XXIV Cap. 33 §
Kyrkolagen, förvist Wauchmans begångne fel, till Kyrkoherdens och församlingens afgörande, samt till följe af den
d. 9de i denna månad hållen Sochnestämma, då Wauchmans förseelser förelades och han öfvertygades hafva å nyo
begådt så stora förseelser, som Protocollet innehåller, hvilka icke allenast, med hvad Tingsrättens hållne ransakning
och förre Sochnestämmo Protocollet innefatta utgöra fördubblade skähl till hans entledigande från sysslan, utan ock
utmärka, at inga varninagr hjelpa; Altså varder han Wauchman härmed från Klåckare-tjensten uti Lofta församling
afsatt och entledigad, och det i stöd af förut nämde Kyrkolagens rum, samt Crono och Skatte Allmogens till mitt
godtfinnande härutinnan gjorde hemställande, oansedt Högvälborne Herr Baron Ryttmästaren och Riddaren
Lybecker sådant bestridt. I följe hvaraf Wauchman, efter skedd inventering icke vidare äger sig med Klåckare-tjens
befatta, ej eller någon Lön vidare upbära, utan är han således från all vidare befattning och Syslan åtföljande förmå
skild, som honom till efterrättelse länder.
d. 16 Maji 1773.
Kongl. Maijsts och Riksens Götha Hofrätts utslag uppå de besvär Kyrkoherden uti Lofta församling Vördige och
Vällärde Magister Friedrich Johan Hultner anfördt öfver Tjust Härads Tingsrätts d. 19 Octobr 1772 emellan
klaganden och Klåckaren uti förenämde församling Peter Wauchman fälte utslag, angående den förres emot den
sednares gjorde påstående om ansvar för en utur Lofta Kyrkas Sacristia bortkommen Mässehake, och at Wauchman
för flere begångne fel uti dess syssla, samt otidigt upförande emot Hultner måtte dömas sin Klåckaretjenst förlustig
uti hvilket mål Tingsrätten förklarat Wauchman skyldig at för värdet af den saknade Mässehaken vara Kyrkan
ansvarig, enär vederbörande sådant fordra, men ansedt den af Hultner emot Wauchman påstådda afbön för det
Wauchman skall sökt leda misstankar på Hultner för Mässehakens bortkommande äfven som påståendet om
tjenstens förlust för Wauchman icke äger rum. Hvarjämte uppå Wauchmans genstämning emot Hultner, Tingsrätte
ålagt den sidtsnämde, at om det ej redan skedt, låta till Klockaren behörigen Inventera hvad Kyrkan tillhörer och
under Klockarens ansvar vara bör, samt pligtfält Hultner för svåra angifvanden emot Wauchman at böta Trettio dal
Silfermynt: Varandes rättegångskostnader dem emellan qvittad, men Wauchman skyldig känd at ersätta
Cronosakföraren Landsfiskalen Pehr Cremers kostnad med sexton dal.r Silfermynt, uti hvilket utslag Hultner ändrin
söker, hvaröfver Wauchman sig förklarat, som handlingarne utvisa.
Gifvit Jönköping d. 17 Mars 1773.
Kongl. Hofrätten har tagit detta mål i öfvervägande, och hvad först angår ersättning af den förkomne Mässhaken, så
emedan det tillhörer Kyrkoherden at låta sig om Kyrkans egendom vårda, och enligt en under d. 23 September 1767
till Wauchman skedd Inventering, öfver Kyrkans tillhörigheter den i fråga varande Mässhake af svart sammet med
Guldgaloner då funnits, och blifvit Wauchman till lefvererad; Ty i förmågo af XII Cap. 2 § handelsBalcken ålägges
Wauchman at vid anfordran af Kyrkoherden mässhakens fulla värde efter mätesmanna ordom genast till Kyrkan
betala.
Beträffande dernäst den af Hultner emot Wauchman påstådde afbön; så finner Kongl. Hofrätten inga sådana skähl
anförde, som uti Tingsrättens
utslag i den delen kunna värka ändring, hvarföre thet samma therutinnan gillas.
Vidkommande the flera af Hultner emot Wauchman angifne fel i tjensten samt otidige upförande emot Kyrkoherde
så ehuru af handlingarne inhämtas at Wauchman genom origtiga anteckningar förledt Kyrkoherden at på
Predikstolen fälla förböner för en Person, hvilken långt förut död varit, och äfven göra tacksägelse för en lefvande,
såsom hade den med döden afgått: at Wauchman vid Specialens förande öfver Kyrkans och de fattigas penningar,
upfört sex delar i stället för tre, som till en fattig bifvit utgifven och 2ne utbetalningar till papper, fast ej mer än en b
papper till Kyrkan blifvit köpt, hvilka penningar dock Wauchman sedermera skall ersatt. Åtskilliga förordningar
under Wauchmans Klåckare tjenst uti Lofta Kyrka blifvit saknade: At Wauchman vid Barns undervisning i
Christendom, varit försummelig, äfven som uti värkställande af Kyrkoherdens befallningar, om ringning, Bönedags
Placaters och ämbetsbrefs fortställande, och tillika mot Kyrkoherden visadt olydnad och föragt, så uti muntelige sv
som bref, samt at han aldeles afhållit sig at på Kyrkoherdens bud, komma till Prästegården, utan i det stället med
Kyrkoherden bref växlat, hvilket alt af Tings rättens hållne undersökning och dervid afhörde vittnesmål är närmara
intaga, så väl som at Wauchman härföre flere gånger af Kyrkoherden vid Sochnestämmor och änteligen den 23
Martii 1772 af Probsten Duraeus på Dom-Capitlets befallning, erhållit åtvarningar men icke dessmindre, sedermera
tillskrifvit Hultner otidiga bref och underlåtit at infinna sig hos Kyrkoherden, då han sådant befalt; likväl som emot
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1686 års Kyrkolag XXII Cap. 33 §, det icke varit Tingsrätten tillständigt at pröfva huruvida desse Wauchmans fel
borde för honom medföra tjenstens förlust eller icke:
Altså varder Tingsrättens utslag i den delen i så måtto ogillad, som Wauchmans begångna fel förvisas till
kyrkoherden och församlingen, som äger därmed efter omständigheterna förfara utan at Tingsrättens åt Wauchman
lemnade befrielse dervid må i vägen ligga.
Vidare och vad angår de Hultner för thess angifvanden mot Wauchman ålagde trettio dal.r Silfermynts böter, hvarti
Tingsrätten åberopat såsom grund för sitt göromål LX Cap. 2 § Missgerningsbalken, så aldenstund Hultner haft
anledning till sitt käromål, så väl angående Mässhaken, ehuru han det något vidsträgtare yrkat än det af Tingsrätten
och Kongl. Hofrätten godkändt blifvit, som ock uti det öfriga, enligt hvad ofvan anfört är, så har Tingsrätten af det
åberopade Lagens rum icke haft skäl at Hultner sådana böter ålägga, och hvarifrån han derföre befrias.
Den af Tingsrätten, uppå Wauchmans påstående Kyrkoherden Hultner ålagde nya upteckning öfver Kyrkans
tillhörigheter och hvad deraf underKlåckarens vård lämnas bör, finner Kongl. Hofrätten vid jämförande af 8 Cap. 2
§ Rättegångsbalken innefatta att sådant Hushållningsmål, som till Tingsrättens åtgärd icke hördt och hvarföre
Tingsrättens deröfver fälte utlåtande ogillas.
Sluteligen varde Parternas kostnad vid Kongl. Hofrätten dem emellan qvittad och låter Kongl. Hofrätten vid den
ärsättning Tingsrätten tillagt Landsfiscalen Cremer af Wauchman bero och förblifva. Som till efterrättelse länder.
Actum ut supra På Kongl. Hofrättens vägnar (L S) C F Klingspor / CvOtter
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