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                                                Protokoll 

Hållit å Lagligen pålyst Sockenstämma med Hajums Sockenmän d. 19 December 1820. 

Denna Sockenstämma wid hwilken ganska få Sockenmän sig infunnit, rörde endast Enkan Britta 

Andersdotter i Mölnebacka, som hos Pastor anmält sig wara utan all Huswära och derföre anhållit 

om tillstånd att få inflytta i Socknens Fattigstuga. Sedan Pastor på Kyrkostämma d 3. dennes anmält 

Ärendet och Sockenmännen afslagit hennes begäran hade Pastor fogat den anstalt att Brittas Son 

Börje Pehrsson i Hästhagen blifwit kallad för Kyrkorådet i ändamål, att öfwertalas och bewekas att 

mottaga Modren i sitt Hus och lemna henne nödig Skötsel och wård _ Men sedan Han härtill näkat 

och Kyrko-Rådet icke utan Församlingens widare hörande kunde tillåta Britta att inflytta i 

Fattigstugan, hade Pastor enl. Kyrko-Rådets beslut till idag pålyst allmän Sockenstämma för att höra 
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Församlingen i detta afseende. Af Arfwid Jonsson i Hjorttorp Nederg. som nu ägde Mölnebacka 

upplystes att Britta wid försälljningen af samma Hemman förbehållit sig ½ Tunnas Utsäde och 3:ne 

Stackars Ängmark på Gården mot årlig ska?? af 4: ??, men icke någon skylldighet af Köparen att 

Bygga eller underhålla de numera aldeles förfallna Husena i hwilka Britta hittills bott. Sedan 

Församlingen med ett allmänt och enhälligt nej beswarat Pastors fråga om Britta finge inflytta i 

Socknens Fattigstuga gjorde Pastor än ytterligare försök att förmå Sonen Börje Pehrsson i Hästhagen 

som war tillstädes att hysa och wårda sin Moder emot erhållande af förrutnämnde Undantag – och 

för att så mycket snarare kunna förmå honom till Naturliga och Barnsliga Pliktens och Skylldighetens 

uppfyllande, erbjöd sig Sockenmännen att i den händelse Britta skulle blifwa längre tid Sängliggande 

eller Undantaget otillräckligt göra Honom skäligt biträde af något Sammanskott för Moderns räkning; 

Men då Börje äfwen nu ihärdigt näkade och wille låta beweka sig att mottaga sin Moder till Huswära 

på annat willkor än att Församlingen enligt hans obilliga begäran, nu genast sammanskjuta 4. Tr 

Korn; Ansåg Församlingen skäligt att emot Börjes näkande ålägga honom att såsom en Naturlig Pligt 

hysa sin gamla Moder och ansfwara för om någon wådelig händelse skulle henne wederfaras i brist af 

hemwist in till dess Domstolen wid nästa Ting widare får afgjort Målet – Så wäl wid detta (detta) 

Åläggande som wid Församlingens wägrande att mottaga Gumman i Fattigstugan, Reserverade sig 

Arfwid Jonsson i Hjorttorp till Protokollet med den yttran så wäl å egne som hela Hjorttorps Bys 

wägnar att Han i stället för att ålägga Börje att mottaga Modren till Huswära gerna tillåter Britta att 

inflytta i Socknens Fattigstuga. Ut supra 

                                                        In Fidem 

               Joh Jacob Jacobsson 

På Församlingens wägnar underskrifwa 

Jöns Carlsson i Hajum Smeag. Carl Andersson i Hjorttorpahed; Pehr Bengtsson i Nödinge Hag. Carl 

Larsson i Hajum Gylteg. Anders Börjesson i Hajum Smeag. och Erik Andersson i Mellby Landbog. 

 

Utdrag från protokoll Hajoms sockenstämma 3 oktober 1821 

 

Och hur slutelig. Enkan Britta Andersdotter i Mölnebacka beträffade, så beslöto Sockenmännen 

enhälligt att icke taga någon slags befattning med henne, utan låta henne blifwa bo och wistas i 

Mölnebacka där hon äger sitt Undantag och tycks fölljacktligen böra hafwa sin hyllnad (och 

försörjning.) 
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Utdrag från protokoll Hajoms Sockenstämma 7 oktober 1823 

 

 

Enkan Britta Andersdotter i Mölnebacka förnyade nu åter sin redan d 19 December 1820 och d. 3 

october 1821 gjorda ansökning(se samma dagars protokoll) om Huswära och tillstånd att få inflytta i 

Socknens Fattigstuga. Men då Församlingen icke kunde förmås att bewillja henne detta utan blef fast 

wid sitt d. 3 October 1823 fattade Beslut, att icke taga någon befattning med henne. 

henne aldenstund hon ägde undantag i Mölnebacka där församlingen ansåg henne böra hysas 

wårdas och njuta sitt underhåll _ och då detta åter af Jordägaren åbon Arfwid Jonsson bestriddes, 

beslöto sockenmännen att hemställa målet till Domstolens afgörande i hwilket afseende 

Ordningsmannen Jonas Larsson i Hajum Gylteg. anmodades af Församlingen att låta instämma 

Arfwid Jonsson till nästa Ting i Skene. 

 

 


