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Förord
Att studera sockenstämmoprotokoll från gångna tider ger läsaren en god insikt i
livets gång på den tiden. Vilka problem hade man och hur löstes dessa?
Sockenstämman, vars högsta ledamot och ordförande i regel var socknens
kyrkliga ledare, hade att ta ställning till och besluta om vilka åtgärder som skulle
vidtagas.

För att lättare förstå innehållet i stämmoprotokollen börjar jag med att
redogöra för vissa grundläggande begrepp.
Min strävan har varit att så likt som möjligt skriva av protokollen med de ord,
den stavning och den ordföljd som skrevs då. Detta medför att det ibland kan
vara vissa svårigheter att förstå innebörden av det skrivna.

Denna skrift innehåller utdrag ur sockenstämmoprotokoll från perioden 1798 –
1815 samt hela protokollserierna för åren 1838 o 1839 och åren 1858 tom 1862.
Det underlag jag haft att tillgå när det gäller de tidigare protokollen är i mycket
dåligt skick varför jag endast kunna återge vissa delar av innehållet.

Språket och stavningen förändras så att deet blir ättare att läsa och förstå
innebörden ju längre fram i tiden man kommer.

Boken är skriven på dator i programmet Microsoft Office Word och för att
underlätta sökning av namn, platser eller annat finns på insidan av bakre pärmen
en CD-skiva som är en kopia av hela boken.
Använd bara fantasin vid sökningen så blir resultatet säkert bra.

Jag önskar läsaren framgång i sin nyfikenhet på Socknen.

Bankeryd i januari månad 2007
Bill Landén

Omslagsbild
Bankeryds socken enligt karta
från år 1940
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Grundläggande, förklarande, begrepp.

Sexman
Förtroendeman i socknar före 1862 års kommunalreform (ursprungligen en av sex män i en
nämnd) som hade att tillse att beslut verkställdes, övervaka kyrkotukten liksom underhållet av
kyrkobyggnad och prästgård och vara sockenprästen behjälplig i allehanda ärenden.(NE)

Socken
Socken, den minsta territoriella kyrkliga enheten.
Själva ordet socken anses komma av ordet söka, det vill säga att man sökte sig till en viss plats.
Under tidernas lopp fick sockenindelningen betydelse ej allenast i kyrkligt, utan även i
ekonomiskt hänseende. Sålunda uppkom jordebokssocknen, dvs sammanfattningen av de hemman
och lägenheter vilka för beskattningsändamål blevo i jordeboken sammanförda under samma
sockennamn.
Man har räknat med att sockenbildningen ägde rum i södra Sverige mot slutet av 1100-talet.
Vissa forskare har menat att den redan existerande indelningen i bebyggelseområden har spelat
en avgörande roll för den kyrkliga sockenindelningen och man har också uppmärksammat den roll
de privata initiativ till kyrkobyggande som togs av kungen och av stormännen.

Sockenband
Föreningsbandet mellan en svensk luthersk kyrkoförsamlings medlemmar, består i gemensam
gudstjänst, gemensamt prästerskap och gemensam kyrka; varom såsom grundsats gäller att varje
svensk medborgare, som bekänner lutherska läran, skall tillhöra en viss kyrkoförsamling. Detta
föreningsband kallas sockenband till följd av den ursprungliga betydelsen av socken, som
innefattade det område, vars bebyggare sökte samma kyrka och även präst.
Detta sockenband innebär ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i förhållandet mellan präst
och församlingsmedlemmar. Församlingsmedlemmar är berättigade att bevista
församlingskyrkans gudstjänst och anlita dess prästerskap för kyrkliga förrättningar och
religionsvård, med förpliktelse att deltaga i avlönandet av i församlingen tjänstgörande präster
och kyrkobetjänter. I kostnaden för gudstjänst och religionsvård ingår byggnad och underhåll av
kyrka. Nyssnämnda rättigheter innebar enligt 1686 års kyrkolag skyldigheten för
församlingsmedlem: att bevista den offentliga gudstjänsten i sin kyrka, när ej något hinder vore
att förebära, men förbud att deltaga i gemensamma andaktsövningar utan vederbörande
prästerskaps omedelbara ledning; att för övriga kyrkliga förrättningar hålla sig till sina präster
och icke utan deras begivande eller ock på resor eller i nödfall i detta avseende vända sig till
andra.
Dessa inskränkningar i församlingsmedlems rätt att vända sig till annan präst och annan kyrka
samt deltaga i andaktsövningar utan församlingsprästens ledning hava efterhand upphört ….

Sockenstämma
Sockenbornas möte under prästens ledning. Stämman har troligen medeltida anor. Från 1700-
talet hade socknens självägande bönder och godsägare graderad rösträtt, från 1843 också andra
sockenbor med ett visst minimikapital. Bland sockenstämmans äldsta uppgifter märks skötseln av
kyrka och prästgård samt utövandet av kyrkotukt. Under 1700-talet tillkom fattigvård och skola.
Under 1800-talet bar sockenstämman upp en omfattande lokal självstyrelse, där den lokala
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politiska kulturen mer än lagstiftningen fick betydelse för utformningen. När socknen 1862 blev
kommun och sockenstämman kallades kommunalstämma, innebar detta till en början endast ett
namnbyte.
På det lokala planet styrde sockenstämman med prästen som självklar ledare. Här anknöts till en
tradition från medeltiden, som tillfälligt försvagades under reformationen. Kyrkotukten
uppehölls strängt. Stämman dömde ut böter för försumliga kyrkobesökare och skamstraff för
dem som bröt mot tio Guds bud. Böter och kyrkstraff utdömdes för kyrkobuller, fylleri och
trätor, för författande av nidvisor och av föräldrar som försummade att undervisa sina barn.
Många gånger tog kyrkoherden initiativet till en sockenskola och försökte tvinga föräldrarna att
skicka sina barn dit. De ungas kunskaper i kristendomskunskap prövades vid de årliga
prostvisitationerna och då prövades också läskunskapen.
I sockenstämmorna lärde sig bönderna att förhandla och samarbeta. De gamla protokollen från
stämmans sammanträden ger oss inblickar i ett slutet, folkstyrt samhälle.

Sockenstuga
Byggnad avsedd för sockenstämma eller andra sammankomster. Ofta hade delar av byggnaden
även andra funktioner, t.ex. klockarboställe eller fattigstuga. Redan på 1600-talet fanns
sockenstugor, i regel i kyrkans närhet, men ännu på 1800-talet saknades de i många socknar. I
stället användes t.ex. prästgården eller kyrkan som möteslokal. (hämtat ur NE)
Den byggnad vid kyrkan, som är avsedd att fylla sockenmenighetens behov av samlingsrum för
allmänna sammankomster och överläggningar i menigheten rörande angelägenheter. I
sockenstugan skall kommunalstämma hållas, så vida icke något annat ställe för ändamålet av
stämman särskilt bestämts; även kyrkostämma må hållas i kyrkan, sockenstugan eller på annat
lämpligt ställe. Om skyldigheten att bygga och underhålla sockenstuga gälla samma regler som
för kyrkobyggnad. Förr ålåg skyldigheten alla ”som i socknen bo”, varvid byggnadsvirke, körslor
och annan kostnad utgjordes efter hemantalet och dagsverken efter matlagen. (hämtat från
Nordisk Familjebok).

Sockenombud
Person som utsetts att vid domstol eller annanstädes bevaka en sockens rätt och intressen och
särskilt att vara en sockens ombud för handläggning av angelägenheter, som äro gemensamma för
flera socknar, utan att hava gjorts till föremål för landstingskommunernas verksamhet. Genom
sådana sockenombud utses styrelse för häradsallmänning. Sockenombud ingå i de
markegångsnämnder, som för landsbygden skola upprätta priskuranter till ledning för
markegångssättningen o s v  (NF)

Sockenmagasin
Byggnad avsedd till förvar av den kvantitet spannmål, som ansetts nödvändig att hålla i förråd
för sockenbornas behov i händelse av ofördelaktig skörd och höga spannmålspriser.
Sockenmagasinsinrättningen utvecklade sig så småningom från 1700-talets ingång. I synnerhet
under förra hälften av 1800-talet tog bruket av sådana inrättningar fart i landsorterna, och
regeringen utfärdade angående ordnandet av dylika inrättningar ett allmänt cirkulär, byggt på
nya grunder, och prövningsrätten i fråga om reglementen för sockenmagasin blev därigenom
överlämnad till länsstyrelserna.
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Bankeryds socken
Enligt transport från Generalstabens karta år 1940.

Enligt uppgift på detta blad omfattar Bankeryds socken en yta om 3.638 hektar, varav land
3.620 hektar.
Vid en reglering mellan Bankeryds och Järstorps församlingar i början av 1950-talet överfördes
Tunabo till Bankeryd.

Bankeryds kyrkliga socken, hörde samman med Järstorps socken ända fram till 1950-talet.
Järstorp var moderförsamling och Bankeryd annex till år 1918.

Socknen ur rättsskipningsynpunkt under Härader behandlas ej i denna skrift utan i en eventuellt
efterföljande.
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Tidig karta över Bankeryds socken, förmodligen 1700-tal.
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1. Bankeryds gamla kyrka.

2. Bankeryds nya kyrka.
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3.Trolig placering av den fattigstuga som byggdes 1690.

4. Platsen för Bankeryds öster- o klockaregård.

5. Fattigstuga byggd 1869

6. Ålderdomshem byggt 1913

7. Sockenstuga

8. Kyrkogård kring den äldre kyrkan

9. Ny kyrkogård

10. Ålderdomshemmets tomt.

Bild o text hämtat från boken Fattigvård i Bankeryd
av Ingrid Ekholtz o Evert Samuelsson, utgiven av Bankeryds
Hembygdsförening 1993.

Utdrag ur spridda sockenstämmoprotokoll 1796 – 1817
Originalen till dessa protokoll är avfattade på foliopapper, vilka i sig lämnar en del ord och ibland
stycken oläsbara.  Vid kopiering har texten längst upp på, respektive längst ner på sidan fallit
bort.

1796?
1.Uppläste undertecknad kyrkoherde det ________ Protocoll __________ hållit med
_______ om derwid war något at påminna _______ hade något at ärinra. Bankeryds Kyrkans
Räkenskaper ifrån 1 Maji 1795 til 1796 samma tid revision, då kladdräkningen uplästes af Kr
Com Wetterdahl och wharfwid Boken öfversågs  af Hofrättsrådet Arnell.

3.   Inbetaltes  Nådårs Prädikanten Wiesells lånta Capital 16 Rdr 32 ränta 1 Rdr.
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4.   Praenumerations Sedel på Assessor Hedins läkare. Bok saknades, hwarföre Hr Nådårs
Prädikanten Wiesell bör answara hwarwid ____ Räkningens Rigtighet och Contanta
Behållningen 42 Rdr 46.11. dock anmärktes, at 2ne års Räkningar icke woro underskrifna af
Nådårs Prädikanten eller Kyrkwärdarne.

 5. Vid FattigCassans Revidering fans Behållningen öfwerstiga den i Räknngen upgifna
Summan til 3 Shr

6. Begärde Kyrkowärden Mstr Kollberg afsked och i dess ställe tilsattes FactorieSmeden
Lars Stadig i Krabberyd och lemnades til Kyrkowärdarne FattigCassans Behållning 12 Rsr 28
sh.4.

---

8. Kyrkobalken skulle lagas och proponerades rappning å stenfoten Wid Kyrkan och stadnades
i det beslut at bristfälligheterna skulle synas och Församlingen Wid en extra SockneStämma
höras på hwilket sätt detta skulle hjelpas och förslag upgifwas.

9. Klagandes öfwer at man illa medfahr Klockorna wid Ringningen och påmindes hwad förut
blifwit wid Socknestämman stadgat, at pligten skulle uttagas och påmintes Klockaren, at noga
tilse det man warligen omgås med en så dyrbar ägendom som Klockor äro. (I kanten står: den
nya Klockan repareras til axel).

10. ?

11. Sexmännen stå ywer.

12. Pastor arrenderar laxfisket  för 6 Shr.

13. Bibelen utlåntes til Gustaf Gustafsson i Domnaryd, 4 Sh, Luth Sv Postilla
P Wetterbrandt, 2 Sh 6.,  D:o Epist Post Gustaf Tokeryd 1:6, Schiwers 1.2 del  Jonas
Abrsson I Lilla Svinhaga 2:, D:o 3 del Carl I Nybygget 2:, d:o 4 del  Per Abrsson I Svinhaga
2:, d:o 5 o 6 Anders I Rukarp 2:, Nya Prof Psalmboken Mstr P Fogelberg I Labbarp 4:

----

16.Framkom Torparen i Håka i Kroken under Attarp och afsade sig at icke längre kunna
husbärgera de 2ne Fattighjon, som han i några år hos sig haft, Bankeryds Församling
tilhöriger och hwilka samma församling i flera år med Kost underhållit, då församlingen
stannade i det beslut, at samma Fattighjon skulle nu i Bankeryds Fattigstuga intagas at der
hafwa och underfå sin skötsel.

17. Blef äfwen af Församlingen bewiljadt  at gamla Per i Furulunden skulle tillika med sin
hustru  få til huswara i Socknens Fattigstuga. (i kanten står: Pers hustru och Ingierd ålägges
wid förlust af Fattigmedel at wårda de andra).

18. Påminte Hr Öfwerjägmästaren Wälborne Ad. Fr. Silfverhjelm om det lik som nyligen
insattes i Bankeryds Kyrka, huru Wida detsamma skal blifwa qvarstående, emot det löfte
Inspector Lindbergefter whilkens son liket är, lämnar hit en ovilkorlig Sedel til ärhållande af
50 Rdr, då samma Inspector dör, hwartil Församlingen lämnade sitt bifall med det förbehåll
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at Dörren för grafwen, wäl före war at ingen swårighet af Luckten förordsakaoch at Sedelen
ofördröjeligen framkallas til förwar i Kyrkan. Rustmästare N. Björkman lemnade Inspector
Lindbergs anbud.

19. Tillät Församlingen det gamla afsked Sold. Kort skulle ärhålla något understöd af fattig
medel, äfwen bewiljades för Pers hustru i Furulunden något underhåll af samma medel.

20. Tilfrågade Hr Kyrkoherden församlingen i anledning af ankomit Cirkulair, om någon skulle
åstunda Test(amente?) af Bibelen som af Björn ? och ---

Nytt blad --
Kundgjörelse af d 20 Maij sistlidna rörande Ambulatoriskt Curhus andläggande, til Veneriska
Sjukdomens utrotande, då församlingen blef före stält nödwändigheten af slikte hus
inrättande och tilfrågad om någon eller flera funnes i Församlingen, som olyckeligen skulle
befinnas besmittade af Veneriska Sjukdomen, hwartil swarades  et almänt nei, och som ingen
nu befinnes inom Församlingen smittad, kan församlingen icke för närwarande ingen uti någon
delaktighet uti slika Curhus anläggande, utom en olyckel hända skulle, det Gud nådeligen
förbjuda, någon sådan smitta skulle sig rota och någon så fattig at han icke kan sjelf för sig
betala, wil församlingen bidraga at en sådan måtte inkomma på detta läns Lazaret som är
församlingen mera tilhands.
Bankeryds Sockenstuga, ut supra, Lars Wetterdahl, Petter Kållberg i Kolaryd, Per Nyander i
Nyarp, Petter Fogelberg i Labbarp, å egna och Församlingens wägnar.

1798?
-----
2. och öfwerenskom Församlingen at af hwarje helgård lefwereras 12--? Upgjord täckhalm,
11 ale? Spröt et 20--? Widjor den 11fte nästkommande Junii och 1 dagswärke af hwarje helt
oförmedlat  samt en hängsla 3_ aln från magelen?

3. Stalltaket lägges om ryggåsen och det odugliga Tilder lofwade Församlingen at i höst i
stånd sättja  och samma wid framdeles taga beslut om de reparationer som wid Brygghuset
tarfwas, och ärsätta Kyrkoherden hwad han enligt qwittenser kan wisa sig hafwa utgifwit för
Brygghusets reparation för 7 Rdl.

4. Åtog sig Thor i Bankeryd at reparera taket på Material Boden, på det sätt at han kör hem
1200 Taktegel från Äskhult, tilsläpper reft?, spik, kalk mm som til denna reparation fordras.
Mäster Nyander i Nyarp at anstalta om Materialbodens reparation och lofwades honom
derföre skäligt arfwode.

-----,

3. Beslöts at taket på Materialboden skulle omlagas med nytt Tegel och mera ? til behöfde ?
denna reparation wid nästa Socknestämma skall utbjudas til Entreprenad och skall äfwen et
Hemlighus af Församlingen wid Kyrkan upföras?

4. Af Kyrkans Behållning betaltes en ny Räkenskapsbok med 1 Rdl 3 Sh och Band til nya
Psalmboken24 Sh. Äfwen utlånades til Hr Rustamästare Lorentz Björkman 16 Rdl 32 Sh och
til Christian i Rukarp 8 Rdl 16 Sh
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5. Utlånades Kyrko Bibeln til Magnus i Bo för 4 Sh, Luth Ew Postilla til Carl i Nybygget 2:6, 1
et 2,dra delen af Schriwers  Wärk Lars Löfgren 2:6, 3de dito Arwid Brandt 2:6, 4de Anders
i Stubbhagen 2:6, 5te et 6te Jonas Lund 2:6, Luth Ew Postilla Anders i Oset 1:6, Prof
Psalmboken Per Abrahamsson i Svinhaga 2:6.

6. Begärde Kyrkowärden Stadig afsked från Kyrkowärdsskapet och tilsattes i hans ställe
Jonas Abrahamsson i Lilla Svinhaga och betackade Stadig för dess trohet och möda.

7. Sexmannen Anders i Rukarp begärte afsked och i hans ställe tilsattes Swen Fogelberg i
Labbarp.

8. Sedan i Tidnngarna blifwit Intimerat  at Kyrkowäktaresysslan nu skulle tilsättas der til
anmält sig Soldaterna Mård och Bolin ansågs den förre mäst meriterade och kallades derföre
sertil enhälligt och lönes efter wanligheten.

-----

10. Til Fattigföreståndare waldes Anders i Bankeryds Stom och Anders i Backen, hwilka noga
böra tilse at de fattiga få sin rätt.

11. Accorderades med Mäster Lindquist i Kortebo om 32 Sh för det han wårdar och updrager
Kyrkoklockan, och skulle nu til honom utbetalas 32 Sh för det han reparerat klockan.

12. I Stora Kistan inlades 16 Rdl 33.8

Justerat d. 4 junii 1798 In Fidem  NJC      Gustaf H Silfverhjelm

1799
-------------- Socknestämma med Bankeryds respective Församling den 19,e Maji 1799, hwarwid
woro närwarande af Ridderskap och Adel Hof Rätts Assoren Wälborne Hr Silfverhjelm,
Öfwerjägmästaren Wälborne Herr GH Silfverhjelm, Kyrkovärdar och Sexmän, samt de flästa
Församlingen Hederwärda Allmoge. Då följande ärenden föredrogos och afgjordes.

1.Räkningarna öfwer Kyrkans och de Fattigas medel  framlades, granskades och befunnos med
sina Verificationer Rigtiga.

2. Inbetaltes lånte Capitaler til Kyrkan af Mäster Johannes Ljung i Granshult 8 Rdl 16 Sh, Hof
Rättsrådet Wälborne Herr P Arnell 83 Rdl 16 Sh, Shristian i Rukarp 8 Rdl 16 Sh och til
FattigCassan Johannes Berglund 8 Rdl 16 Sh

3. Til Kyrkowärd tilsattes Mäster Johannes Bengtsson Lund i Granshult i stället för Mäster
Johannes Ljung, som begärt afsked och betackades för sin oförtrutna möda.

4. Jonas Lund i Granshult blef Sexman  nu i stället för Johannes i Flaskebo, som på begäran från
denna sysslablef endtledigad

5. Begärde Herr Öfwerjägmästaren Wälborne GH SDilfverhjelm, at Peter i Stubbhagen skulle få
någerda  af Fattigmedlen, hwilket beviljades såväl honom som Christer i Storön, och beslöts at
Pigan Ingierd och änkan Cathrina  skulle tillsammans få en portion underhåll af Församlingen med
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wilkor at de gemensamt skulle sköta de fattiga i Fattigstugan, uti hwilken äfwen  Änkan Ingierd i
Ekestugan skulle husbergas.
I anseende til närwarande dyra tid ansågs nödigt at någon rundeligare utdelning sker efter
Cassans tillgång.

6. Til de genom wådelden olycklige i Vexiö Stads Inwånare bewiljades et offer, som skulle
wärkställas å 3dje Stora Bönedagen innevarande år.

7.8. saknas

9. Stora Bibelen utlåntes til  Anders Wallentinsson i Tornaryd för 4 Sh,  Lutheri Ewangelii
Postilla til Sven i Tokery för 2 Sh 6 rst, 1,a o 2dra delen af Schrivers  wärk Arvid Brandt 2Sh 6
rst,  3,dje d:a Anders i Oset 2 Sh 6 rst, 5.e o 6te Carl i Nybygget 2 Sh 6 rst, Lutheri Ejust
Postilla Gustaf Ek 1 Sh 6 r, Nya P Psalmboken Per Abrahamsson i Swinhaga3 Sh.

10. Af Fattigcassan utlåntes til Winberg i Giölan 8 Rdl 16 Sh emot Sedel o borgen.

11. Af Kyrkans medel utlåntes til  Anders Persson i Bankeryds Stom 83 Rdl 16 Sh.
Mäster Peter Wetterbrandt i Labbarp 16 Rdl32 Sh
Thor Larsson i Bankeryds Stom 16 Rdl 32 Sh
Peter Andersson I Granshult Wästergård 16 Rdl 32 Sh
Johannes I Klerebo 5 Rdl 26 Sh 8 rst
Widare war ingen ting at ärindra, utom FörsamlingensRespective Ledamöter åtskildes under
tilönskan at Guds Nåd och Wälsignelse
Ut Supr In Fidem ProtocolliNils Joh Colliander
Justerat 2 Junii 1799, Nils H Björkman, Pehr Nyander
Wid justeringen af detta Protocoll tillsattes Lars Stadig i Krabberyd til Sexmani aflidne Sven
Fogelbergs ställe.  In Fidem NJ Colliander.

---------------
2. Räkningen öfwer Fattigmedlen genomsågs och war behållningen 13 Rdl 32 Sh 1 rst.
Öfwerskottsmedlen 12 Sh  ansågs såsom interesse för det Capital 4 Rdl 8 Sh hwilket Jöns i
Backen idag inbetalt och skulle således dessa 12 Sh uti nästa års räkning afgå.

3. Utlånades af Fattigmedlen til Johan Berglund i Backen 8 Rdl 16 Sh emot dess Skuld Sedel
och HofRättsRådet Arnells borgen.
4. Af Kyrkans medel utlåntes til Anders i Rukarp emot Skuld Sedel och P Fogelbergs borgen
Åtta Riksdaler16 Sh. Til Mäster Olof Brolin i Kolaryd emot dess Skuld Sedel TjugoFemb
Riksdaler, Til Eric Ericsson Florin i Flaskebo 16 Rdl 32 Sh emot dess Skuld Sedel och
Nemdemannen Anders Florins borgen.

5. Nemdeman Eric Florin inbetalte af Kyrkan lånt Capital 12 Rdl 24 Sh.

6. Då Kyrkwärden Mäster Lilja icke kunde öfwertalas, at längre stå qwar som Kyrkowärd
waldes i hans ställe Factorie Smeden Mäster Johannes Ljung i Granshult och den förre
betackades för dess utmärkta trohet och möda.

7. Sexmännen P Fogelberg i Labbarp, Nyander i Nyarp, Gustaf i Domnaryd och Per
Abrahamsson i Swinhaga begärte afsked, och tillsattes i dessas ställe Mäster Lilja i
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Granshult, Jöns Kollberg i Kolaryd, Anders Kollberg i Domnaryd och Thor Larsson i Bankeryd
äfwen som Jöns Granberg i Kolaryd antogs til Rotemästare i stället för Jochum i Rukarp.

-----------

Med Bankeryds Respective Församling, hwarwid woro närwarande af Ridderskapet och Adeln
Wälborne Hr Öfwerjägmästaren Adam Fr. Silfverhjelm, Kyrkones Sexmän, Kyrkowärdar och
Rotemästare samt flera af den Hederwärda Allmogen.

1. Räkningen öfwer Kyrkans och de Fattiges medel granskades och befanns med
dessverifikationer samt specialen aldeles Rigtiga, hwarför de af wederbörande med
underskrifter styrkta.

2. Utlåntes af Kyrkans medel til Peter Olofsson i Granshult 16 Rdl 32 Sh, Anders Strengberg
i Lilla Svinhaga 4 Rdl 8 Sh, Ryttaren Sabel 4 Rdl 8 Sh, Anders Larsson i Stora Swinhaga 4
Rdl 8 Sh, Hans Strengberg 4 Rdl 8 Sh, Jonas Abrahamsson i Lilla Swinhaga13 Rdl 16 Sh,
Peter Andersson i Stora Swinhaga 4 Rdl 8 Sh, Petr Swahn 4 Rdl 8 Sh, Jöns Granberg4 Rdl 8
Sh och af FattigCassan til Olof på Skogen och Peter i Klefwen 8 Rdl 16 Sh.

3. Utlåntes Böckerna  enligt annotatiion i Specialen för år 1800.

4. I Jonas Abrahamssons ställe tilsattes til Kyrkowärd Abraham Fallgren i Kohlaryd.

5. I stället för Johannes Lilja, som med döden afgått, samt Anders Kollberg i Domnaryd,
Stadig i Krabberyd samt tilsättes til  Kyrkans Sexmän Anders Carlsson i Domnaryd, Gustaf i
Krabberyd, Johannes Ljung i Granshult

6. Til Rotemästare tilsattes  i stället för Johannes i Stibberyd, Jöns Granberg.
______
Personer få inflytta i Församlingen _______ at efterfråga de inflyttades attester? I
denhändelse de icke inom den tid, som stadgas, för Kyrkoherden upwisa behöriga attester, då
genast uttaga de böter ________ både tjenstehjon och husbönder i  _______ äro förfallna.

7. Föredrog Kyrkoherden det han Församlingen utlagdt til Lazarettet 2 Rdl2 Sh 10 rst och
frågade på hwad sätt detta skulle detta honom godtgjöras, då Församlingen stannade i det
beslut, at samma? Skulle _____ på oförmedlade Hemantal, samt af? Rotemästare upbäras.
Widare ärhindrade Kyrkoherden at den sidsta Wallborgmässe Socknestämma taget beslut
att efter repartering på Hemman alldeles icke kunde practiceras, sedan samlingen en gång
anmodasÖfwerJägmästaren  Wälborne Hr A.fF. Silfverhjelm at icke allenast, wid stadens
Lazaretts directions sammanträde bewaka Församlingens rätt, utan och med Jerstorps
Församling öfwerenskomma, at bägge Församlingarna skulle i hela afgiften deltaga, hwilket
då Kyrkoherden ärindrade sig, jämte det, at ärendet til Socknestämman förlidet år icke
blifwit utlyst tilstyrkte Kyrkoherden, som för öfrigt  lika nögd anse huru Församling wil
utgjöra afgift, at låta det hädanefter och dess de 10 åren äro framflutna, låta bero wid
första Socknestämmo beslut såsom redan laga kraft wunnit ------ före också Kyrkoherden
icke wågat ----  det sednare beslutet, i den förhoppning --------------

8. Inlemnade Hr HofJunkaren Wälborne Carl Gyllenram en skrift som här ordagrant inflyter
------ och hade Församlingen derwid ingenting att påminna.



15

9. Anmäldes at muren under Kyrkobalken wore nedfallen och 6 tegelpannor åfwanpå skadade,
och beslöts, at den förres reparation skulle med första utlysas til Anterprenads auction och
de tegelpannor som i  Jerstorps Prästegård blifwit öfwer sedan Brygghuset flifwit täckt,
skulle användas på Kyrkobalkarna.

10. Sexmännerna emottogo at inlägga i stora KyrkoKistan alla obligationer samt Kyrkans
Medel, hwarföre ingen redo ännu är wisad 2 Rdl 1 Sh.

11. Fattig Föreståndare påminnas, at hwarje Söndag wara närwarande och tilse, det de
fattiga få sin rätt samt anmäla då annorlunda sker.

12. Til husförhörs hållande nästa höst ansåg Församlingen wara tjenligast de ställen som
Klockaren utsätter.

Widare war ingen ting at ärhindra.
Ut Supra AF Silfverhjelm        In Fidem Protocolli  Nils Johan Colliander

1800
1.Kyrkans och Fattigräkningarna granskades och befunnos  med sina Verificationer rigtiga.

2.Johannes Ljung inbetalt Capital  8 Rdl 16 Sh. Herr HofRättsRådet Arnell inbetalt Capital
83 Rdl 16 Sh, hwilka utlåntes til Anders Persson i Bankeryds Stom, Christian i Rukarp
inbetalt Capital 8 Rdl 16 Sh.

3.Inbetalte Johannes Berglund lånt Capital til Fattig Cassan 8 Rdl16 Sh

4. Kyrkowärden Ljung begärte afsked och i hans ställe tillsattes Johannes Bengtsson Lund i
Granshult.

5. Johannes i Flaskebo begär afsked som sexman och i hans ställe tillsattes Jonas Lund i
Granshult.

6. Begärte Herr ÖfwerJägMästaren GH Silfverhjelm at Peter i Stubbhagen måtte få något
af fattigmedlen, hwilket bewiljades.

7. Pigan Ingierd och Änkan Catharina få en portion underhåll af Församlingen, med wilkor, at
de gemensamt sköta de fattiga.
8. Bewiljades et offer til de wid wådelden i Wäxiö, olyckliga, då skulle detta offer
wärkställas på 3dje Bönedagen.

9. Beslöts at såwäl af Kyrkoherden utlagt til Lazarettet, som det hädanefter det deremot ?
repartera på hemmanstal.

-----------------
Som skett är? Låta Lars Julius ------------ uti Klåckaretjensten af Interims efter han icke
begär mer af Klåckarelönen än til Klåckare Contributionen ärlägges? Men om gamle Klåckaren
______  gammal och svag, ej undslipper skatter, försvinner och förfaller hela ändamålet
hwarför? Församlingen det måtte Klåckaren Eric Löfgren förskonas at betala Contributionen
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för tjensten och i det stället Lars Julius dess son antecknas derföre, men skulle detta icke
emot all förmodan låta sig giöras, förbehålles Lars Julius Löfgren som warit krigsman och
bewistat senaste finska kriget, låta föra sig i mantal hwad han dertil  finner utwägar, eller
och aldeles blifwa befriad, särdeles som han om ------ med en så umtanka för sin Fader, at
han för tjenstens förrättande icke begär något mer än sagt är.
Bankeryd Sockne Stugu den 16 November 1800.
På Församlingens wägnar AF Silfverhjelm, Lorentz Björkman, Nils Joh Colliander, Gyllenram,
Peter Nyander, Oluf Brolin, Gustaf Hallberg, Jons Kollberg, Johannes Johansson

 -------------
Klåckaren här wid Bankeryds Församling Eric Löfgren nalkas 70 års ållder och bräckligheter
som åtfölja slik ålder med tagit hans minne, samt öfrig til tjensten nödig förmåga, at
församlingen nödsakats tils widare antaga til  vice Klåckare Sonen Sockne SkräddarenLars
Julius Löfgren, hwarföre han afsagt sig hos församlingen at längre wara Sockne Skräddare.
Af denna anledning har Församlingen i ämnet öfwervägande tagit huru bäst det kan förenas
at på ena sidan få tjensten bestridd bättre, och på den andra undwika ____________ om
afskedstagande för gamle Klåckaren at sätta Tiggare Stafven i hans hand elelr och at
Församlingen skulle betungas med at föda honom och hustru, ty Församlingen kan icke med
liknöjdhet  honom som en trogen kyrkobetjent lämnas åt de i förra fallet swåra öde och til
det senare. Har Församlingegn inga tillgångar som oftast belastas med usla medmänniskors
försörgande, när nu härtil lägges, at Klåckaren Eric Löfgren som warit snäll trägårdsmästare,
icke eller förmår med det yrket förtjena  sig något, blir frågan om dess bärgning nu mer
ömtålig.
Församlingen har således til afböjande af et så hårdt  för Klåckaren förestående öde, funnit
säkraste utwägen at, ---------------

------------------

Til SockneStämmoProtocollet
Såsom et bevis på den vördnad, ömhet och tilgivwenhet hwarmed jag i lifstiden ansedd min
Sahliga Moder och Broder, whilka bägge innewarande år här i Bankeryds Församling aflidit
och på dess Kyrkogård ligga begrafne, samt til en slags tröst för den saknad som öfwer
Deras bortgång beständigt upfyller mit hjerta , har jag omkring deras grafwar låtit anlägga
en Plantage af flere slags Blomsterbuskar dem de i lifstiden älskat och wärderat, och hwilka
jag önskade utan rubbning, förvissning eller urartande, beständigt må få beskugga deras ben.
Af sådan anledning och til vinnande af detta ändamål, har jag härigenom velat utfästa en årlig
pension af Tolf Daler Silfvermynt som vid hwarje Midsommar skall utbetalas til den som har
om händer plantagens skötsel och hwarvid vilkoren blifwa de följande:
1. Buskarna skola årligen genom klippning faconneras til en jämn och vaker skapnad dock så

at den sidan som först visar sig för ingången på Kyrkogården tillåtes at växa högre än de
andra: hwarjämte äfwen hafves omsorg at de växa frodiga och täta, och at de ej tillåtas
at sprida sig vidare än de för dem omkring grafvarne nu utstakade linier medgifva.

2. De twenne smala sidor af grafvarne på andra sidan om närmaste utsigten. Blifva öpne, och
så snart någon buske vantrifves eller dör ut, är pensionairen skyldig at i dess ställe vid
närmast dertil tjenliga tid anskaffa och plantera en annan.

Jag anmodar äfven härigenom Comministern i församlignen at årligen emottaga pensionen och
tilställa den pensionairen, samt at han ville vara god til min adress öfversända sitt intyg at de
föreskrifne villkor blifvit för hvarje år upfyllt; hvaremot jag äfven til wälbemälte Herr
Comminister öfverlåter rättigheten at i händelse af försummelse hos den pensionair jag nu
til plantagens skötsel utnämndt som är Klockaren här i församlingen Mäster Eric Löfgren, få
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efter eget behag tilsätta en annan med lika ansvar och förbindelse vid åtnjutandet av
pensionen.
Attarp den 1 Maji år 1800   C Gyllenram

-----------

Protocoll hållet den 12 April 1801, efter föregången lysning från Predrikstohlen, hwarwid
woro närwarande af Riddarskapet och Adelen ÖfwerJägmästaren wälborne Hr AF
Silfverhjelm, Hr HoJunkaren Carl Gyllenram och de flästa af den Hederwärda Allmogen samt
Sexmän och Rotemästare.
1 Ordföranden anmälte det. En gosse Jacob Johansson genom Konungens
Befallningshafvandes omsorg blifwit forslad till Jerstorp, och Ordföranden af Konungens
Befallningshafvande blifwit ålagd at til  Gewaldigetjenaren betyala 20 Rdl med rättighet, at
dem uttaga af Bankeryds Församlings Fattigcassa.
Konungens Befallningshafvandes Skrifvelse af den 2,a April til Kyrkoherden uplästes och
sökte Kyrkoherden at förmä Församlingen at underhålla denna gosse; men som Jacobs Facer
inom 12 år icke warit ledamot af Bankeryds Församling, utan först flyttat til Habo Qwarn,
derifrån til Rustorpa Qwarn , derifrån til Sandbäck och sisdt til Skäktebacken i Jönköpings
Stads Församling, der Johannes bodt inemot 2ne år, wille Församlingen nu så mycket mindre
draga försorg för Jacob Johanssons uppehälle som hwarken han, eller dess föräldrar finnas i
Husförhörslängden, och en illa präglad man, wid namn Anders Jonsson på Stora Swinhaga
ägor ensidigt och utan Församlingens Wetskap intagit Jacob Johanssons moder til Stora
Swinhaga och Jacob i Landsgewaldigarens närwaro hos underecknad Kyrkoherde ärkänt, at
han aldrig warit hemma i Bankeryds socken, utan hos en wid namn Lindbergskan på
Stallgården eller så kallade Förborgen, och anhöll Församlingen det Kyrkoherden genom
ödmjukt Memorial wille gifwa Konungens Befallningshafwande til känna  sanfärdiga
förhållandet af händelsen, samt af Stads- eller Slottsförsamlingens FattigCassa begära
ärsättning för de 20 sp Rdl Herden uttagit.

2.Med anledning af Konungens Respective Befallningshafwande idag uplästa kundgjörelse,
anmodade Församlingens ledamöter Kyrkoherden at genom bref anmoda Kronolänsmannen at
forsla hustru Maria Jacobsdotter på Stora Swinhaga med dess barn till Jönköpings Stads
Församling, at med dess FattagCassa utfordra den kostnad derwid kan anwändas.

3. Beslöts at Församlingen nästa Söndag? Sammanträder i Socknestugan för at reglera om
de fattiga, och skulle Böndagen från Prädikstohlen detta beslut kundgjöras och alla de
som behöfwa söka sit bröd med tiggande då anmäla sig, samt Herr Comminister
Wetterdahl.

Kyrkoherden inlemna förteckning på dem som winna Församlingens bifall at få gå omkring och
betla samt föröfrigt hwad beslut Församlingen tager til deras fattigas wård.
Ut Supra   In Fidem  Protocolli Nils Joh, Colliander
Oluf Brolin      Jonas Lund   Andreas Peterson på Bommen

______________

Den 8 --------- 1801?
Efter föregången lysning frånPrädikstohlen hölls allmän Socknestämma med B,s Församling då
Klockaren Eric Löfgren ingaf en så lydande Skrifvelse til Församlingen ------------
----------  Både Kyrkoherden och Församlingen biföll Löfgrens ansökan at få afflytta Sockn.
Kyrkoherden gjorde likwäl derwid följande förbehåll.
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1. At vice Klockaren Lars Julius Löfgren såsom antagen at bestrida sin Faders, Klockaren
Eric Löfgren vice med fullt answar, wid den Socknestämma, dertil utlyster, aflägger icke
allenast lovad HelighetsEden utan och den wanliga KlockareEden.

2. Wisar lydnad emot dess förmän och Skickelighet i sysslan.
3. I händelse Lars Julius Löfgren med döden skulle afgå innan dess Faders död, Sysslan då

måtte förklaras ledig. Så wida Eric Löfgren inom den tid honom förelägges icke antingen
infinner sig til tjenstgjöring eller skaffar sådan Vicarius at Församlingen och Pastor
dermed är nögd, samt ärsätter wederbörande den kostnad och tidspillan här
Correspondance kan åstadkomma.

4. At i händelse Lars Julius Löfgren skulle blifwa så förgäten af sin ------------- icke
allenast sina gamla Föräldrar utan och den Respective Församlingen, at han genom
liderlighet ------------ redlöshet? Skulle gjöra sig owärdig til Sysslans bestridande, dess
Fader då genast hemkomma och Sysslan förrättar, eller och samt --------- at Sysslan
förklaras ledig; hwarför också undertecknade Kyrkoherde ansåg tjenligt och at
Dhristeligt ------------ icke allenast emellan E Löfgren och Lars Julius Löfgren  utan och
emellan dem bägge i Församlingen innan E L flyttar från orten uprättade och af
wederbörande underskrift. Hwarom Kyrkoherden ---------------   ------------

Ut Supra    In Fidem Protocolli  N J Colliander
F Silfverhjelm

Socknestämma med Bankeryds Församling 19 Maji 1801
1. ------------  Fråga blef nu först om gamla pigan Maria uti Smedstorp, som begärte at få

gå omkring, henne afslog Församlingen den friheten, på den grund, at hon äger del uti
någon Fastighet, deraf Församlingen tror henne böra och kunna hafwa sin näring.
Derefter framträdde Nemndemannen Joahannes Johansson uti Flaskebo, med begäran
thet måtte Enkan Lenas barn, hans Pupiller, uti Stibberyd, få tillstånd at gå omkring uti
Församlingen och söka hjelp til sitt upehälle, hwilket äfwen, af Församlingen afslogs på
den grund at thessa barn äga del uti 1/8 del uti Stibberyd, deraf de således böra hafwa
sit upehälle.

2. FattigutdelningListan  framtogs för at undersöka om intet några af de der antecknade
som njutit af FattigCassans medel, kunde derifrån utbetalas och i stället få tilstånd at
gå omkring uti Församlingen och söka sitt uppehälle, då fråga blef  först om gamla Enkan
uti Madbacken, som kommer wid nästa utdelning icke at njuta något af FattigCassan utan
få tillstånd at gå omkring uti Församlingen at söka hjelp til sitt uppehälle och tror
Församlingen henne dermed wara  bättre belåten, och som Församlingen beslöt at
Polletter skulle gjöras och av de fattiga kringgående bäras, derigenom de kunna skiljas
från utsockne tiggare och oberättigade Personer, och kommer nu denna Enka at njuta
Pollett No 1.
Enkan Ingierd i Fattigstugan får Pollett med No 2, och tilstånd at gå omkring och njuta
äfwen något af FattigCassans medel.
Enkan Ingrid i Bäckastugan No 3, får gå omkring, men njuter intet at FattigCassans
medel.
Enkan Stina Ek No 4, får både af Cassan och gå omkring.
Enkan Stina på Mon No 5, får gå omkring men ej af Cassan.
Gamla Petter i Stubbhagen No 6, får gå omkring och njuter äfwen af Fattig Cassan.
(se boken om Fattigvård i Bankeryd sid 20)
Afledne Soldaten Bålds Enkas Barn, No 10
Hökens lilla dotter No 11
Pigan Cathrina i Ransberg, som sköter gamla Britta får gå omkring No 12
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Alla Thesse  Fattige åtwarnades at icke med bettlande gå til andra Socknar, då de blifwa
förlustiga sin frihet at gå omkring uti Föramlingen och skola til straff befordra för sitt
obehöriga förhållande.

3. Gamla Lars Nilsson på Bos ägor får Församlingens tilstånd att njuta något af
FattigCassans medel wid nästa utdelning allenast.

4. Efter en närmare underrättelse, som Församlingen ärhållit kommer hustru Maria
Jacobsdotter at ut ur Församlingen bortföras med sina 4 Barn, emedan hon och hennes
man icke på 12 års tid warit skattskrefne i Församlingen, icke heller wistats i
Församlingen, men nu af Anders Jonsson på Stora Swinhagas ägor utom Församlingens
tilstånd nyligen intagits, oaktat han wettat at alla desse, utom mannen, med bettlande
redan belastat Församlingen. Församlingen nödgas för then skull anmoda Herr Krono- och
Slottslänsmannen Zanderholm, det han behagade efter Laglig anledning och med
Författningarne enligt, låta ut ur Församlingen, som för öfrigt  är öfwer sin förmåga
betungad med insocknes tiggare, afföra bemälte hustru med dess 4 Barn, til den ort och
ställe hwaräst hustrun sist warit skattskrefwen.

5. Som förafskedade Soldaten Jöns Bo äger et litet torp? Och til dess bruk, har 3ne barn,
hwaraf de 2ne äldsta kan wara honom behjelpliga at thet förrätta äfwensom Sonen kan
wara honom behjelplig til Bälgens pustande? Och släggande?, då Bo smider, dess förutom
har denne Bo et näringsmedel igenom Kvastars förfärdigande. Detta alt oaktat och
fastän han har behof, haft piga alt ifrån sistlidna Mikaelis och ännu betungar han
Församlingen med sina 3ne Barn med bettlande. Församlingen finner therföre denna
tunga så mycket mer oskälig och anser honom böra häldre försörja sina egna barn, än
onödigtvis hålla tjenstefolk. ------- med pigan som han har i tjenst, och om så är
förmodar Församlingen, at då Bo är så Mäcktig at han kan försörja hustru med en --------
-------- tillökt barnkull, han lättare bör kunna försörja de aldsta, som ------- barn redan.

6. Mäster Cederwall i Krabberyd anmodades at förfärdiga ofwannämde Polletter til de
kringgående Fattiga, stora som våra gamla enstyfrer, och thet utaf jern med Nr och
Bokstäfwerna B.S. och sin egen stämpel, deet han åtog sig at gjöra  för 6 rst st, färdiga
til nästa Söndag, då de skulle utdelas til de Fattiga.

Lars Wetterdahl
På Församlingens wägnar AF Silfverhjelm    Pehr Nyander  And Cederwall  Thor Larsson

26 April 1801
1.
För Församlingen uplästes en från Konungens Respective Befallningshafwande ankommen
Communicationsresolution uppå Lars Nilssons på Boos ägor besvärsskrift emot Församlingen
til förklaringsafgifwande inom 14 dagar.
2. Uplästes Protocollet, som hölls wid Socknestämman med Bankeryds Församling den 19
April, hwilket til alla delar ärkändes. Hwarwid ärhindrades, at det uti samma Protocoll gifne
tilstånd för Socknens Fattige at få gå omkring uti Församlingen, icke kommer at wara längre,
än til dess detta årets gröda blir inbärgad då man hoppas det kan blifwa genom Guds
Wälsignelse bättre utwägar för deras bärgning, derom Församlingen då kommer at derom
annorlunda föranstalta.
3. Herr ÖfwerJägmästaren framstälte den frågan för Församlingen icke Enkan Stinas små
Barn uti Ekestugan, och gamla Swen i Tokeryd samt flickan uti Lugnet, borde hafwa något
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understöd genom allmosor aller af FattigCassan, då Församlingen bewiljade det Enkans Barn
och gamle Swen i Tokeryd, skola wid nästa utdelning undfå någon hjelp af FattigCassan.
4. Om gamla sjukliga och sängliggande Enkan Britta i Krabbery ärindrades thet hon icke har
något at lefwa utaf, derföre bewiljade Församlingen at hon nu genast skulle af FattigCassan
undfå 24 Sh och at Pigan Caterina skulle för Enkans och egen del få om 8 ------  i
Församlingen och det undfå något til hennes bärgning
5. Församlingen öfwerenskom, om et wites utsättande af 4 Rdlr för den som på sina ägor
intaga någon, som blifwa Församlingen til last med bettlande, hwilken öfwerenskommelse
kommer i nästa allmänna Socknestämma at stadfästas.
Lars Wetterdahl
På Församlingens wägnar AF Silfverhjelm    Pehr Nyander   Jöns Kollberg

Socknestämma med Bankeryds Respective Församling hwarwid följande ärenden förehades
1. Förelade Kyrkoherden Kyrkio och Fattigräkningarne, hwilka granskades, jämfördes med

Specialen och Verificationer samt befunnos rigtiga.
2. Alla räntor för utlånte Capitaler betaldes och upräknades Cassorna som befunnos

innehålla de i Räkningarna upförda Behållningen.
3. Inbetalte Mäster Olof Brolin sit af Kyrkan lånte Capital enligt dess 2nne SkuldeSedlar 5

Rdr.
4. Utlåntes til Olof Brolin i Granshult af Kyrkans medel 75 Rdr, til Abraham Nyander i

Nyarp 8:16, til Johan Ljung i Granshult 8:16, til Jonas Lund i Granshult 8:16, til Per
Abrahamsson i Lilla Swinhaga 8:16, til Per Arvidsson Kollberg i Kolaryd 8:16

5. Af FattigCassan utlåntes til Johannes Granberg 8 Rdr 16 Sh.
6. Beslutades at alla låntagare, som icke stälde borgen för sina lån, skulle det gjöra den 14e

nästkommande Augusti wid den Socknestämma då kommer at hållas, eller nu betala sine
Capitaler med derå löpande ränta.

7. Utlemnades Samuel Wetterbrandts Sedel på 16 Rdr 32 Sh och Peter Wetterbrandts på
16 Rdr 32 Sh, emot en ny Sedel af Peter Wetterbrandt på 33 Rdr 16 Sh.

8. Kyrkowärden Mäster Lund begärde afsked och til sattes i hans ställe Samuel Broman i
Granshult.

9. Sexmennen stå ywer
10. Böckerna utlåntes enligt särskild anteckning i Specialen
11. Beslutades, at den som intager någon på sina ägor, som blir Församlingen til last inom 4 år

skall böta 4 Rdr til FattigCassan och sedan draga sjelf försorg för sådanes uppehälle.
12. Sedan inom Församlingen nu icke mera --------- som kunna -------- Församlingens

Ledamöter med bettlande sluta et --------- til Fattigstugan med ----------- nästa weka
uphöra, men wid Wintern wil Församlingen genom upskof  skaffa 2 famnar långwed.

13. Anders Persson i Bankeryd blef endtledigad ifrån Fattig Föreståndare Sysslan äfwensom
Anders i Backen.

Widare war intet at ärindra
In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander.

  År 1801 den 14 Augusti hölls en extra Socknestämma  med Bankeryds Församling, för att
skaffa säkerhet för Kyrkans utlånte Capitaler

1. Johannes Andersson i Bosaryd ingaf en Sedel på 9 Rdr 8 Sh med Herr Lagman L Oranges
borgen och Witnes skrift til utbyte emot Johannes Anderssons förut til  Kyrkan gifna
Obligation på ofwannämda summa och intygar Öfwerjägmästaren Wälborne Herr A.Fr.
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Silfverhjelm at Herr Lagman L Orange egenhändigt skrifwit SkuldSedelen och
Borgenskriften; Dock förbehålles at Sedelen som är daterad den 14 Augusti, börande
dateras til 1`Maj innewarande år och emottog Kyrkwärden Fallgren denna Skuld Sedel
för at återgifwa  -------

2. Beslutades at Lars Winbergs af FattigCassan lånta Capital på 8 Rdr 16 Sh med derpå
löpande ränta á 6 ProCent skall genom Sexmännen genast infordras och derest det icke
betalas til den 1e November Winberg derföre lagsökes, samt wid bristande tilgång hos
Winberg Contionisten Johannes Nilsson i Stibberyd

3. Öfwerenskommelse träffades, at de --------- de icke hafwa Wittnen at borga för sina til
Kyrkocassan utgifna Skuldsedlar, skulle på Söndag 8 dagar til, skaffa---------

Protocoll wid Extra Socknestämma den 23 Augusti 1801
1. Johannes Andersson i Bosaryd utbytte sina 2ne SkuldSedlar på 9 Rdr 8 Sh emot en

daterad den 1 Maji 1801 underskrift af Herr Lagman L Orange såsom witne och
Cautionsman och öfwerlemnades åt Kyrkowärd Fallgren.

2. Aflidne Abraham Månsson i Tornaryd SkuldSedel på 16 Rdr 32 Sh utbyttes emot Enkans
Maja Månsdotters på lika summa och FactorieSmeden Anders Kållbergs borgen.
SkuldSedeln och borgen war bewittnad af Anders Wallentinsson i Tornaryd och Anders
Andersson i Smedstorp.

3. Peter Anderssons i Granshult SkuldSedel på 8 Rdr 32 Sh utbyttes emot en på lika
summa, utgifwen af Anders Lilja i Granshult med borgen af Samuel Broman bewittnad af
vice Klockaren Löfgren och Kyrkowärd Abraham Fallgren.

4. För de öfrige Sedlarne ställdes borgen och praesterades  wittnens underskrift utom en
af Eric Florin i Flaskebo utgifwen, som öfwerlemnades åt Kyrkowärdarne at skaffa witne
under Arfwid Florins Borgen.

In Fidem Protocolli  Nils Joh Colliander
Jöns Kålberg  Tor Larsson  Jonas Lund  Johannes Jung

Den 6 Nowember efter föregången lysning från Prädikstohlen hölls Socknestämma med
Bankeryds Respective Församling, då följande ärende förehades.

1. Inlemnas en Skrift från Herr Comminister Wetterdahl rörande de fattiga, hwilken
härjemte bifogas.

2. Til de fattigas underhåll bewiljade Församlingen at betala en halfspan Säd, hälften Råg
och hälften Hafre, hwilken Spannmål skulle utgjöras efter förmedlat Hemmantal.

3. Til wedbrand  bewiljades 4 famnar furu och granwed, en famn kastwed samt 8 lass ris,
hwilket betalas efter förmedlat hemmanstal och deraf tages en famn furu wed til
Socknestugan, hwilka 6 famnar Peter i Krabberyd åtog sig at lefwerera för 24 Sh
famnen, då han för 1 Rdr nu i förskott, och åtog sig Herr Commissarien Zanderholm at
lefwerera 8 lass Björke Toppar och grenar för 9 Sh 6 rst lasset.

4. Til FattigFöreståndare tilsattes Herr Commissarie Zanderholm och Åldersmannen Per
Nyander, hwilka tilse at Spannemålen i 3nne Terminer utdela, nemligen wid Jul, Påsk och
Midsommar wid hwilken sednare Termin största utdelning sker och må whilken af
Församlingsledamöter som häldst bewista utdelningen  för at gifwa uplysning och rätt
och åligger Fattigföreståndare, at tildela dem rundeligen af Spannemålen, som icke kunna
besöka Församlingens Ledamöter med bettlande.
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5. Med lefwereringen af weden och riset skulle med denna wecka börjas och slutas inom
wårfrudagen, och åtogo sig lefwerera at så laga, de dela fattige inom denna tid icke lida
brist på wedbrand.

Widare war intet att ärhindra   In Fidom Protocolli Nils Joh Colliander
Ut Supra A.F. Silfverhjelm

--------- hållet wid Wallborgsmässe Socknestämma efter förut skedd lysning från
Prädikstohlen med Bankeryds Resspective Församling; närwarande HofRättsRådet Wälborne
Herr GG Silfverhjelm och flera af den Hederwärda Allmogen, Kyrkowärdarne och Sexmän.
1. Enl M.V.? Consistorii  Cirkulair föredrog Ordföranden Consistorii önskan o at mottagen

för flera år sedan til wåra Kära Församling uti Viersti Wäxiö -------- insamlade men
sedermera til utförsel  utur Riket inhiberade ----------- medel, måtte til det nya Schole
Husets upbyggande i Wexiö användas, hwilket allmänt bifölls.

2. Uplästes Räkningarna öfwer  Kyrkans och de Fattigas medel och befunnos med sina
Verificationer rigtig Samt Behållningen wid upräknandet komma öfwerens med
Hufwudboken; men anmärktes, at den af Peter Andersson i Granshult utgifna Skuld
Sedelen på 16 Rdr 32 Sh kommer utur Räkningen at förswinna och i dess ställe intagas
Anders Liljas Skuld Sedel på nemda summa.

3. Emottog Ordföranden en af Lars Winberg i Gjöla utgifwen SkuldSedel på 8 Rdr 16 Sh at
antingen indrifwa Capitalet eller skaffa en ny SkuldSedel af Cautionisten Johannes
Nilsson i Gigeryd.

4. Äfwen emottog Ordföranden en af Eric Ericsson Floren utgifwen Skuld-Sedel på 16 Rdr
32 Sh til Capitalets indrifwande.

5. Kyrkowärden Fahlgren begärdte afsked och tilsattes i hans ställe til Kyrkowärd Mäster
Anders Nyman i Skinkärr

6. Sexmännerna stå ywer
7. Herr Övwer JägMästaren Sifverhjelm , Per Abrahamsson i Lilla Swinhaga och Johannes i

Bosaryd samt -----------

-----------------------
Den 10 October 1802 efter föregången lysning från Predikstohlen Söndagen förut, hölls med
Bankeryds Respective Församling Michels Mässe Socknestämma hwarwid följande ärender
afslutades. Närwarande af Ridderskapet och Adelen Hof Rätts Rådet Wälborne Baronen  Herr
GG Silfverhjelm, äfwen Herr Commissarien Zanderholm, Herr Rustmästaren N Björkman samt
flera af den Hederwärda Allmogen, Kyrkowärdar och Sexmän. Uppå Församlingens anmodan hade
Herr Comministern Wetterdahl, Herr Commissarien Zanderholm och Åldermannen Pehr Nyander
uprättadt et Projekt til de fattigas försörjande, hwilket Herr HofRättsRådet Silfverhjelm
behagade Gudeligen upläsa och sedan sjelfwa  Originalet blifwit wid detta Protocoll bilagt
börjades med öfwerläggning i detta ämne, då Församlingens Respective Ledamöter på Herr
HofRättsRådet Silfverhjelms Proposition Stadnade i det beslut, at til en början undersöka
hwilka ibland de fattiga äro så behöfwande at de i Fattigstugan eller på andra ställen böra njuta
huswara och lifsupehälle wid denna pröfning eller sådana ansedda; Enkan Britta i Ransberg,
Enkorna Catrina och Ingierd samt Pigan Ingierd i Fattigstugan, af hwilka hwarje Person får en
half Tunna Råg, _ tunna Hafre, Potater 12 Kappar, 2 kappar ärter och 12 Rdr 32 Sh Penningar.
2. De öfwrige Behöfwande få wid utdelningarna efter tilgångarna och profwandet af Fattig
Förrättanderna, Kyrkowärdar, Sexmän och Rotemästare, hwilka icke lära underlåta, at tildela
hwar och en sit behof.
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3. Bewiljades til de Fattigas understöd af hwarje helt Hemman qwarntorr Säd 1 halfspan Hafre,
4 kappar Råg, 4 kappar Potater och 24 Sh i Penningar och dessutom skulle en särskildt Bok
inrättas, hwaruti Soldater, Drengar, Torpare, Inhyses Hjon och tjenstefolk wid Husförhören
skulle upmuntras at låta anteckna sig för någon friwillig gåfwa.
4. Til wedbrand bewiljades en half famn Kastwed af Furu på helt Hemman då det likwäl är hwar
och en fritt at af warann hwad sort wed som häldst blott den är förswarligt torr.
5. ----- Kyrkwärden Mäster Anders Nyman anmälte det han icke längre kunde wara Kyrkowärd i
anseende dertil  han måste afflytta orten och tilsattes i Nymans ställe til Kyrkowärd Anders
Strengberg i Lilla Swinhaga.
6. Utdelningaen af Fattigmedel skulle hädan efter -----  qwartaliter och början ske i denna
October månad, och så snart de nu widtagna beslut med Församlingens Fattigas underhållande
sättas i wärkställighet, skal alt kringstrykande uphöra.
In Fidem Protocolli NJ Colliander
Sålunda wara beslutat betygar GG Silfverhjelm SG Zanderholm Pehr Nyander  Lars Dahlström
Jöns Kållberg  Olof Brolin  Pehr Abrahamsson

Likheten med Originalet intygar  Lars Wetterdahl

Herr Commissarien Zanterhlm disputerade at besigtiga Logen uti Jerstorps Prästegård samt
hela Ladubyggningen -------------     ------------ öfwer kostnaden til Bristfälligheternas botande
hwarför Kyrkoherden uplyser Församlingen at taga wist -------------

8. Anders i Rukarp inbetalte sit lånte Capital 8 Rdr 16 Shr hwilka Penningar utlåntes til
Mäster Fogelberg i Labbarp.

9. Beslutades at Lazaretets afgifter hädanefter betalas efter förmedlat hemantal.
10. Utlåntes af Kyrkans Medel til Mäster Anders Granberg i Labbarp 16 Rdr 32 Sh, Jöns

Kollberg uti Kolaryd 16 Rdr 32 Sh, Peter Arwidsson Kollberg 8 Rdr 16 Sh, Jaen i Skinkärr
8 Rdr 16 Sh och af FattigCassan 8 Rdr 16 Sh til Anders Florin i Flaskebo.

11. I Stora Kistan inlades 3 Rdr 40 Sh 10 Rst och Fattigmedlen emottog Kyrkwärden Broman
med 12 Rdr 27 Sh 8 Rst

--------------------

---------------
5.Församlingen biwiljade Soldaten Frimodigs Änka att få inflytta i Fattigstugan.
6. Herr Comminister Wetterdahl anmodades, at förslagswis uprätta Classification på de

fattige samt i samråd med Fattig Föreståndare uprätta Förslag på huru mycket mjöl mm
nödwändigt kan fordras til de mäst nödlidandes behof.

7. Anmältes at Sven i Tokeryd såsom behöfwande få någodt rundeligare af Fattigmedlen
för öfrigt njuta de Fattigmedel, som förut på listan finnes anteknade.

8. Församlingen bewiljade Winberg i Gjölen et offer på Pingestdagen, hwilket Söndagen
förut från Prädikstohlen kundgjöres.

9. ------------ Zanderholm 33 Rdr 16 Sh, til Arvid i Flaskebo 16 Rdr 32 Sh
10. Johannes Ljung(Lilja?) i Granshult inbetalte 8 Riksdaler 16 Sh.
11. Af Kyrkans medel  utlåntes til Änkan Fogelberg i Labbarp 16 Rdr 32 Sh
12. Af Fattigcassan togs för Församlingens räkning förskottswis 3 Rdr 32 Sh til

Commissarien Zanderholm och 2 --- til Mäster Per Nyander i Nyarp ------------
Församlingens Fulmägtige wid flere tilfällen.
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13. Uti Per Nyanders ställe tilsattes Jöns ------- at wara Fattigföreståndare.
14. Af Kyrkans medel lemnades til Kyrkowärdarne 13 Rdr 44 Sh 7 rst och af FattigCassan 3

Rdr 21 Sh 8 rst
15. Bewiljades änkan Ingrid Petersdotter på Swinhaga ägor at få flytta in uti Fattigstugan

samt änkan Ingrid på Röken? At få af Fattigmedlen äfwen som gamla Pigan Maria i
Smedstorp.

16. Bewiljade Församlingen Batallions Predikanten Sjölin såsom den der i Ämbetet biträder
Kyrkoherden at ---?

Widare war intet at ärhindra  In Fidem Protocolli NJ Colliander     GN Silfverhjelm

---------------

-----------    at til denna Magazins inrättning slipa göra någre tilskott eller kostnader, förenade
sig Bankeryds Sockens närwarande Ledamöter enhälligt, at med tacksamhet mottaga Wälborne
Majorens ochRiddarens gjorda anbud, och waldes till Socknens Fullmägtige Factorie Smederne
Mäster Cederwall i Krabberyd och Mäster Fahlgren i Kolaryd, hwilka äga, at, å tid och ställe, som
af Herr Majoren och Riddaren utsättas på Socknens wägnar med Wälbemälte Herre
öfwerenskomma til grunderna för Magazins Insättningen.
2. Til Vaccinations Föreståndare walde Församlingen för denna Socken underecknad Prost.
3. Upläste Ordföranden et af Stads Byggmästaren Salvin uprättadt kostnadsförslag på den, wid
sidsta Wallborgsmässe Socknestämma beslutade reparation å Stohlrummen, samt golfwet i
Kyrkan, Cohret och Sacristigan, Wapenhuset och Trappan till Läktaren, hwarefter Församlingen
beslutade, at genom Kungörelser i nästgräntsande Socknar låta på Entreprenads Auction utbjuda
allt det wirke til lefwerering inom nästa April månads slut, som ofwan nemnde kostnads Förslag
upgifwer och åt den, som det samma här vid Bankeryds Kyrka som det lågaste pris wlll lefwerera
och anmodades undertecknade Prost, at draga försorg om Spiks anskaffande från Ulfsnäs.
Widare war intet at ärindra, utan Församlingens Ledamöter åtskilldes under tillönskan af Guds
wälsignelse
Ut Supra In Fidem Protocolli NJ Colliander

---------- med anordning, då Spannmål skall utlefwereras eller elljest tillsyn fordras.
5. Åt Bankeryds och Sandseryds Socknar inbjudas til deltagande i en och samma Magazins

inrättning, efter Socknarne äro små och alltså med mera lätthet i framtiden gemensamt
skulle kunna bestrida kostnaderna.

6. At Socknarna då behaga utse Fullmägtige, för at närmare bestämma grundera, hwartill
sammanträde derefter skall blifwa föreslagit. Detta Herr Majoren och Riddaren Soops
Projekt blf af Jerstorps Socknens närwarande Ledamöter enhälligt antagit, likwäl med
det uttryckeliga förbehåll, at Bankeryds och Sandseryds Socknar deruti sig gemensamt
förena; Hwarefter Herr Majoren och Riddaren, i anledning af discussionerne under
öfwerläggningen följande til Protocollet ärindrades

1mo At dess wid Axamo redan et par år försette Scholae inrättning til  Barneunderwisning
och som till Allmänhetens begagnande warit uplåten kunde, såsom på stället, till lättnad för
MagazinsFöreståndareskapet dermed förenas, och det desto helldre som i dessa Socknar
hitills ingen dylik öfwerenskommelse, til winnande af första grunderna  för Socknarnas
upwäxande ungdom. Blifwit stadgad.
2do At ehuru Jerstorps Församlings Respective Inwånare tycks ha warit owilkorligen
öfwerens om antagandet af min gjorda Proposition; men i betracktande af at Konungens
Nådiga Skrifwelse icke egenteligen innefattar någon befallning om SockneMagazins
inrättande, stadnat i det beslut, at icke annorlunda wilja härtil anedera, än såwida
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Sandseryds och Bankeryds socknar sig äfwen derom förenas, så innefattar det tilägg, jag wid
ärbjudandeet häraf åt Socknarna trodt mig böra gjöra, at min enskildte Magazins inrättning
kan till Församlingarnas begagnande utan serskildte tillskotter, såwitt jag förmår, uplåtes
med förbehåll likwäl, at fonden dertil alltid måtte anses såsom min ägendom, och at de
Fullmägtigarne Församlingarne täckes utse til reglerande af grunderne för öfrigt måtte med
mig derom öfwerenskomme.

Det är ju ostridigt, at en och hwar Hemmansägare och Brukare i Församlingen bör i sin mohn
bidraga til Församlingens Fattigas underhåll; men på det sätt denna Församling sitt beslut at och
under nu förleden Sommar tilgådt, skee detta icke emedan flera af de Fattiga  äro oförmögna af
ålderdom och bräcklighet at gå omkring i hela Församlingen och gagna det dem gifwa löfte dertil
utan är sådan ---- ---- ----- ---------, som war at grov långwed skulle kjöpas, ej lämpeligt til rätta
ändamålets winnande; ty fattighjonen äro oförmögna at sjelfwa sönderhugga den, och utom dess
tycks wara så många at gifwa af Penningar för hwar och en, at det kunde behöfwa sparas til
detta och ---- sätt tagas.
Icke att föreskrifwa utan blott at säga mina tankar ------ -------- ------- om det intet wore til de
mäst torftigas och bräckligas underhåll, så godt at denna Församling gjorde så som de mästa
Församlingar gjöra, sammanskott af Spannemål, uträknadt efter Hemmantal, och hwad weden
angår, at den utgjordes på det förra sättet och kördes lasswis , då det kunde bli tilräckeligt
både til Sockne och Fattigstugan.
Änteligen wore nödigt at Församlingen här som annorstädes indelte de fattiga i wissa Classer, alt
efter deras mer och mindre Kropsbräckligheter och förmögenheter samt tilsätta
Fattigföreståndare, som Spannmålen, om den biwiljas, emottager och i närwaro av Socknens
Sexmän och Kyrkowärdar utdelar Terminswis, til sådana, som kännas oförmögna at gå omkring,
dem jag icke behöfwer utnämna, utan äro nog kända af Församlingen. Skulle Församlingen emot
förmodan, icke wilja på annat eller detta sätt bidraga til de fattigas underhåll än som förleden
Sommar skedt, är och blir ingen annan --------

---------------------

3 juni 1815
17.  Mästaren Stephan Brant i Granshult Westrgl  inbetalt sitt lån af FattigCassan stort 22 rdr
10 sh 8 rst Banco; hwilket lån Mästaren Jöns Jöransson Granberg emottog enligt Skuldsedel.
18. Anmältes Änkan Anna Catrinas barn på Bosaryds ägor till understöd på extra stat af
fattigmedlen.
Påminnes Församlingen Respective Gårdsägare om det förr stadgade Vite at 4 rdr Bco för den,
som på sina ägor intager obehörigt folk, som i framtiden kunna ligga Församlinggen till last.
Ut Supra In Fidem  NJ Colliander
Anders Nyander, Christian Andersson Måns Nyman Abraham Fahlgren Arvid Florén i Flaskebo
Johannes Lundgren i Stibberyd.

----------------

Soldater, Dragoner, Torpare -------------  -------------  tjenstefolk wid Husförhören , skulle at
låta anteckna sig för någon friwillig gåfwa.

4. Til wedbrand bewiljades en half famn Kastwed af hwarje helt Hemman, då det likwäl är
hwar och en fritt lefwerera hwad wed som häldst blott han är förswarligt torr.
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5. Ena Kyrkowärden Mäster Anders Nyman anmälte det han icke längre kunde wara
Kyrkowärd i anseende dertil, at han måste afflytta orten och insattes i Nymans ställe til
Kyrkowärd Anders Strengberg i Lilla Svinhaga.

6. Utdelningen af Fattigmedlen skulle härefter skje quarteliter och början skje i denna
October månad, och så snart de nu widtagna beslut med Församlingens Fattigas
underhållande, sättas i wärkställighet, skall all kringstrykande uphöra

Ut Supra In Fidem Protocolli NJ Colliander
Sålunda wara beslutat Betyga
GG Silfverhjelm SG Zanderholm Pehr Nyander Lars Dalström Jöns Colberg Oluf Brolin Per
AbrahamSon

-------------------

Bankeryds Socknestuga den 2 Januarii 1803
Undertecknad Kyrkoherde upläste såwäl Konungens Respective Befallningshafwandes til Crono
Befallningsmannen Wälborne Herr AJ Bråkenhjelm. Afgifne Ordres af d 11 Dec 1802, som
Wälbemälte Herr Krono Befallnignsmans til Kyrkoherden aflåtne Skrifwelse af den 16 sidstledne
December uti whilken Kyrkoherden anmodas, at föreställa Allmogen i Jerstorps Pastorat at utse
någon skickelig Bonde inom Tveta; som å dag, som dertil utsättes, reser til Stockholm, för at i
underdånighet hos Kungl Majt aflägga tacksägelse för dess wisa anstalter om Riksgjäldsedlarnes
realiserande utan undersåtarnes betingande med betalande af den redan bewiljade; men ännu
obetalda förmögenhetsafgiften.
Kyrkoherden anmälte at Jerstorps Församlings Allmoge med sit wahl fallit på Åldermannen Per
Nyander i Nyarp eller den, som Bankeryds Församling wille dertil utse; och funno Bankeryds
Församlings hederwärda Allmoge äfwen Ålderman Nyander til denna förrättning så mycket
skickeligare som han -------
---------------
------- ståndet deputerade få lyckönska Kongl Majts til deras Bilagor?, Bägge Församlingarne
woro likwäl derutinnan eniga, at Kongens Respective Befallningshafwande  utser den skickeligaste
inom Häradet, då de icke undandraga sig, at betala det arfwode, som den för Häradet
Deputerade skäligen kan bewiljas.
Ut Supra InFidem Protocolli Nils Johan Colliander
Olof Brolin Pär AbrahamSon Samuel Broman Petter Fogelberg Jöns Kålberg

-----------------

1803 18 Maj
---------- efter föregången lysning från Prädikstohlen hölls Allmän Wallborgsmässe
Socknestämma med Bankeryds Respective Församling, hwarwid woro närwarande, af
Ridderskapet och Adelen HofRättsRådet Wälborne Herr GG Silfverhjelm och
ÖfwerJägmästaren Wälborne Herr GH Silfverhjelm samt af Ståndspersoner Herr Lagmannen L
Orange, Herr Commissarien Zanderholm, Kyrkowärdar, Sexmän och flere af den Hederwärda
Allmogen.

1. Räkningen öfwer Kyrkans och de Fattigas Medel framlades til granskning och befunnos
med sina Verificationer rigtiga.

2. FactorieSmeden Mäster Peter Fogelberg inbetalte låån Capital 8 Riksdaler 16 Sh.
3. Kyrkans Laxfiske bortarrenderades til Torparen Forsberg på Moen på 6 år emot 12 Sh

för hwarje år och förbindelse at efter arrendeårens slut lemna fisket uti godt och
förswarligt stånd.
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4. Anmältes at uti Stora Kistan funnits 9 sh 7 rst, hwilka uti nästa års Räkning kommer at
uptagas

5. Kyrkowärden Broman begärde blifwa ledig från Kyrkowärdskapet och til Kyrkowärd
tilsattes Factorie Smeden Mäster Håkan Ljung i Granshult och Broman betackades för
dess möda och trohet

6. Sexmännen Jöns Kollberg, Jonas Lund och Thor Larsson begärde afsked och tillsattes i
deras ställe Jöns Granberg och Anders i Backen Mellangård samt Johannes Bengtsson
Lund i Granshult

7. I stället för Jaen i Skinkärr, Cederwall i Krabberyd och Christian i Rukarp tilsattes til
Rotemästare Lars i Tornaryd, Anders Fahlgren i Granshult och Nils i Ransberg

----------------

---------- 9 October blef efter föregången kundgjörelse Allmän Socknestämma hållen med
Bankeryds Respective Församling då följande ärender, enligt kundgjörelsens innehåll förestältes
och beslutades.
Af Ridderskapet och Adelen woeo ingen härwid närwarande; men närwarande denna Respective
Församlings FattigFöreståndare förre Commissarien Herr G Zanderholm och Mäster Jöns
Kollberg, Kyrkowärdarne och 4 af Sexmännen samt några af Församlingens Respective Allmoge
och Hemmansbrukare.

1. Frågades om icke denna Respective Församlings Hemmansägare och Brukare benägit
utgjör hädan efter och för detta året lika sammanskott per Hemman til Församlingens
fattige, at Spannemål, Potater och wed, efter förra årets öfwerenskommelse och beslut.
Hwartil swarades et allmänt ja och Samtycke; Men det sammanskott i Penningar per
Hemman, som wid förledit  års Socknestämma bewiljades til de fattiga, tycker
Församlingen sig icke böra betungas med, sedan några f de mäst torftiga äro döda af
Församlingens fattiga, och et lika sammanskott af Spannemål med det mera utgjöres,
utan så länge någon tilgång finnes i Församlingens Fattig Cassa, må deraf med skickelig
hushållning utan at tillgripa Hufwud Capitalet af Cassan tagas af tilgångarna

2. Frågades om en ----------------- Församlingens fattiga af Torpare, Drängar, Soldater ----
------ med flera, som wilja gifwa dertil ---------- för blifwa efter förra årets
öfwerenskommelse, det önskar Församlingen minska och förmodan at ingen derifrån sig
undandraga.

3. Ärindrade Församlingens Fattig Föreståndare, at all Spannmål som til de fattiga
sammanskjutes skal efter färre få ----------- som detta beslut wara Qwarntorr, ---------
emottages den icke, och at alla ------- -------- sammanskotter ske uti god och förswarlig
Säd på uplyst tid och ställe at icke --------- som förledit år, några komma med otorr säd -
----- brist på mål, likaså med wed --------- att detta efter Fattigföreståndares pålysning
framhäfwas i rätt mål och ordentlig.

4. Utdelningen kommer at ske hädanefter til Socknens fattiga som tilförne i 4 Terminer om
året, efter Fattig Föreståndares pålysning.

Bankeryds Socknestuga dat. Ut Supra Lars Wetterdahl
SG Zanderholm Jöns Kållberg, Fattigföreståndare
Anders Strengberg Håkan Ljung, Kyrkowärdar
Johannes Ljung Anders Pettersson, Sexmän

Protocoll hållet wid Wallborgsmässe Socknestämma med Bankeryds Respective Församling den
9de Maji år 1804, hwarwid woro närwarande af Ridderskap och Adel, HofRättsRådet Wälborne
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Herr GG Silfverhjelm, HofrättsAssessoren  wälborne Herr Lars von Strokirk, Kyrkowärdar och
Sexmän samt flera af den Hederwärda Allmogen, då följande ärender förehades.

1. Framlades Räkningarna ofwer Kyrkans och FattigCassans medel, granskades och befunnos
med sina Verificationer efter noga granskning rigtiga.

2. Inbetaltes utlånte Capitaler til Kyrkan                         20
Herr Rustmästaren Niclas Björkman                             41:32 sh
Herr Commissarien Lorentz Björkman                           16:32
Änkan Maja Månsdotter, Tornaryd                                16:32
Hans Strengberg, Lilla Svinhaga                                      4:8
 Herr Comminister Wetterdahl                                        8:16
Jonas Abrahamsson i LillaSvinhaga                                   8:16

3. Til Fattig Cassan betalade Peter i Klefwen, lånt C            4:8
4. Af Kyrkans Medel utlåntes til Peter i Tokeryd                 8:16

Til Torparen Anders Petersson i Stubbhagen                   16:32
Til Kyrkoherden Colliander                                               50,-
Til Soldaten Skog                                                               8:16
Til  Anders Olsson i Granshult                                           33:16

5. Beslutades at Kyrkan och Klockstapelen skulle repareras, på det sättet, at Stenfoten på
Kyrkan  rappas och med wäggarna strykas med rödfärg, hwarföre Kyrkowärdarne
anmodades at widtala Kyrkowäcktaren Bergman wid Jönköpings Slotts Församling at han
med första besigtigar Kyrkan och upgifwa Förslag på kostnaden, hwarefter Församlingen
inlyses.

6. Kyrkowärden Strengberg begärde afsked och sattes i hans ställe Måns Nyman i Skinkärr.
7. Sexmännerna Jonas Abrahamsson, Anders Pettersson begärde afsked och tilsattes i

deras ställe Peter i Krabberyd och Anders i Tornaryd.
8. Til Fattigföreståndare tilsattes uti Herr Commissarie Zanderholms ställe Mäster

Fogelberg i Labbarp och til Rotemästare Johannes i ----------- uti Nils Hallbergs ställe.
9. Beslutades at 2nne Sexmän och 2nne Rotemästare skulle wara närwarande wd utdelningar

til de Fattiga.
Widare war intet at ärhindra utan Församlingens Respective Ledamöter åtskildes under tilönskan
af Guds Wälsignelse
In Fidem Protocolli Nils Johan Colliander
GG Silfverhjelm

Protocoll hållet wid Sammanträde med Bankeryds Församling den 21 Maju 1804
1. Enligt taget beslut wid Wallborgsmässesocknestämma den 9de i denna Månad hade

Kyrkowäcktaren Bergman upgifwit förslag både på åtgående Materialier til Kyrkans och
Klockstapelens strykning med Rödfärg, och dess arfwode för arbetet, hwilket bifölls.

2. Ansågs nödigt anskaffa 3nne stegar, hwilka skulle hålla den ena 20 alnar, den andra 16
alnar, hwilken sednare bör wara försedd med så starka Jernkrokar på ena endan, at den,
då den hänges på Kyrktaket, kan tohla tyngden at 2nne karlar och den 3dje 8 alnar, och
utbödes dessa på entreprenade til den minst bjudande, som åtager sig, at dem inom 8
dagar lefwerera. Krokarna böra wäga _ lispund och wara så gjorda, at de kunna af och
påskrufwas och åtog sig Ålderman Nyander, at för 2 Rdr 40 Sh Riksgjälds dessa stegar
lefwerera.

3. Utböds til den minstbjudande at lefwerera 6 tolfter bräder, af hwilka 1 tolft skulle
kanthuggne hålla i bägge endar 16 tumh och de 5 tolfterna minst 9 tumh i lilländan. Men
då härupå intet anbud gjordes, åtog sig Kyrkowärden Nyman at derom accordera med
den, som bästa köp wil dessa bräder lefwerera.
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4. Til Stenfotens Reparation och rappning ansågs åtgå 1 tunna kalk, 1 lass grof sand, 2 lass
ler, och åtog sig Thor Larsson å Bankeryds Stom at för 3 Rdr Riksgjäld wärckställa detta
arbete och framskaffa materialier då kalken betalas särskildt.

År 1804 den 29 Julii inträdde Bankeryds Respective Församling efter förut skedd 8 dagars
kundgjörelse uti Socknestugan at enligt Konungens Höga Befallningshafwandes uti Jönköping
kundgjörelse om Vaccinationen fortsättjande, som et så nittigt wärk, och äfwen efter Mat.
Vener Consistorii Cirkulair til Prästerskapet uti samma ämne, at ewar aflämna huru wida de wilja
gifwa 12 sh Riksgjäld eller 8 sh Banco för hwarje barn som vaccineras, eller en årlig collect, då
de fattigas och medelslösas barn kunna utan betalning blifwa vaccinerade.
På denna fråga yttrade Församlingen, det bör ewar och en som förmögenhet äger och denna
förmon gagna will, betala för hwarje barn på ofwannämde sätt. Och bewiljade äfwen
Församlingen en årlig Collect, men som förblifwer inom Församlingen at disponera och anwändas
til Kop? wahrs anskaffande wahrs anskaffande af den, som kan blifwa utsedd antingen inom
Församlingen eller utom til Vaccinationens förrättande på de föreskrefne årstider.
På tilfrågan om någon skulle wilja taga emot något barn ifrån Barnehusen till upfostran, dertil
swar ingen enda, som sig dertil anmälte.
Bankeryds Socknestuga dat. Ut supra Lars Wetterdahl
Jöns Kållberg i Kålaryd   Anders Cederwall i Krabberyd

Protocoll, hållet wid Allmänna Socknestämman uti Bankeryds Socknestuga
den 29 Julii 1804.
Efter upläsandet af Konungens Hög. Respective Befallningshafwandes Kundgjörelse af
den 6te sidsledne Junii och sedan Församlingens Respective Ledamöter blifwit upmanade,
at sig utlåta, huruwida de finna för sig lämpeligare, at genom årlig Collect samla den fond,
som för Vaccinationens wärkställande ärfordras, eller och utgjöre betalningen derföre på
det sätt, Konungens Hög. Respective BefallningsHafwandes, kundgjörelse af den 26te
nästledne Martii utsätter, ansågs med allmänt bifall lämpeligast, at den, som
förmögenhet äger, betalar för Vaccinationense undergående Åtta Shillingar Banco, då
den Fattige ympas gratis, och på det intet hinder måtte möta Vaccinationens förrättande
på de föreskrifne årstiderna, bewiljades dess utom at genom en årlig Collect samla medel
til ymp wahrs anskaffande; dock skulle desse CollectMedel qwarblifwa inom Församlingen
och tilhöra dess enskilte disposition.
Ut Supra In Fidem Protocolli  Nils Joh Colliander
Protocoll hållet wid Allmän Wallbergsmässe Socknestämma med Bankeryds Respective
Församling den 22 Majii 1805
1. Framlades Räkningarna öfwer Kyrko- o Fattig Cassornas Medel, granskades och

befunnos med sina behöriga Verificationer til Debet och Credit aldeles rigtiga,
hwarefter Cassornas behållning upräknades och befans rigtig.

2. Följande inbetalte af Kyrkan låntagne Capitaler
Anders Peterson på Bankeryds Stom afbetalte på sin skuld till Kyrkan 50 Rdr,
återstår således 33 Rdr 16 Sh
Dragonen Sabel betalt Capital 4 Rdr 8 Sh
Soldaten Peter Svahn 4 Rdr 8 Sh
Peter Andersson Stora Svinhaga 4 Rdr 8 Sh
Peter i Tokeryd 8 Rdr 16 Sh
Commissarien Zanderholm 33 Rdr 16 Sh

3. Til Fattig Cassan betaltes
Af Commissarien Zanderholm 16 Rdr 32 Sh
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Anders I Flaskebo 8 Rdr 16 Sh
4. Utlåntes af Kyrkans Medel til Israeli Johansson på Bankeryds Stom 50 Rd Riksgjäld

Til Peter Fogelberg i Labbarp 16 Rdr 32 Sh
5. Af Fattig Cassan utlåntes til Mäster Abraham Fahlgren i Kolaryd 8 Rdr 16 Sh
6. I den händelse någon anmäler sig til låns undfående af Kyrkans o Fattig Cassans

medel får af Kyrkocassan utlånas 66 Rdr 32 Sh och af FattigCassan16 Rdr 32 Sh med
wilkor at låntagaren betalar ränta ifrån d 1 Majii.

7. Mäster Håkan Ljung i Granshult blef på begäran endtledigad ifrån Kyrkowärdskapet
det han med heder och oförtruten möda förestått, och blef i hans ställe til
Kyrkowärd utsedd Christian i Rukarp.

8. Sexmännerna stå qwar utom Johannes Ljung i Granshult och tilsattes i hans ställe
Jonas Abrahamsson.

9. Mäster Jöns Kollberg begärde slippa at wara FattigFöreståndare och tilsattes i hans
ställe Per Abrahamsson uti Lilla Svinhaga. Den förre, som med ------- och redighet
och oförtruten omsorg ombestyrdt Fattigwården, betackades af Församlingen för sin
möda.

10. Änkan Maja Kollberg lemnades tilstånd at få bo uti Fattigstugan, då on sjelf drager
försorg för sit upehälle.

11. Bewiljades Svens hustru i Tokeryd Ingeborg -------- andel uti första Classen.
12. Mäster Fahlgren i Granshsult afsade sig at wara Rotemästare äfwensom Nils i

Ransberg och tilsattes i Fahlgrens ställe  Johan Lundgren i Stibberyd och i stället
för Nils i Ransberg, Peter Wetterbrandt i Labbarp

13. Beslutades, at Kyrkan i anseende til behof af rappning skulle repareras, til hwilken
enda brist fälligheterna borde synas och förslag på åtgärds kostnad derwid uprättas,
hwarefter Församlingen widare i detta ärende skulle höras.

14. Mäster Fahlgren åtager sig, at på bästa sätt reparera, skona, til axelen på stora
klockan och föranstalta --------- Kyrkowärdarne om nödig handräckning wid Klockans
nedtagande.

15. Lofwade Församlingen, at innan October Månads början sätta Brygghuset uti
Jerstorps Prästgård uti Förswarligt stånd.

Widare war intet at ärhindra, utan Församlingens Ledamöter åtskildes under tilönskan om Guds
Wälsignelse.
Ut Supra In Fidem Protocolli NJ Colliander

År 1806 d 6te Junii hölls Allmen Wallborgsmässe Socknestämma med Bankeryds Respective
Församling, hwarwid följande ärender afgjordes

1. Kyrkans och FattigCassans  Räkningar reviderades, jämfördes med Spedialen och
qwittencer samt befunnos alldeles riktiga

2. Följande inbetalte lånte Capitaler til Kyrkan och återfingo sina Skuldsedlar, Rdr Sh
Anders i Printseryd 33:16, Änkan Sara Fogelberg i Labbarp 16:32, Anders Strengberg i
Lilla Svinhaga 4:8, Per Abrahamsson Ibidem 8:16,

3. Af Kyrkans Medel utlåntes til afskjedade Soldaten Sjögren i Labbarp 12:24, Anders
Anders Wallentinsson i Tornaryd 25:-,  Mäaster Peter Brandt i Ekeryd 16:32, d:o Peter
Wetterbrandt i Labbarp 33:16, til Prosten Colliander i Jerstorp 50:--.

4. til Anders Petersson i Backen Mellangård af FattigCassan 8:16
5. Kyrkans böcker utlåntes enligt Specialen
6. Kyrkowärdarne stå qwar äfwensom Sexmännerna, til Rotmästare i Backa Rote  tilsattes

Gustaf Andersson i Horstorp
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7. til Fattigföreståndare tilsattes Johannes i Flaskebo och i öfrigt förfores med
Fattigwården efter förut tagna beslut.

8. Biföllt Församlingen, at Lars på Bos ägor, Änkan Margreta i Tubbarp, och Pigan Catrina i
Ransberg få någodt af Fattigmedlen

9. Beslutades at 2 gamla Runstycken i wäxel skulle tagas och utgifwas för 1 styfwer
10. Backstuguhjonet Nils Forsberg på Backamo begärde at dess swagsinte Son Peter måtte

få något af Fattigmedlen ------ icke bewiljades, utan lofwades at sammanskjuta någodt til
denna gosses inlösande uti Hospitalet, hwilket ansågs för det bästa sätt, at få honom
wårdad för framtiden.

11. Laxfisket bortarrenderades til Åldermannen Nyander i Nyarp för 14 Sh på 1 år.
Widare war intet at ärhindra utan Församlingens ledamöter åtskiljdes under tillönskan af Guds
wälsignelse.
Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Lars Wetterdahl Comminister      Israel JohansSon på Bankeryds Stom

År 1807 d 5te Junii blef Allmän blef allmän wallborgsmässe socknestämma hållen med bankeryds
respective församling; hwarwid följande ärender afhandlades
!: räkenskaperna öfwer Kyrkans och Fattig Cassans Medel framlades, granskades och befunnos
rigtiga, då uti nästkommande års Kyrkoräkning  11 Shillingar Banco uti Debet uptages.

2. Kyrkans Böcker utlåntes enligt särskild anteckning i Specialen
3. Mäster Peter Fogelberg i Labbarp inbetalde til KyrkoCassan 11Rdr 5 Sh 4 rst och återtog

sin Skuldsedel.
4. Til FattigCassan Inbetalte Prosten Colliander för Johannes i Gigeryd 5 Rdr 26 Sh 8 rst

och emottog  SkuldSedelen.
5. Af Kyrkans Medel utlämnades til Herr Comminister Wetterdahl i Backen 33 Rdr 16 Sh

Banco, til Änkan Sara Fogelberg i Labbarp 22 Rdr 15 Sh 8 rst Banco
6. Kyrkowärden Christian i Rukarp begärde blifwa entledigad från Kyrkowärdskapet och

tilsattes i hans ställe Anders uti Backen Mellangården.
7. Til Sexmänner tilsattes Israel på Bankeryds Stom, Abraham Fahlgren i Kolaryd och

Håkan Ljung uti Granshult, samt til Rotmästare; Arvid Kollberg i Kolaryd och Abraham uti
Stibberyd

8. I stället för Per Abrahamsson uti Lilla Svinhaga blef Thor Larsson på Bankeryds Stom
utsedd, at wara Fattigföreståndare.

9. Wäckte fråga om svagsinte gossen Forsbergs inlösande uti Hospitalet på Församlingens
bekostnad, hwartil Församlingen wid förledit års Socknestämma lofwat med Föraäldrarne
deltaga, men som -------- dessa sedermera haft lägenhet, at i hemgift til deras dotter
bortskjenka 2nne kor, en uppbäddad säng och flere persedlar, samt icke ännu skola
kommit i nödwändighet, at upptaga utlånte penningar, hwarförutan fadren är
skattskrifwen såsom arbetare wid Gewärs-Factoriet i orten, så förklara Församlingen sig
anse gossens wårdande och försörjning ensamt tilhöra Föräldrarnas omtanke, dock will
Församlingen derom draga försorg för framtiden, såwida Föräldrarna flytta ur Socknen
före den 25te nästkommande Martii, under förbindelse, at ej åter hit flytta.

10. Biföll Församlingen at Flickan Annica Boll (Bohlin?) får intagas på FattigListan och njuta
Fattigmedel.

Widare hwar nu intet at ärindra, utan Församlingens ledamöter åtskiljdes under tilönskan om
Guds Wälsignelse.
Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Ovwanstående Protocoll är uti Bankeryds Socknestuga upläsit den 7 Junii 1807, intyga
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Oluf Brolin Abraham Fahlgren Anders Florén i Flaskebo

År 1808 d 21 Febr sammanträdde Bankeryds Församlings invånare för att efter kallelse
öfwerlägga om lämpeligt sätt att wårda fader och moderlösa Barnen Flickan ---------- och Gossen
Sven från Stubben. Den förstnämda  -- år och den senare – år gamal. Barnens förmyndare Thor i
Bankeryd war närwarande och upwiste den efter Barnens Moder hållna Bouppteckning, samt
tillkännagaf at qwarlåtenskapen på auction försåld för 50 Rd 45 Sh 3 r RGS Riksgjäldsedlar.
Hwarpå afgår AuctionsarfCode
Voro och skulder utgörande 6 Rd 21 Sh3 r, således i behåll 44Rd 24 Sh
Vidare tillkännagafs at ofvannemde Barn hafwa en äldre Broder vid namn Anders, hwars
förmyndare Herr Handelsman J Sandberg i Jönköping lät anmäla, att, då han åtager sig att utan
Församlingens biträde draga försorg för denne gosse, yrkar han och sin pupills andel i
qvarlåtenskapen efter modren, den han nedsätter till tredjedelen af behållningen eller 14Dl
40Sh.
Derefter tillfrågades närvarande menighet, om någon ville åtaga sig mot skälig betalning, at kläda
föda och upfostra desse barn, men ingen anmälte sig härtill, hvarpå Herr HofRättsRådet
Silfverhjelm yttrade; att så helig han ansåg Församlingens plikt att wårda den lilla Gossen, så
obilligt ansåg han att Församlingen belastas med någon utgift för Flickan, hwilken dels upnådt de
år att hon i det närmaste kan förtjena kläder och föda, dels hade rättighet at undfå tredjedelen
af behållningen, som utsattes med en summa af ------------------  hwarmed han trodde
förmyndaren vara pliktig att draga försorg för henne. Men då ingen nu kunde förmås åtaga sig
Gossens upfostran, föreslog Herr HofRättsRådet, att upskuta detta ärende till Wallborgsmässe
------------- ärbjöd sig emedlertid dertill sjelf utan Församlingens deltagande draga försorg för
Gossens underhåll. Öfrige närvarande delen Församlingen förenade sig till alla delar med Herr
HofRättsRådets yttrande hvarefter beslöts att Gossens blifwande arfslott 19 Rdr, skulle så
långt den förslår användas till att betala för Gossens uppfostran, samt resten utgöras af
Församlingen.

Beslutades att Gossen Peter Boström som några år varit på Torp, skulle af Faderen gemensamt
underhållas och anmodades Wadell at uprätta lista till rättelse för sin å hvarke Hemman -----
-------------------

Socknestämman med Bankeryds Respective Församling d. 3dje Junii 1808
1. Kyrko och Fattig Cassans räkningar granskades och befunnos med sine Verificationer

rigtige.
2. Thor Larsson å Bankeryds Stom inbetalde låntagne 11 Rdr % Sh 4 rst Banco till

KyrkoCassan och gjorde ett nytt lån på 16 Rdr 32 Sh Banco, till Peter i Tokeryd
utlånades af Kyrkocassan 5:26.8, til Anders Petersson i Backen Mellangård 5:26.8, till
Peter Andersson i Stora Svinhaga 11:5.4, till Johannes i Skirebo  5:26.8, til Peter i
Bosaryd 11:5.4

3. Undertecknad Prost anmälte, at ÖfwerJägmästaren Wälborne Herr Jaen Silfverhjelm
upsagt den borgen han ingått för FactorieSmeden Sandströms skuld till Kyrko Cassan 66
Rdr 32 Sh RGS, och till FattigCassan 16 Rdr 32 Sh RGS och som Sandström icke heller
betalt ränta för det förflutna året, emottog Prosten Sandströms bägge Skuldsedlar til
indrifwande af både Capitaler och ränta. Äfven emottog ofwannemde Prost en af
Johannes Larsson i Klerebo utgifven SkuldSedel till KyrkoCassan utgifven Skuldsedel till
KyrkoCassan på 5 Rdr 26 Sh 8 rst RGS, för att uppsäga Capitalet.
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4. Kyrkowärden Johannes Abrahamsson i Skirebo begärde blifva entledigad  från
Kyrkowärdskapet och sedan han blifvit betackad för sin oförtrutenhet och trohet,
tillsattes i hans ställe Anders Wallentinsson i Tornaryd.

5. Jonas Abrahamsson i Lilla Svinhaga, Peter i Krabberyd och Anders Wallentinsson i
Tornaryd begärde afsked från Sexmans Sysslorna och tillsattes i deras ställe Anders i
Flaskebo, Jon i Boo och Johannes i Skirebo

6. i Stället för Johannes i Flaskebo tillsattes Anders Cedervall i Krabberyd, at wara
Fattigföreståndare

7. Med det willkor, at Johannes Hallberg icke drager med sig hustru och barn, bewiljade
Församlingen at Hallberg får flytta in uti Fattigstugan och der njuta Fattigmedel.

8. Änkan Maja Hallberg i Fattigstugan, Änkan Caisa i Kroken, Peter Samuelsson i
Sköttningen, bewiljades Fattigmedel.

9. Fråga Wäcktes, huruwida Baljmakaren Forsbergs Wahnsinnige Son Peter, skulle få af
Fattigmedlen; men Församlingen stadnade enhälligt i det beslut, at låta inlösa honom uti
Hospitalet.

10. Klockaren Löfgren åtog sig at till wård och upfostran emottaga och i sex år behålla Fader
och Moderlösa Gossen Sven Larsson ifrån Stubben, emot det, at Löfgren nu genast
bekommer 20 Rdr 40 Sh hwilka på hwad sätt betalas, at Gossens Förmyndare Thor
Larsson å Bankeryds Stom utbetalar Sven Larssons arf 19 Rd Riksgjäld och resten 1 Rd
40 Sh Församlingen lika stor summa till Löfgren, somägven förbinder sig, at lära Sven
Larsson Skräddarehandtwärket.

11. Församlingens Ledamöter öfwerenskommo at Attarp, Nyarp, Sjöåkra, Horstorp, Backen
och Bankeryds Stom utgjöre wed till Socknens Fattige efter _ famn på hwarje helt
Hemman hwarmed åfwan skrifne Hemman äro befriade ifrån at lefwerera wed til
Fattigstugan.

12. Församlingen bewiljade Soldaten Korts änka fattigmedel nu som förut, ehuru hon wistas
hos sin --------------

13. Uppå gjord föreställning, bewiljade Församlingen et sammanskott åt HemmansBrukaren
Peter i Tokeryd, som flera gånger warit olyckelig, at förlora kostbara Kreatur, och
anmodades Herr Comminister Wetterdahl at, efter skedd pålysning från Prädikstohlen,
uti Socknestugan upbära hwad hwar och en friwilligt gifwer.

Widare hwar intet att ärindra utan Församlingens Ledamöter åtskilldes, under tillönskan af Guds
wälsignelse.
Ut Supra In Fidem  Protocolli Nils Joh Colliander
GG Silfverhjelm Israel Johansson Håkan Ljung Abraham Fahlgren Phetter JanSon
D. 7 Maji 1809
1. Ordföranden anmäldte at den lediga Klockaretjensten, icke flere än 2nne sökander sig infunnit
och frågade omFörsamlingen wore nögd med at desse upfördes på förslag, utan at ny
ansökningstid uti Tidningarna Annocerades, hwartill Församlingen enhälligt swarade at ingen
widare Annonce behöfdes utan skulle de 2nne sökande, Löfgren och -----ström, på förslag
upföras.
2. Med anledning af KronoBefallningsmannens Herr G Wadells Kungjörelse förleden Söndag walde
Församlingens Åldermannen Per Nyander uti Nyarp, at å andra rättegångsdagen den 25te Maji
innewarande år, wid Tweta Härads Ting uti Ingaryd, för Bankeryds Församling swara angående
inrättningen af Snöploglag.
3. Åtog sig Anders Andersson i Smedstorp, at föda, wårda och Christeligen upfostra Flickan
Sara Jönsdotter på Bosaryds ägor uti 2nne år, emot et årligt arfwode af 8 Rdr 16 Sh RGS, 1 half
spann Råg, _ tunna Hafre, 1 half spann Potater samt 2 Riksdaler Riksgjäld af Fattig Cassan. Till
detta arfwodes godtgjörande  tages at Sara Jönsdotters förmögenhet så långt den räcker, och
hwad däruti brister åtager sig Församlingen efteer Hemantal betala.
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Ut Supra In Fidem Protocolli

Protocoll hållet wid Klockarewalet uti Bankeryds Socknestuga den 23 Julii 1809
Sedan Walförrättaren Prosten och Kyrkoherden Herr Magister NJ Colliander tillfrågat
Respective Röstägande om något wore at ärindra wid den af Häradsskrifware Contoiret utgifne
Vallängden widare, än wad hwid densammas justering blifwit ärindradt, nemligen at Bankeryd
Östre- och Klåckaregården, som i ofwan nämde Vallängd icke blifwit uptagen till mer än ett helt
Mantal enligt JordeBoken bör utgjöra ett och ett halft Mantal, hwartil swarades nej! Och sedan
Valförrättaren äfwen tillsaagt at om några personer här wore närvarande, hwilka kunde sig wara i
skyldskap med de på förslaget till den lediga Klåckaresysslan upförde personer, så borde de
tillika med andre obehörige personer nu gjöra afträde, börjades Valet med upropande af de
röstägande efter gårdetalet.
Wid Granshult Mellangård anmältes, det Anders Olsson wore swåger med Löfgren, hwarföre
Valförrättaren icke kunde uptaga den af Anders Olofsson på Löfgren afgifne rösten i mon det
uplystes at aflidne Petter Olofssons omyndige barn uti Granshult Mellangård ägde _ mantal och
deras förmyndare Mäster FactorieSmeden Petr Alfvin för denna _ voterade Löfgren, blef det i
Vallängden nu ute lämnat.
För 1/6 del uti Lilla Svinhaga, som äges af omyndiga barn voterar Förmyndaren Lars Dahlström.
Sedan Vallängden blifvit åter genomgången aflemnade Valförrättaren sin röst på vice Klockaren
Lars Julius Löfgren som således till den lediga Klåckaresysslan ärhållit enhällig kallelse; och
komme i följe deraf Löfgren at genom utdrag af Protocollet ärhålla förordnande, att wara
Klåckare uti Bankeryd med de förmoner och det answar denna syssla lagligen åtfölja
Ut Supra In Fidem Protocolli N Colliander HofRättsAusculant
Anders Peterson i Backen Anders Walentinsson i Tornaryd, Kyrkowärdar
Israel JohnSon i Bankeryd  Abram Fahlgren i Kolaryd, Sexmän

År 1809 d. 2 Augusti blef efter föregången lysning från Prädikstohlen Allmen Wallborgsmässe
Socknestämma hållen med Bankeryds Respective Församling, hwarwid följande ärender
afgjordes.

1. Kyrko- o Fattig Cassans Räkningar reviderades, jämfördes med Specialen och befunnos
rigtiga.

2. Mäster Fahlgren i Kolaryd inbetalte Capital 5 Rd o 6 Sh 8 rst  till Fattig Cassan med 3
månaders ränta 4 Sh och återfick dess Skuldsedel. Mästr Johan Granberg 5:26,8 och
återfick dess Skuldsedel.

3. till KyrkeCassan inbetaltes af Anders Granberg i Labbarp11:5, 4 rst Banco och återfick
dess Skuldsedel, Peter Arvidsson Kollberg i Kolaryd betalte 11:5.4 Banco och återfick
2nne sine Skuldsedlar, Anders Lilja i Granshult 11:5.4 och återfick Skuldsedlar, Johannes
Abrahamsson i Skirebo 5:26.5 och återfick dess Skuldsedel, Abraham Nyander i Nyarp
5:26.8 och återfick dess SkuldSedel, Soldaten Anders Skog 5:26.8 och återfick
Skuldsedelen, Jaen i Skinkärr 5:26.8 och återfick Skuldsedelen, Änkan Sara Fogelberg
5:26.8 återfick Skuldsedelen, Thor Larsson å Bankeryds Stom 16:32 återfick
Skuldsedelen.

4. Af Kyrkans medel utlåntes till HofRättsRådet Wälborne Herr GG Silfverhjelm 150 Rd
Banco
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5. Kyrkowärden Anders i Backen Mellangården begärde afsked ifrån Kyrkowärdskapet, och
sedan han för sin möda och trohet blifwit betackad, tillsattes i hans ställe Mäster
Anders Nyander i Nyarp.

6. Thor Larsson på Bankeryds Stom endtledigades ifrån Fattigföreståndarskapet och
tillsattes i hans ställe Johannes i Skirebo.

7. Sexmännerne Står qwar och till Rotmästare i Tornaryds Rote tillsattes i stället för Lars
i Tornaryd, Håkan i Bo och i stället för Gustaf i Horstorp, Lars Granberg i Labbarp för
Backa Rothe.

8. Bobergs hustru bewiljades Fattigmedel.
9. Af FattigCassan betaltes till Klockaren Löfgren enligt Församlingens beslut, 13 Rdr 42

Sh 8 rst för Gossen Sven Larssons wårdnad.
Widare hwar intet att ärindra, utan Församlingens Ledamöter afskiljdes  under tillönskan af
Guds wälsignelse.
In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Wid justeringen af detta Protocoll d 6te Augusti 1809 ärindrades, at Prosten Coliander
emottagit af Nemdeman Broman betalning för Johannes i Rödjestugan Skuldsedel stor 3 Rd 33
Sh 10 rst Banco med därå löpande 1 års ränta 10 Sh 8 rst Banco, samt at Prosten har tillgodo af
Kyrkan 1 Rd 26 Sh 8 rst Banco, till följe hwaraf desse 1 Rd 26 Sh 8 rst afdrages på de 3 Rd 32
Sh 10, Prosten till Sexmännen lefwererade med 2 Rd 17 Sh 10 rst, hwilka I nästa års räknings
observeras skall.
Wid detta tillfälle inbetalte Lars Sandström låntaget Capital till Kyrkan 44 Rd 21 Sh 4 rst och
tillFattigCassan 11 Rd 5 Sh 4 rst med resterande ränta till Kyrkan 2 Rd 32 Sh och till
FattigCassan 32 Sh och utlåntes Capitalerna till Slotts- och Kronolänsman Sjöberg
Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Israel JohanSon  Johannes Ljung  Per Nyander  Abram Fahlgren

År 1810 d 19 Maji blef efter förut skedd laglig kungörelse från Prädikstohlen, Allmen
Wallborgmesse Socknestämma hållen uti Bankeryds Socknestuga då följande ärender
afhandlades.

1. Kyrkans Fattig Cassans Räkenskaper framlades till revision och befunnos rigtiga med sina
Verificationer

2. Räntorna för utestående Capitaler inbetaldes äfwensom arrendet för Laxfisket och
Boklegan.

3. Ärindrades, at i Fattigcassan befunnos öfwer Penningar 45 Sh 4 rst Bco hwilka uti nästa
års äkning Debiteras.

4. Till KyrkoCassan inbetalte Peter i Bosaryd 11:5.4, Jöns Granberg i Kolaryd2:37.4, Israel
Johansson i Bankeryd 11:5.4, Anders Wallentinsson i Tornaryd 16:32

5. Som Församlingen ansåg nödigt företaga reparation å Kyrkan, men finner deruti hinder af
den intill ------------ Muren belägna mycket bristfälliga Grefliga och Friherrliga
Klingsporrska grafwen; ty beslutades at Hög Respective Arfwingarne genom Annonce uti
Tidningarne anmodas, att inom 3nne månader efter Annoncens införande uti Inrikes
Tidningen Grafwen reparera wid den påfölgd Kongl Förbudet af den – Sept 1783 bjuder.

6. Af Kyrkans Medel utlåntes till Prosten Colliander 66 Rd 32 Sh Banco
7. Församlingen beslutade att låta inhugga nydt gålf uti Kyrkan samt uphöja det öfwer ------

----------------------------



36

Protocoll, hållet wid extra Socknestämma den 17 Junii år 1810 med Bankeryds Respective
Församling, hwarwid följande ärender afhandlades
1. Till den uti Jerstorps Prestegård bristfälliga stallen ansågs åtgå till Takets Täckning 6

sk ? halm, 208 st widjor, 32 st spröt 7 alnar långa, 4 st hängslen 11 alnar långa, 6 st
hängslen 4 alnar långa, till Ryggåsen 10 stänger 7 alnar långa hwardera, 2 st skrädda
windskeder 11 alnar långa.

2. Till Spilten och --------------- 8 tiljor 9 alnar longa af skrädt Timber samt 2nne jordsyllar
14 alnar långa, då stallen upwäges.

3. Sädesladan ansågs hjelpas med ny ryggning, hwartill åtgår 1 sk ? halm, 20 par hängslen 4
alnar longa, 15 st stänger 14 alnar longa.

4. Till denna reparations wärckställande beslöts at Församlingen efter Hemantal tillsläpper
Materialier, men sjelfwa arbetet utbjudes till Entreprenad, som nästa Söndag utlyses.

UtSupra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander

Protocoll, hållet wid Allmenna Socknestämman med Bankeryds Socken den 2dra September 1810
Genom kundgjörelse från Prädikstohlen hade underteknad Prost kallat denna Församlings
Respective Inwånare för att wälja Ledamöter uti ------ BeredningsCommitté, hwilken enligt
Höglofl. Riksens Ständers Beslut, bör inom hwarje Socken sammanträda för att grundlägga
Taxerin gen efter Allmenna BewillningsFörordningen af den 28 April 1810 och waldes dertill at
Ridderskapet och Adelen HofRättsRådet Wälborne Herr GG Silfverhjelm, HofRättsAssesoren
Wälborne Herr Johan Philip von Strokirck, af Ståndspersoner Herr Protonotarien CG Ekerström,
hwilken tillika af Socknen antogs att föra Protocollet, samt af den Hederwärda Allmogen,
Nämndemannen Samuel Broman, HemmansBrukaren Peter Fogelberg uti Labbarp och Factorie
Smeden samt Kyrkowärden Mäster Anders Cedervall uti Krabberyd.
För öfrigt beslutades att detta Protocoll  uppwisat för Taxerings Committen skulle gälla såsom
Fullmagt för ---------- i BeredningsCommitten walda Ledamöter, att å den 15 nästkommande
October infinna sig uti Jönköping at wälja Ledamöter uti Allmenna TaxeringsCommitten
Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Anders Nyander Kyrkowärd, Anders Floren Sexman, Johannes Abrahamsson  Jon Jonsson
Anders Fahlgren

Stämma med Bankeryds Respective Församling d. 7 December 1810, hwarwid följande ärender,
enligt förut skedd kungörelse från Prädikstohlen afhandlades.

1. Med anledning af  Kongl Majt:s till Hofmarschalken, Landshöfdingen och Riddaren af
Kongl Swärds Ordern, Högwälborne Friherre Herr Eric Johansson Boije under den 8de
Januarii aflåtne nådiga Skrifwelse, samt Höga Landshöfdinge Ämbetets derpå grundade
allmenna Kungörelse af den 19e sidslidne Majii, upmanande undertecknad Prost
Församlingens Respective Innewånare, at öfwerlägga om et SockenMagazins anläggande
samt gaf till känna, at detta ärende redan uti Jerstorp wid Socknestämman den 18e
sidstlidne Nowember blifwit föredragit och öfwerläggningen derom sålunda aflupit, at
Majoren och Riddaren af Kongl Swärdsordern Wälborne Herr Gustaf Soop till Protocollet
ingaf en så lydande skrift.
För at gå Jerstorps Sockens Respective Inwånare tillmötes i den till öfwerläggning
framstälda frågan beträffande Magazians inrättning, hemställes
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1. At dertill uplåta såsom fond, hwad jag i och för dylikt afseende för 1_ år sedan
för enskildte underhafwande på Axamo afslagit, och hwarmed Herr Prosten
Coliander då, under min frånwaro, hade täckts taga befattning.

2. At sättet dertill warit bestämdt mot 4 kappars Interesse afgift, hwilka genast
wid lånets ärhållande per tunna afdragits, och fällewigten föreskritwen emot
Borgen till återbetalning wid Kynders-mässetiden.

3. At tills widare en Bod i sådant afseende wid Axamo finnes at tillgå, äfwensom
wigterna wid Sågebruket till upwägningen.

4. At en eller två såsom Magazins-Föreståndare förordnas med hwar sin nyckel i och
för wården, så at den ena finnes på stället och den andre  ---------------

 Socknestämman med Bankeryds Församling den 16 Majii 1811 då följande ärender afhandlades
1. Kyrkasn och Fattig Cassans räkningar granskades jämfördes med Specialen och

quittencer, samt befunnos rigtiga
2. Följande af Kyrkans låntagne Capitaler inbetalades och Skuldsedlarne återlemnades

Slottslänsman Sjöberg 44:21.4, Anders Olofsson i Granshult 22:10.8, Anders Larsson i
Stora Svinhaga 2:37.4, Peter Wetterbrandt i Labbarp 22:10.8, Olof Brolin i Granshult
50:--, Peter Persson i Tokeryd 5:26.8
Uti Stora Kistan nedlades 250 Rd 25 Sh 7 rst Banco

3. Till Fattig Cassan inbetaltes genom Nemndemannen Lars Petersson i Eskilstorp
      Slottslänsmannen Sjöbergs skuld 11 Rd 5 Sh 2 rst Banco, Anders Pettersson i Backen
      betalt Capital 5:26.8, Undertecknad Prost öfwerlemande till Socknemännen det honom
     genom Herr Cronobefallningsmannen Hök tillsända sammanskottet till Landtwärns
     Beklädnaden Tjugoen Riksdaler 24 Shr 9 rst Banco, hwilka efter Församlingens beslut
     Sändes till FattigCassan och uptages uti nästa års räkning
4. Kyrkans böcker utlånades enligt särskild förteckning i Specialen.
5. Torparen Gustaf Svensson på Krogen åtog sig, at under ett år föda och wårda Fader och

Moderlösa Flickan Sara Jönsdotter i Smedstorp emot det att han ärhåller af
FattigCassan 8 Rdr Banco samt den Spannemål och penningar, hwilka wid utdelningarna
kan falla på Saras lott, hwarmed Församlingens ledamöter förklarade sig nögda.

6. Af FattigCassan utlåntes till Johanna Sjögren i Labbarp 2 Rd 37 Sh 4 rst Banco
7. Kyrkowäcktaren Mårds begäran at få den gamla Kyrkowäcktare Råcken blef af

Församlingen bewiljad
8. Församlingens ledamöter öfwerenskommo, at, wid utdelningen af Fattigmedel skall alltid

en Sexman och en Rotmästare wara närwarande samt, at den som icke på utsatt dag före
kl 12 på dagen efter kungörelse från Prädikstohlen lefwerera Säd, potater och wed skall
till FattigCassan böta en Riksdaler Banco, hwilka Sexmännen genast böra uttaga, efter
erhållne Ordres af Pastor.

9. Församlingen bewiljade Sacri M Adjuncten Herr Anders Unnerus, at nästkommande
Pingstdag få emottaga et offer, såsom et bewis på den kärlek och wälje? Församlingen
för Herr Unnerus hyser.

10. Kyrkowärden Mäster Anders Nyander i Nyarp begärde blifwa endtledigad från
Kyrkowärdskapet och tillsattes i Nyanders ställe Factorie Smeden Staffan Brandt  i
Granshult

11. Sexmännen Anders i Flaskebo, Johannes i Skirebo, Jon i Bod begärde afsked och
tillsattes i deras ställe Rusthållaren Abraham i Stibberyd, FactorieSmeden Hans
Strengberg i Lilla Svinhaga och Magnus Göransson i Bod. Till Rotmästare tillsattes  Jonas
Johansson i Flaskebo, Anders Johansson i Rukarp och Johan i Labbarp
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12. I stället för Johannes i Skirebo blef Anders i Tornaryd wald at wara en Fattige
Föreståndare.

13. Wid detta tillfälle blef jämväl utaf Socknemännen antagen en föreslagen brodelning inom
Socknen, hwilken delning jämte detta protocoll skulle från Prädikstohlen upläsas samt
sedan af Kyrkowärdarne bland Kyrkans Handlingar förwaras.

14. Torparen Gustaf Svensson på  Krogen under Månseryd anhöll, at blifwa antagen såsom
Sockneskomakare uti Bankeryds Socken, hwilket Socknemännen biföllo.

Widare hwar intet at ärhindra, utan Församlingens Ledamöter åtskiljdes under tillönskan af Guds
wälsignelse.
Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander

Protocoll hållit wid Entreprenad Auctionen uti Bankeryds Socknestuga den 15 Junii 1811.
Wid det nya Gålfwets inläggande uti Bankeryds Kyrka, Choret, Sacristugan och Wapenhuset
iagttagas följande

1. Golfwet uti Choret uphöjes till motswarande eller lika högd med den flata Halstenen, som
finnes liggande wid ingångsdörren till Choret och sedermera uti wattenpass, så at den
emellan Choret och Kyrkan warande Tröskelstock kommer at göras jämn med Kyrkans
Golf.

2. Altare disken bör i lika mohn med yttre golfwet uphöjas, men Altaret och golfwet inom
disken förblifwer wid dess nuwarande högd.

3. Kyrkogolfwet afwäges uti lika högd med Chorgolfwet och nya ---------- , som blifwa circa
5 tumh höga, inlgges åfwanpå det gamla Kyrkogolfwet, som blifwer derunder liggande.

4. Stolarna uttagas med försigtighet, så at de gamla Rygg- och Sätesbräderna, dörrarna
och fotpallarna kunna åter uti sin ordning upsättas.

5. Så monga af de gamla listorna öfwer Ryggstöden och Dörrarna, som kunna omarbetas
böra nyttjas. Samma förhållande är med bokbrädorna uti Mansstolarna.

6. Stolarna böra wid nya insättningen göras lika breda, så at bättre rum winnas för
uppgången till Läcktaren.

7. De upstående bräderna emellan Stol-dörrarne göras nya der de gamla icke finnas dugliga,
äfwensom fotpallarna. Stolarna göras af nya plankor.

8. Wid upgången till Läcktaren göres en Winkel Trappa med 14 trappsteg.
9. Golfwens högd uti Sacristugan och Wapenhuset ärsättas och passas efter

omstendighetrna.
10. Pallen omkring Altaredisken göres ny.
11. Stora Kyrkodörren wändes, så at den öpnas åt Wapenhuset i stället at den nu går inåt

Kyrkan, detta arbete utbjudes till den, som det till lågaste pris inom Larsmässan
Innewarande år wärkställes under följande wilkor.

      1. För Entrepreneuren emot Borgen lyfta tre ? af den betingade summan då arbetet ? ---
               , och resten, då det är färdigt och wid syn godkändt

2. I den händelse Entrepreneuren brister i fullgörandet hwad han sig åtager, äger
Församingen at på Entrepreneurens bekostnad detsamma wärkställa till hwad pris som
häldst
Sedan desse willkor blifwit kungorda börjades auctionen och åtogo sig detta arbetes
wärkställande Eric Isakssoni Habo Socken samt Magnus Samuelsson i Göransberg, hwilka
en för bägge och bägge för en answara för fullgörandet emot en betalnings summa
Nittijo Riksdaler Riksgäld och nu ärhålla utdrag af detta Protocoll och skall gälla såsom
skrifteligt Contract emot Entrepreneurene och Församlingen
Ut Supra  In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
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And Cederwall  Hans Strängberg  Stefan Brandt  Magnus Jöransson  Kyrkowärdar
Eric Isaksson i Lerebo  Magnus Samuelsson på Göransberg

Protocoll hållet wid Allmenna Socknestämman i Bankeryd den 21 Martii 1812
1. Till Ledamöter uti 1812 års BeredningsTaxering för Bankeryds Socken waldes af

Ridderskapet och Adelen Hof Rätts Rådet Wälborne Herr GG Silfverhjelm och
Hof Jäg Mästaren Wälborne Herr GH Silfverhjelm, af Ståndspersoner Herr
Notarien Almquist på Trånghalla, af Hederwärda Allmogen Nemndeman Broman i
Klerebo, Peter Fogelberg i Labbarp och Anders Cedervall i Krabberyd.

2. Till Protocollist wid Beredningstaxringens förrättning waldes enhälligt
Studeranden Herr Mårtensson på Målskogs Säteri, och bewiljades honom i
arfwode 16 Sh Banco af hwarje förmedladt Hemman, hwilka Penningar
Kyrkowärden Mäster Cedervall åtog sig att uppbära

3. De sålunda walde och nu närwarande Ledamöter uti Berednings-Committeen
öfwerenskommo om dag för BeredningsCommitteens sammanträde den 3dje
nästkommande April kl ?  före middagen på Månseryds Säteri

4. Soldaten Korts Änkas begäran, at, wid hennes behof af huswara få inflytta uti
Fattigstugan, likwäl med förbehåll, at icke njuta större andel af Fattigmedel än
hon hittills ärhållit, bewiljades.

Widare war intet att ärindra. Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Gust Silfverhjelm

--------- med Bankeryds Församling den 28 Maji 1812, hwarwid följande ärender föredrogos och
afslutades

1. Kyrko och Fattig Cassans Räkningar framlades till granskning, jämfördes emot Specialen
och andra Verificationer, samt befunnos rigtiga.

2. Räntorna för utestående Capitaler inbetaldes och nedan skrifne personer inbetalde af
KyrkoCasan låntagne Capitaler, nemligen
Peter Anderssoni Stora Svinhaga 11:5.4, Jonas Lund i Granshult 5:26.8, Peter Brandt i
Granshult 11:5.4, Johannes Sjögren i Labbarp 8:16.-, Till FattigCassan Johan
Sjögren2:37.4

3. Vice Komministern Herr Unnerus bewiljades ett offer, då derom 8 dagar förut från
Prädikstohlen kungöres

4. Äfwen bewiljades Enkan Hök understöd af Fattigmedlen
5. Anmärktes att flere personer obehörigen inflyttadt i Församlingen hwilka uppgåwos

wara: Torpare på Stora Svinhagas ägor Johannes Anderssons Swärmoder ifrån Sandhems
Socken, Smeden Forsbergs på Algutseryds ägor Swärmoder ifrån Ljungarums Socken,
Enkan Maja Jaensdotter hos Torparen Johannes på Algutseryds ägor, hwilken Enkan har
2nne Barn och inflyttadt från Jerstorps Socken. Afskedade Soldaten Fahl i Tokeryd,
inflyttad från Bottnaryds Pastorat. Rotmästare antyddes, at straxt tillsäga Jordägare
att, afhysa dessa i Socknen obehörigen intagna personer wid förut stadgat Wite  af 1 Rd
Banco för den dem hyser och lika wite för Jordägarne hwilka böter tillfalla FattigCassan.
Skulle, emot förmodan, dessa obehörigen i Socknen inflyttade, wid Rotmästares
tillsägelse icke afflytta Socknen inom 14 dagar efter derom i Wittnens närwaro skedd,
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uppmaning, åligger det Rotmästare genast derom aflemna raport till Prosten i
Församlingen wid wite af en Riksdaler Banco

6. Till Mäster Arvid Kollberg i Kolaryd utlånades af  Kyrkans medel 33 Rdr 16 Sh Banco
7. Sexmännen emottoge och nedlade i Stora Kistan 184 Rd 34 Sh och 6 rsd Banco
8. Kyrkowärden Mäster Staffan Brandt emottog för at lefwerera till Kyrkowärden Håkan i

Bod af FattigCassans medel 85 Rd 26 Sh 9 rst Banco
9. I anseende till Bankeryds Sockens nära läge intill Staden Jönköping, ansågo

Socknemännen sig icke wara i behof af någon särskild af Socknen antagen och lönad
Barnmorska, hwartill Ordföranden sökte dem förmå och upmuntra.

10. I anseende till flera öfwerläggningar dem Socknemännen funno nödwändiga och då kl.
rean war öfwer 8 på aftonen, blef denna Socknestämma upskjuten till dag och tid, som af
Ordföranden framdeles skulle utsättas.

11. Med anledning af detta beslut blef Socknestämman efter, i laglig ordning skedd
kungörelse från Prädikstohlen, fortsatt den 9 Junii, då ------------

12. Wälborne Herr Hof Rätts Rådet Silfverhjelm till Protocollet ingaf en ord för ord så
lydande skrift. ” Genom Tveta Härads  lofl Tings Rätts Utslag af den 13 nästledne
Novemberis, förordnad  Medförmyndare för Soldaten Jöns Isaksson Bolins efterlemnade
omyndige döttrar, af hwilka Annica är lemnad at Tiggarestafwen och Sara inhyrd hos
Gustaf på Krogen, får jag öfwerlemna till Herr Prostens och Församlingens omtanke at
genom widtagande säkra anstalter besörja om bemälte flickors försörgning med kläder
och föda samtundervisning i Christendomskunskapen och sådana arbeten och slögder, som
tillhöra deras kön och kunna för framtiden frellsa dem från tiggarehopen, och det så
länge och intill dess det af mig å deras Broders, Peter Halls wägnar wäckta bröders
anspråk på 1/8 i Bod warder till deras förmån afgjordt, då jag sedermera will lösa
Församlingen från widare omsorg för desse fattige Barn från den dag tillträdet af
berörda åtting inträffar”.  GG Silfverhjelm
I anledning af detta Wälborne Herr HofRättsRådets till Protocollet gjorda anförande
tillfrågades Torparen Gustaf Svenson på Månseryds Krogen, om han wille fortfara at
ännu et år wårda, föda och med nödiga gångkläder fostra Flickan Sara Bolin, samt lära
henne Christendomskunskapen, hwilket Gustaf Svensson åtog sig emot et betingat
arfwode af 20 Rdr Banco, hwilka på det sättet betalas, at 16 Rdr 32 Shr betalas af
FattigCassan och 3 Rdr 16 Sh åtog Hr HofRättsRådet Silfverhjelm sig af egna medel
ädelmodigt betala.

Beträffande Flickan Annica Bolin, at hon åtminstone för Sommaren äger sit lifs uppehälle
hos Torparen Johannes i Bygget på Algudseryds ägor, i anseende hwartill Församlingens
Ledamöter nu inskränkte sin omsorg för åfwannemnde Flicka, at blott af FattigCassan
anslå åt henne till 1 Rdr 16 Banco och tillsades Fattigföreståndaren at om hennes
framdeles behof göra sig underrättad, och dem hos Pastor i Församlingen anmäla.

13. Enkan Stina på Moen ansågs berättigad att i Fattigstugan få inflytta och der njuta wård
Och skötsel.

14. Kyrkowärden Mäster Cedervall, som yrkat afsked från Kyrkowärdskapet, blef af
Ordföranden i Församlingen betackad för all sin osparda möda. I Cedervalls ställe
tillsattes Håkan i Boo, at wara Kyrkowärd.

15. Sexmännen Johannes Granberg, Anders Fahlgren och Gustaf i Horstorp begärde afsked
och blefwo i deras ställe Christian i Rukarp, Måns Nyman i Skinkärr och Anders Nyander
i Nyarp tillsatta.

16. Rotemästare står qwar, utom Håkan i Boo i hwars ställe Gustaf i Bo utnämndes.
17. Beslutades, at den upskutna reparation å Choret och Sacristugan med möjligasste första

skall wärckställas, arbetet utbjudas till Entreprenad, dagswärken till kalckältning?
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Utgöras efter matlag, sand-körslor efter hemmantal, och skulle emedlertid
Kyrkowärdarne draga försorg, at Förslag å kostnaden blir uprättade.

18. Till Torparen Gustaf Svensson på Månseryds krog betalas af FattigCassan, för Flickan
Sara Bolin wårdande och föda, deet betingade arfwodet för framflutna året, 8 Rdr.

19. Uppå tillfrågan ingen anmälde sig at låna Penningar uti KyrkoCassan, samtyckte
Ordföranden, at Församlingen, till Förstärckningsmanskapets halfwa legas betalande får
låna 83 Rdr 16 Shr Banco, emot det samliga Hemmans Brukare gemensamt answara för
betalningen, när den påfordras.

Widare war intet at ärindra, utan Församlingens Ledamöter åtskiljdes under tillönskan af Guds
wälsignelse.    Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Att detta Sockne stämma Protocoll blifwit upläst justerad och ricktigt befunnit intyga
And Unnerus  Anders Nyander

Protocoll, hållet wid Extra Socknestämma med Bankeryds Församling uti Socknestugan d. 12 Julii
1812.
Genom i laglig ordning, från Prädikstohlen upläsen Kungörelse, hade ordföranden till denna
Socknestämma kallat Bankeryds Respective Socknemän, för att bestämdt yttra huruwida ny
Entreprenad-Auction sedan wid den förra inga Speculanter infunnit, skulle utlysas, eller den
beslutade reparationen å Choret, Sacristugan och stenfoten på norra sidan om Kyrkan, uppskutas
till nästa år, i hwilket sednare beslut Socknemännen enhälligt stadnade i så måtto, at wid
instundande Michaelismässo-ocknestämma, arbetet kommer at genom Entreprenade-auction,
utbjudas till den som för lägsta pris åtager sig detsamma, och skulle dermed börjas i medlet af
Junii Månad nästkommande år 1813. Wid samma tillfälle wille Socknemännen öfwerenskomma om
Salbitter Plantladors anläggande, för at, enligt nyare utkomna Författningar, kunna till Kongl
Majt:s och Kronan in natura kunna lefwerera årliga Salpetteer afgiften.
Ut Supra In Fidem Protocolli  Nils Joh Colliander
Att förestående Socknestämmo Protocoll blifwit å Prädikstohlen upläst I Bankeryd d 19 Julii
1812, intygar Anders Unnerus v m adj
Justerad och ricktigt befunnit intyga  Anders Nyander sexman  Andreas Florin i Flaskebo, Håkan
Abrahamsson Kyrkowärdar

Protocoll hållet wid Extra Socknestämma med Bankeryds Socken d 23 Augusti 1812
Socknemännen begärde et lån af FattigCassan till Förstärknings Manskapets Legomåls betalande,
hwilket Pastor och Kyrkowärdarna bewiljade med willkor, Socknemännens Skuldsedel dicterar,
och anmodade Socknemännen Pastor, at till den 13de nästkommande September repartera
summan på hemmantalet i Socknen och genom Socken-utsskottet  uppbära Penningarne och till
FattigCasan återbetala.
Ut Supra In Fidem Protocolli NJ Colliander
Gustaf Silfverhielm   Anders Nyander  Stefan Brand  Måns Myman

Protocoll, hållet wid Allmenna Socknestämman med Bankeryds Socken d 12 April 1813
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Till hörsammande af såwäl Konungens Respective Befallnignshafwande Circulair till Prästerskapet
i Jönköpings Lähn, som Högwördige Domcapitlets Circulair under No 184 och 185, blefwo följande
ärender till öfwerläggning föredragna.

1. Ordöranden sökte på lempligt sätt förmå SockneMännen, till Saltpeter Plantladors
anläggande och upplystes, att för endamålet tjenliga ställen finnas wid Attarps Säteri,
wid Posthemmanet Stora Swinhaga samt KronoSkatteHemmanet Krabberyd; men i
anseende till Ägarnas af dessa hammans frånwaro, kunde Socknemännen icke nu taga
någodt säkert beslut, utan ärendet uppskjöts till nästa WallborgMässe-ocknestämma.

2. Beslutades att Vaccinations Collecten hädanefter skulle tillfalla Viccinateuren, Klockaren
Löfgren, såsom en liten uppmuntran, att hädanefter fortfara, att utan betalning
Vaccinera de Fattigas Barn, och undertecknad Prost  anmodades och lofwade, att äwn
hädanefter fortfara med tillsynen öfwer  Vaccinationens framgena befrämjande. Härmed
tillfredsställde trodde Socknemännen sig icke behöfwa wälja någon annan Vaccinations
Föreståndare och betygade gemensam fägnad deröfwer, att, utom de barn, som äro
födda inom året, wetterligen ingen finnes inom Socknen, hwilken icke blifwit Vaccinerad
eller haft Smittkoppor.

3. Socknemännen ärkänna med underdånigste wördnad Kongl Maj:ts AlleerNådigste afsigt
med Examinerade Barnmorskors antagande, men tror sig likwäl icke wara i behof deraf då
nästan ingen Socknens Innewånare har öfwer en mil till Staden Jönköping hwarest icke
allenast Examinerade Barnmorskor utan och de mäst förfarne och berömdaste Läkare
wid swåra tillfällen äro att påkalla.

4. Att den 21sta nästkommande April hos Prost Directeuren Sjölin i Jönköping taga
kännedeom af Jönköpings Stads Borgerskaps i Kongl Cammar Collegie anförde beswär
öfwer Lands Höfdinge Ämbetets utslag som befriar Tveta Härads innewånare från
Hållskjuts utgörande, samt deröfwer afgifwa och underskrifwa förklaring, waldes såsom
Socknefullmäcktig Anders Cedervall i Krabberyd

5. Till Ledamöter uti Socken Berednings Committeen för år 1813 waldes HofJägMästaren
Wälborne Hr GH Silfverhjelm, Hofätts Rådet Wälborne Hr Philip von Strokirck,
Wacktaren, wälädle Hr Johan Mellberg, samt af Bondeståndet Anders Cedervall i
Krabberyd, Jöns Kollberg i Kolaryd, Måns Nyman i Skinkärr

Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Å Bankeryds Sokns wägnar underskrifwa Stephan IB Brandt, Håkan HAS Abrahamsson
Kyrkowärdar, Anders Nyander I Nyarp Hans Strenberg Sexmän

  Protocoll hållet wid Allmenna Wallborg Messe Sockne Stämma med Bankeryds Socken den 25
Maji år 1813, hwarwid följande ärender föredrogos och afgordes.

1. Kyrkans FattigCassans Räkningar framlades, granskades och jämförde med Specialen och
quittencer befunnos till Debet och Credit rigtiga.

2. Räntorna inbetaldes både till Kyrka och Fattig Cassan
3. Hr HofRättsRådet Silfverhjelms Skuldsedel utbyttes emot en af Herr Majoren G Axel

Gedda utgifwen skulldsedel på 150 Rdr Banco ochHr HofRättsRådet Silfverhjelms
Borgen.

4. Böckerna utlåntes enligt anteckning i nya Specialen
5. Undertecknad Prost inbetalde till FattigCassan 12 Rdr 8 Sh 6 rst Banco för Granbäck,

hwilka FattigCassan förskjutit till Förstärknings Manskapets Legomål af Socknen
6. Af Kyrkocassan utlånades till Peter Peterson i Tokeryd 16:32.-, Christian i Rukarp 16:32.-

, Peter Olofsson i Horstorp 33:16.-, Jaen Johansson i Granshult 16:32.-, Herr Majoren
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och Riddaren Kulberg 33:16.-.  Af FattigCassan utlåntes till Anders Wallentinsson i
Tornaryd33:16.-, till Stefan Brandt i Granshult28:10.8, till Prosten Colliander 16:32.-, till
Johannes Ljung i Granshult 33:16.-

7. Till Kyrkowärd tillsattes i Stefan Brandts ställe Mäster Magnus Kollberg i Kolaryd
8. Till Sexmän tillsattes Johan Lundgren i Stibberyd. Till Rotmästare tillsattes Johannes

Andersson i Labbarp, de öfwriga stå qwar
9. I Anders Wallentinssons ställe tillsattes till FattigFöreståndare Mäster Abraham

Fahlgren i Kolaryd
10. Soldaten Bobergs Enka bewiljades fattigmedel för sina barn.
11. Sexmännen emottogo och nedlagde i Kyrkokistan 47 Rdr 20 Shr 7 rst och Kyrkowärden

Håkan i Bodh emottog at lefwerera till nya Kyrkowärden 10 Rdr 45 Sh 11 rst
12. Flickan Sara Bolin åtog sig Gustaf Svensson at ännu ett år wårda emot 20 Rdr Banco och

2 Riksdaler af Fattigmedlen, hwilka 20 Rdr hwilka Församlingen förmodar, Hr HofRätts
Rådet Silfverhjelm såsom dess förmyndare  betalar

Ut Supra In Fidem Protocolli NJ Colliander

Protocoll hållet wid Extra Socknestämman i Bankeryd d 15 Augusti 1813
Församlingegn blef hörd öfwer Soldateenkans ------bergs anhållan om att få inflytta uti
Fattigstugan; hwarpå gafs det swar, at såsom ----de Enka är arbetsför och Fattigstugan
redan är upfylt af gamla orkeslösa -----------; så kunde Församlingen ej lämna bifall till
hennes begäran, men, -------------------att af Fattigmedlen biträda -------- wid
utdelningar med Spannemål och Penningar till hennes 2nne barn
Anders Unerus w Comminister
Upläst och justerad intygaAnd Cedervall  Anders Nyander   Oluf Brolin   Hans
Strängberg   Jonas Abrahamsson

År 1814 den 20 Februari efter slutad Gudstjänst sammanträdde i Bankeryds
Sockenstufwa nämde Sockens Ledamöter, i ändamål att öfwerlägga om lämpelig utwäg till
bostad för aflidne Comministerns Wetterdals Enka, hwilken i nästkommande April månad
måste afflytta bostället och åt hwilken både för hennes egen och hennes afl mans skull
Socknens innewånare äro benägna wisa välwilja. Efter öfwerläggning beslöts
1. att Fru Wetterdal äger i nästa April då hon afträder bostället, genast inflytta i

Socknestufwan och der bo tills widare då annan henne passande lägenhet kan hinna
blifwa fullbordad

2. åtager sig sockneni sistnämnda ändamål, att med 4 Riksdaler Riksgäld på hwart helt
hemman bidraga till uppbyggande och inredande af ett åt Fru Wetterdal tjänligt
boningshus, hwartill underecknad Prost och Kyrkoherde upplåter tjänlig plan på
Bankeryds Stoms ägor nära wid Klockarens stufwa men östeer om landsvägen

3. EnkeFru Wetterdal lärer sjelf medan hon har ökar föranstalta om materialiers
framkörande ifrån Attarp där hon lärer hafwa fått låf på sådana och ifrån andra
ställen der de kunna komma att tagas; dock wilja de henne närmasst boende
Soicknemän wara henne häri behjelpliga efter lägenhet om så skulle behöfwas

4. Mäster Cedervall i Krabberyd åtager sig uppbörden af penningar för Fru Wetterdals
räkning.

5. I förmodan att Jerstorps Sockens samtliga innewånare icke hysa mindre
tillgifwenhet och wälwilja för sin aflidne Lärare och hans Enka än innewånarna i
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Bankeryds Socken, will underecknad Prost dels för att fullgöra Bankeryds
Sockenmäns önskan och dels för att söka ärnående af ett gott ändamål,
ofördröjeligen hemställa till Jerstorps Socknemän behjertande, om wilja lika med
denna Socken eller med fyra Rdr Riksgäld af hwart helt hemman till EnkeFru
Wetterdals ofwannämnde förmån bidraga

Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
I V Strokirck, på min fars wägnar LA Gedda, Pehs Nyander, Jöns Kålberg, Jonas Abrahamsson,
Oluf Brolin, HM Kållberg, A Cedervall, Anders Nyander, Samuel Broman, Måns Nyman

Protocoll hållet wid allmänna Wallborgmässe Socknestämma med Bankeryds Församling den 28
Maji 1814

1. Kyrko och Fattig Cassans Räkningar framlades, granskade, jämfördes med Specialen och
quittencer  samt befunnos rigtiga

2. Anders i Oset betalade till KyrkoCassan låntagit Capital, 5 Rdr26 Sh 8 rst och återfick
sin Skuldsedel

3. I Håkan Abrahamssons ställe, som nu på begäran endtledigades frånKyrkoWärdskapet,
tillsattes till Kyrkowärd Mäster Peter Alvin i Granshult, som kommer att emottaga Fattig
Cassans behållning 19 Rdr 23 Sh 6 rst Banco

4. I stället för Mäster Anders Nyander i Nyarp tillsattes till Fattigföreståndare  Mäster
Johannes Ljung i Granshult. I stället för Magnus i Bodh, Mäster Cedervall i Krabberyd
att wara Sexman. Rotmästare står qwar

5. Reparation å Sacristugan ansågs nödvändig och beslutades, att densamma skall utbjudas
på Entreprenad Auction, som kommer att utlysas i morgon 14 dagar samt annonceras uti
Jönköpings Bladet

6. En stor del spån på Kyrko Taket befunnes bristfällig, och anmodades Kyrkowärdarna, at
upköpa 500 st spån, som bör wara på stället lefwererad till den 1 Maji år 1815.

7. Beslutades, att en ny Prästkappa och ett nytt Bårkläde skulle inköpas äfwensom 600
spånspik

8. Öfwerbyggnaden å den så kallade Platinska grafwen befanns nedruttnad, hwarföre uti
Inrikes Tidningen Arfwingarna kungöres om dess snara reparerande, så wida den icke på
Kyrkans bekostnad skall igenfyllas

9. Till Herr Häradshöfding Sandeberg utlåntes af Kyrkans medel 66 Rdr 32 Shr Banco
10. På Fattig-Listan intages Jonas i Tokeryd och dess Hustru samt Thor i Altona på Extra

Stat, när han däraf finnes i behof.
11. Församlingen beslutade, att Johannes Hallberg i Fattigstugan får sitt uppehälle på det

sätt, at han får gå omkring på Socknen och ärhålla föda och huswara i 8 dagar på hwarje
helt Hemman

12. Äfwen beslutades, att Comminister får sina Collecter på Bönedagarne och Collecterne
annan dagarne Jul, Pingst och Påsk samlas till Kyrkan och de fattiga

13. Till Gustaf Svensson på Månseryds krog utbetalas af FattigCassan 2 Rdr Banco för
flickan Sara Bolins wårdande

Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Coliander
Carl af Sandeberg  A Cedervall  Arfvid Florin  Anders Nyander  Måns Nyman  AM Kållberg

 Protocoll hållet med Bankeryds Församling och Valborgsmässo Socknestämma d. 3 Juni 1815
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1. Kyrko och Fattig Cassans Räkningar framlades, granskades, jämfördes med Specialen och
quittencer samt befunnos rigtiga

2. Änkefru Comministerskan Wetterdal inbetalte sin skuld till Kyrkan så till ränta som
Capital belöpande sig till  33 Rdl 16 Sh Banco

3. Torparen Anders Pettersson i Stubbhagen inbetalte sin skuld 11 Rd 5 Sh 4. Banco jämte
derå löpande ränta

4. Hemmans Brukaren Anders Wallentinsson inbetalte till FattigCassan 33 Rdr 16 Sh Banco
jämte uplupen ränta, som han innehaft.

5. Angående Klingsporrska Grafven, som enligt vederbörligt tillstånd får nedtagas åtog sig
Comminister i Bankeryd densamma nedtaga, besörja likaledes nedgrefning och stenens
bortförande hwilket alt bör wara  verkstält i början af Julii månad – på egen bekostnad,
emot det att sten-järn med mera, som befinnes af nämnde Comminister får begagnas

6. Factorie Smeden Måns Nyman i Skinkjärr har till låns af Kyrkans Cassa bekommit 25 Rd
Banco enligt afgifen skuldsedel.

7. Likaledes Torparen Magnus Andersson på Pershof af Kyrkans Cassa till låns utbekommit
11 Rdr 5 Sh 4 rstBanco enligt skuldsedel

8. Beslutades att spånläggningen öfver Choret  jämte rappningen både in och utvändig af
Choret och stenfoten, genom Entreprenad skall uplåtas till verkställighet med aldra
första. Då skall denna Entreprenad Auction utlysas och hållas i Bankeryds Socknestuga
den 25 Junii nästkommande efter 8ta dagar förut skedd pålysning i Pastoratet så väl som
i Jönköpings Kyrkor och Veckobladet

9. Kyrkowärden Magnus Kollberg i Kolaryd begärde afsked ifrån sin beställning, som
beviljades och betackades för sitt hafda besvär för Kyrkans räkning. I dess ställe utsågs
Factorie Smeden Lars Granberg i Granshult till Kyrkowärd

10. Fattigföreståndaren Mäster Abrm Fallgren tog afsked och valdes Mästaren Magnus
Kolberg i dess ställe

11. Rotmästare Anders i Rukarp och Johannes Andersson i Labbarp ärhöllo afsked och i
deras ställe tilsattes Jöns Fallgren i Kolaryd samt Anders Persson i Nyarp. Äfwensom
Jonas Johansson i Flaskeboda ärhöll afsked och i dess ställe valdes Anders Nilsson i
Skinkärr till Rotmästare

12. På fattiglistan antogs gamla Änkan Martha på Torpet Marken under Trånghalla
13. Utaf Bankeryds Kyrkas Fattig-Cassa har Mästaren Petter Allvin i Granshult Westregl till

låns bekommit 22 Rdl 10 Sh 8 rst Banco
14. På Församlingens begäran lofvade Ordföranden till Kyrkogårdens utvidgning utflytta

Kyrkobalken 8ta alnar längre i Söder som nu utstakas, hwar emot Församlingen förbinder
sig å Stombens ägor odla till åker så stort stycke där anvist blifver, som intaga af
gjärdet blir Stombhemmanet före tagas från alt besvär och kostnad wid Balkens
flyttning

15. Änkan Stina Ek på Stora Svinhagas ägor får inkomma i Fattigstugan
16. För det nya Bårklädet beviljades 4 Sh Banco och för det gamla 2 Sh do, hwqarje gång

det vid lik---- nytjas

Protocoll hållet wid Extra Socknestämma med Bankeryds Socken i Socknestugan den 17de
September 1815
Uppå Requisition af Factorie Smeden Mäster Olof Brolin i Gransshult med flera Bankeryds
Socknemän hade denna Socknestämma idag 14 dagar sedan blifwit utlyst och anmäldes
hutwudsakeligen endamålet dermed wara att höra Socknemännen, huruwida den så kallade
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Tornarydswägen öfwer Bosaryds ägor till Stora Landswägen åt Risbro är för Sockneboarne så
nödwändig att den icke bör stängas, till förekommande af de olägenheter, som möta wid
inträffande Kronoskjutsningar än mindre än wid transporten af jäen ifrån Ryfors Bruket,
Smedjekohl till Factoristernas behof, hwilkas antal upgifwes till öfwer 50 Personer inom
Socknen och dessa icke hafwa någon annan loflig wäg at färdas, utan at gjöra en omwäg af cirka
1_ mil i stället för 1 eller höggst 1_ hakf 1/4dels mil. Sockneborna instämde enhälligt deruti, att
denna wägens öpna hållande war för dem nödwändig och anmälde nemndeman Broman särskildt,
att denna wäg för honom wore nödwändig för Qwarnstenars hämtning till dess ägande qwarn
Klerebo, hwilken omständighet äfwen inträffar wid Hulebo.
Ut Supra In Fidem Protocolli Nils Joh Colliander
Joh Mellberg Directiar och Hemmansägare, Anders Nyander  Måns Nyman  A Cedervall  Petter
Allvin  Lars Granberg  Enewald Lönegren CL Boställsinnehafware  Samuel Broman

Protocoll hållet wid Socknestämman med Bankeryds Socken den 15 October 1815
1. Sedan flere Bankeryds Socknemän yttrat sin bereddwillighet med något sammanskott

sätta Smeden Eric Florin i tillstånd att åter kunna uppbygga den Smedja och förskaffa
sig Wärktyg, hwilka genom wådeld gått honom förlorade, stadnade Sockenmännen i det
beslut, att detta sammanskott skulle af Rotmätare Rotewis upbäras wid samma tillfälle
då StamBoks medlen till Berga Kyrka insamlas.

2. Pigan Lovisa, som nu med sina 2nne oäkta barn kringstryker Socknen, lemnades tillstånd,
at få inflytta uti Socknestugan och få någodt af Fattigmedlen till barnens underhåll

Ut Supra In Fidem Protocolli  NJ Colliander
Carl af Sandeberg  A Cedervall  Måns Nyman  Samuel Broman

Protocoll hållit wid Allmän Vallborgmässo Socknestämma med Bankeryds Församling den 6
Junii 1816
1. Uplästes Kyrko och Fattig Cassans Räkningar, granskades, jämfördes med Specialen och

quittencer samt befunnos rigtiga
2. Jaen Johansson i Granshult inbetalte till KyrkoCassan låntagit Capital 16 Rdr 32 Sh

Banco, jemte renta och återfick sin skuldsedel
3. Framlidne Prosten Collianders skuldsedlar till KyrkoCassan, stor den ene på 150 Rdr och

den 2dre på 205 Rdr 26 Sh 8 rst i Banco blefwo på det sättet inlösta att dess Änkefru
Prostinnan Anna Christina Ribbing iklädde sig desse skulder och aflemnade en skuldsedel
med hela beloppet af bägge summorna jämte undertecknad godkänd borgen

4. Israels skuldsedel i Gigeryd stor 33 Rdr 16 Sh bco är under förlidne året inlöst och
skuldsedeln återlämnad

5. Framlidne Prosten Collianders skuldsedel till FattigCassan stor  16 Rdr 32 Sh Bco är -----
överstruket

6. Mäster Petter Allvins Änka i Granshult inlöste sin aflidne mans skuldsedel till
FattigCassan stor 33 Rdr 16 Sh Rgmtoch återfick skuldsedeln

7. Johannes Ljungs skuldsedel till FattigCassan stor 33 Rdr 16 Sh Bco inlöstes och
skuldsedeln återficks
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8. Den så kallade 5.proc. afgiften, som efter Bewillningsförordningen bör komma skuldenär
till godo förklarade samteliga skuldenärer till Kyrko och Fattig Cassorne at de eftergifva
och icke för det förflutna året göra något påstående om

9. De i Fattig Cassans Räkning uptagne 3 Rd 37 Sh 4 rst Banco som stå antecknade såsom
Församlingens skuld till FattigCassan, försvinna ur denna räkning, af detta skäl, att
nämnde penningar, för fattigas räkning och understöd äro utbetalda

10. Herr v HäradsHöfd af Sandeberg fått till låns af FattigCassan 100 Rdr Banco.
11. F d Factorie Smeden Anders Fogelberg i Granshult har af Kyrkans Cassa  till låns

bekommit 33 Rdr 16 Sh Bco
12. Hemman Brukaren Jon Jonson i Bood har likaledes af Kyrkans Cassa till låns bekommit 22

Rdr 10 Sh 8 rst Bco
13. Factoristen Arfvid Kollberg i Kolaryd har af Kyrko Cassan till låns bekommit33 Rdr 32 Sh

Bco
14. Factorie Smeden Johan Lund i Granshult fick till låns af Fattig Cassan 16 Rdr 32 Sh Bco
15. Till Kyrkowärd i den aflidne Mäster Alvins ställe, hvilken syssla Mäster Jöns Brolin

förestådt, blef Mästaren Jöns Jöransson Granberg i Granshult utvald
16. Fattigföreståndaren Mäster Magnus Kollberg nu boende i Kortebo tog afsked och

utnämdes i hans ställe Dannern Petter Engberg i Lilla Svinhaga.
17. Mäster Måns Nyman i Skinkärr top afsked ifrån Sexmanskapet och blef i hans ställe

Mästaren Stephan Brandt till Sexman utsedd.
18. Beslutades att v. Pastor Mgr Theorin skulle i tidningarne låta införa om Platinska

grafvens antingen reparerande af Slägtingarna eller och rättighet för Församlingen att
densamma borttaga.

19. Församlingen beslutade att gamle Hallberg efter förut fattadt beslut skall kringgå i
Soknen efter den March ruta som honom meddelas och vidare hvarje Söndag på
Predikstolen tillkännagifva. Och får han således icke nu hafva sitt hemvist i
Socknestugan – hvad hans Hustru Maja Hallberg beträffar, får hon aldeles icke inflytta i
Soknestugan eller i Fattigstugan utan förse sig hwar som hälst med husvarning – skulle
hon åter utan lof sig på något dera stället intränga och tigga om tingen församlingen eller
de fattige till last bör de fattigas Föresståndare och Rotemästarne föreständiga henne
att genasst afflytta, skulle detta ändock icke vinna någon värkställighet, bör man hos
Höga Lands Höfdinge Ämbetet henne anmäla – och dess handräckning till dess utvräkning
utvärka.

20. På anmälan om nödiga Reparationers verkställande på Pastors Bostället Jerstorps
Prestegård – beslutade Församlingen med första gå i befattning af en del af taket och
rätta Laduwäggen med Pilastrar och verkställa nödiga reparationer på Brygghuset

Ut Supra In Fidem Protocolli Eric Gustaf Theorin Nådårspredikant
Carl af Sandeberg  A Cedervall  And Nyander
Upläst d 9 Junii 1816 i Bankeryds Kyrka  testor Enewald Lönegren  CL

Protocoll hållet wid allmän utlyst Sockenstämma i Bankeryds Församling d 30 Junii 1816
Till Vaccinationsföreståndare i Bankeryds Församling utvaldes Dannemannen Gustaf Lind i
Bood och Factorie Mätaren Adolph Wetterbrandt i Granshult Mellangl
Angående Frälsehemmanet Fagerhult Mellangård 1 helt mantal i Tveta Härad och Svartorps
Sokn, åboar begäran hos Konungens Befallningshafvande att i krigstider och annars få
framställa blott 2nne hästar till kronoskjutsning stället, anhöllo Bankeryds Församlings
Skjutsskyldige att någon i Socknen måtte tillse, som med inlaga på vederbörlig ort kunde
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lägga sig emot deras påstående af det skäl att de mästa hemman i Bankeryds Socken annor
voro berättigade till samma förmån, såsom ganska --------- och födande litet kreatur.
Bankeryds Församling utsåg derföre f.d. Factorie Smeden A Cedervall i Krabberyd som å
dess vägnar torde hos Kongl Höga Befallningshafvande emot ofvannämnde åboar i denna del
sig besvära. Och likt han benäget sig åtog
Ut Suprra In Fidem Protocolli  E Lönegren
Anders Nyander Måns Nyman

År 1817 den 31 Majii hölls laglig Wallborgsmässe Socknestämma med Bankeryds Församling i
Bankeryd då följande ärender afgordes
1. Kyrko-  och Fattig Cassans Räkningar, granskades med Specialerne och godkändes samt

underskrefvos
2. Arvid Kolberg i Kolaryd inbetalte sin Sedel till Kyrkan, stor 33 Rdr 16 Sh och Ränta och

återfick Sedelen
Anders Nyander anmäler att Tit af Sandeberg upsäger borgen för Peter Olofsson i
Horsnäs; men dermed handhafves Lagligen
Christian Andersson i Rukarp skuldsedel af 16 Rd 32 Sh inlöstes till Capital och Ränta till
KyrkoCassan
Magnus Andersson på Pershoff skuldsedel till Kyrkan 11:5.4 inlöstes till Capital och Ränta
Enkefru Prostinnan Collianders i JerstorpSkuldsedel stor 355 Rdr 26 Sh 8 r inbetaltes
till Capital och Ränta, dels af Herr Directeur Mellberg, dels genom Sedel
Arvid Kolbergs Skuldsedel af 33 Rdr 16 Shr ill KyrkoCassan betaltes till Capital och
Ränta
Peter Olofsson i Horstorp Revers till FattigCassan af 2:32,4r skall nu upsägas till
inbetalning

3. Jan Larsson i Skinkärr Lånte af KyrkoCassan 22 Rdr 21.8, äfven Jan Jönsson i Backen
erhöll lån af KyrkoCassan11:5.4
Eric Florin i Flaskebo lånte af KyrkoCassan 16:32
Jan Johansson i Granshult af KyrkoCassan 8 Rdr
Herr Majoren och Riddaren Kulberg på Klemmestorp lånte af KyrkoCassan 180 Rdr
Herr Directeuren Mellberg 205 Rdr26.8
Nämndeman Anders Florin i Flaskebo erhöll af KyrkoCassan 66 Rdr 32 Sh
Thor Larsson i Bankeryd lånte af KyrkoCassan 11:5.4

4. Till Kyrkoråder i Bankeryds Socken valdes Wälborne Herr HofRättsRådet von Strokirch
på Målskog, Wälborne Herr HofJägMästaren G Silfverhjelm på Månseryd, Herr
Directeur Mellberg på Torp, Nämndeman Samuel Broman på Klerebo, Peter Fogelberg den
äldre i Labbarp, Anders Cedervall i Krabberyd, Abraham Fahlgren i Kolaryd.

5. Församlingen anmodade Kyrkorådet att hos Hög Respective Wederbörande foga verksam
åtgärd till Magnus Andersson i Stibberyds afflyttning från denna Församling, häldst
denna person hwarken är här för året skattskrifven, ej heller känd för god frögd.
KyrkoRådet uppdrogs af Församlingens Respective Ledamöter att öfverse
CassaBehållningen af KyrkoRäkenskaperna från den 11 Maji 1817 och afslut göra

6. Mäster Lars Granberg i Labbarp, som i 2nne år med heder och redlighet förestått
Kyrkowärdskapet begärde afsked, och blef i dess ställe till Kyrkowärd utsedd Anders
Persson Nyander i Nyatorp

7. Mäster Johannes Ljung i Granshult entledigades på sin begäran från Fattig Föreståndare
Tjensten och blef Mästaren Johannes Widerqvist i hans ställe därtill utsedd
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Följande Rotmästare begärte afsked, Gustaf Abrahamsson i Bo, Mäster Anders Persson
Nyander i Nyarp; och blefvo i deras ställe till samma beställning utsedde; Johannes
Granberg i Bo och Carl Widerberg i Horstorp

In Fidem Per Dusén
A Cedervall  Lars Dalström  A Nyander  Christian Andersson i Rukarp  Abraham Falgren

Till anmälan vid Justeringen
Sedan enligt § 4 antalet af Ledamöterne uti KyrkoRådet ej skulle väljas flere än till 6, blef sedan
fleste af  Possessionaterne från Socknestämman afrest yrkat af någon eller någre, det
KyrkoRådet borde innefatta 8 personer, de Cedervall och Fahlgren dertill föreslogs; men såsom
detta antal tycks vara öfverflödigt i en liten Församling af några och tjugu Hemman, anser v.
Pastor bäst vara det första antalet af Ledamöterne  bibehållas
Lämnadt till justeringen af v Pastori Per Dusén
Upläst och ärkändt den 8 Junii 1817 intygar å Församlingens wägnar Lars LG Granberg i Labbarp
Peter PE Engberg i Lilla Svinhaga

Hvad angår v Pastorn Hr Magister P Duseens anmälan till Protocollet angående tillräckligheten af
6 personer till utgjörande af Församlingens Kyrkoråd trodde de närvarande af Församlingens
Respective Ledamöter vid justringen idag, att de 8ta personer som innan slutad Socknestämma
till Kyrkoråd utvaldes Lagligen borde stå qvar Hälst deras val med Församlingen närvarande
Ledamöters beslut skedde innan Socknestämman af Ordföranden var uplöst
Tecknadt af E Lönegren
Å Församlingens wägnar bestyrka rigtigheten af detta anförande
Pehr Fogelberg  Anders Florin  Petter Engberg  Lars Granberg

Obs i § 4 är bland utsedde Kyrkoråderne Dannemannen Lars Dahlström i Stora Svinhaga,
uteglömd

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL BANKERYD ÅR 1838 - 1862

Protokoll hållet vid allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 20de Maj 1838
§ 1
Kyrko- och Fattig- Cassans räkenskaper för senast tilländagångna räkenskapsår granskades,
godkändes och underskrefvos.
Kyrko-Cassan äger uti fordringar 2085 rdr 26 s 8 r och Coantant 210:37:2 eller tillsammans
2296 rdr 15 s 10 r Bco. Fattig- Cassans hela behållning är 413 rdr 12 s 3 r deraf 37 rdr 6 f
contant.
Förnyas skola detta år af Kyrko-Cassans Skuldsedlar en utgifven av Hr xxxxxx Silfverhjelm på
50 rdr och en af Frans Larsson i Oset på 16:32 samt af Fattig- Cassans en af Anders Larsson i
Backamo på 16:32
Uti Borgensteckning, som genom dödsfall eller andra förhållanden blifvit bristande, böra
följande skuldförbindelser göras fullgoda, neml. till Kyrko- Cassan en af Enkan Anna Larsdotter i
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Sjöåkra på 22:10:8, en af Stads Fiskal Agelii på 66:32, en af Mäst Göran Arvidsson på 50 rdr och
till Fattig- Cassan en af Lars Granat i Klefven på 6:32 och en af Gust Apelblad i Ebbarp på 40 rdr
allt Bco.  Förre Stadsfogden J Lindquist skuld till sistnämnde Cassa , stor 20 rdr  har i hans
condurs blifvit anmäld.
Klingsporska grafvårdsfonden utgör nu 92 rdr 22 s 4 r Bco, Hvaraf 83:16 äro utlånte.
Redovisning härföre är upptagna efter Kyrkans Räkenskaper och blef godkänd.
Räntorna för alla till nämnde Cassor hörande fordringar till den 1ste innevarande Maj voro
inbetalte och Bevillningsprocent låntagarna gottgjord, såsom quitternserna i
Räkenskapshandlingarna visa.
Specialerna som blefvo underskrifna böra uti Kyrkokistan förvaras,

§2
I stället för Factori Smeden Mäst Sven Nyman, som med ordentlighet och redlighet innehaft
Kyrkovärdsbefattning under 2ne år, valdes nu till Kyrkovärd Faktor Smeden Mäst Pehr Johan
Thorsson uti Kolaryd. Mästaren Peter Ljung i Labbarp utsågs till Fattig Föreståndare och Hem
Egaren Jöns Broman till Vaccinationsföreståndare i ställe för Mästaren O. Nyman som från
dessa båda befattningar begärte entledigande.
Till Rotemästare och Sexmän, antogos för Tornaryds Rote Magnus Nilsson o Domnaryd
Norregård:- för Kolaryds Rote Torpare Johan Johansson i Tubbarp:- för Tokeryds Torpare
Jonas Johansson i Sörängen:-  och för Svinhaga Rote åtog sig Mäster Johan Ljung  detta
sysslande för ett år.

§ 3
Den Vallängd som vid det till Pingstdagen utsatta Klockare-val kommer att följas, genomgicks och
blef efter några mindre i samma längd upptagne anmärkningar gillad och underskrifven

§ 4
Mästaren Johan Per Brandt i Labbarp mottager på ett års tid gossen Gustaf W Wetterdahl mot
16 rdr 32 s Bco

§5
Tillåtelse att få inflytta i Fattigstugan lämnades Enkorna Maria Petersdotter från Oxhagen
under Algutseryd  och Stina Nilsdotter, som förr varit boende på Kolaryds ägor  och bör deras
Egendom för fattigkassans räkning upptecknas. Enkan Stina Gran får 1 Rdr 16 s Bco till
reparationshjelp vid den stuga där hon nu bor
Någon husvilla var för Mn Holmberg och hans hustru nu icke förhanden hvarföre deras begäran
om bostad i Fattighuset afslogs.

§ 6
Mästaren Widerquist anmälte sig villja efter några månader lämna Förmyndare redovisning för
gossarna Fogelberg , hvilket här skulle antecknas.

§ 7
Pastor lämnade redovisning för den Collect som vid ungdomens första nattvardsgång åren 1835,
36 och 37 blifvit insamlade, hvilken redovisning lämnade en behållning av fyra rdr 44 s 4 r Bco
Uti Kyrkans Inventarium bör antecknas att detta år genom byte och mellangift blifvit
anskaffade ett par större ljusstakar af then i ställe för den stora thenkannan, som ur samma
inventarium utgår
Rusthållaren Carl Florén åtog sig att ännu ett år behålla gossen Lars Peter Boberg mot förra
arfvodet 10 Rdr Bco
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Kyrkans tillhörigheter befunnos i ordning
· Nordström Kyrkoherde
Vid allmän Sockenstämma d 7 Juni 1838 uppläst och vidkändt intyga:
A Cederwall      Johan Spång?    Johanes xxxxxxx

Protokoll hållet vid allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 3 Juni 1838
Klockare valförättades, hvarvid Klockaren Eric A Löfgren erhöll alla de afgifne rösterna, vhadan
han till Socknens Klockare och Skolmästare nu antages, och har han härvid att åtnjuta de
löneförmåner, som denna tjenst tillkomma. Ut Supra.
In Fidem Nordström pastor
Uppläst och vidkändt samma dag intygas
PA Wetterbrandt
Uppläst från Predikstolen i Bankeryds Kyrka den 4 Juni 1838
af  J Norlin Eo

Protokoll hållet vid Allmän Sockenstämma med Bankeryds Församling den 15de Juli 1838
§1
Öfverenskommelse träffades med hustrun Hjertberg, att hon ännu ett års tid, räknadt från
början af nästkommande September, vårdar gossarne Fogelberg, hvarför hon erhåller 16 Rdr 32
s, samt dessutom 3 rdr 21 s samma mynt för den tid som hon under tillsyn och omvårdnad redan
haft samma gossar.

§2
Södra Pelaren vid kyrkogårdsporten som från grunden fått en lutande ställning bör om ?????,
hvarom Kyrko Värdarne gå i författning.
§3
Trohuldhets och tjensteed aflades avf antagne Klockaren Eric Axel Löfgren.
 O Nordström  pastor
Uppläst och hvidkänt av Allmän  Socknestämma i Bankeryds ……….
Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 5 augusti 1838

Pigan Maja Jönsdotter som redan tillförne fått tillstånd att bo i Fattigstugan, må tillsvidare
genom Fattigföreståndarens försorg och efter deras bepröfvande få nödigt underhåll men ville
Församlingen icke af hennes besök i huset såsom hittills vara besvärad.
För hennes son Sven Peter, 11 år gammal, bör tillfälle till uppfostran och nyttig sysslosättning
sökas och böra Fattigföreståndarna sådant efterhöra samt om uppfostringsarfvode som ut
Fattigkassan utgår, öfverenskomma.
O Nordström pastor
Uppläst och vidkändt samma dag intyga:
A Cederwall  Jan E Brolin   Carl Wetterbrandt
………… im Bankeryds Kyrka den 12 Augusti 1838

Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 26 augusti 1838
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§1
Församlingen var kallad att välja Fullmäktig som, i enlighet med Allm. Kungörelsen den 2
innevarande augusti, äger att afgifva Förklaring öfver de underåriga besvär, som af Revisions
Commisarien Alm, blifvit anförda vid Kongl Kammar Rättens Utslag ifråga om att antal
mantalsskrifne personers af  Arbetsklassens befrielse från Kronoutskylder, men afstod från
denna förklaringsrättighet.

§2
Förklaring afgafs öfver från Kammar Rätten ankomne anmärkningar vid åtskillige Mantalsskrifne
Personers befrielse från Skatt såsom arbetsfolk vid 1835 års Mantalsskrifning.

§3
Torparen Jöns Hjertquist lofvade att tills vidare mottaga Pig Maja Jönsdotters son Sven Peter
till vård och uppfostran från denna dag, och ville längre fram närmare öfverenskomma med
Församlingen om fosterlön,
men bör gossen på Fattigkassans bekostnad förses med de nödiga kläder som han saknar. Samt
med skor.
Ut Supra In Fidem  O Nordström pastor

Uppläst och vidkändt samma dag intyga
Carl Florin   JE Brolin  Johan Strängberg

Uppläst från Predikstolen i Bankeryds Kyrka den 2 september 1838 af Norlin Eo

Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med Bankeryds Församling d 2e Sept 1838

I anledning af från Vederbörande till PastorsEmbetet ankommen skrifvelse som blifvit
Församlingen meddelad, rörande af någre Häradsboer sökt ersättning för å broen o vägen ????
skada, genom ??????? den 2 sept 1837, valdes Kronorättaren Mäster Anders Cederwall å
Krabberyd, att å församlingens vägnar infinna sig i Ingaryd den 4 nästkommande september och i
ärendet samråda med öfrige Fullmäktige varvid Kronorättaren förbehöll sig ersättning och
skjutsomkostnader af Församlingen, vilken skulle genom Sexmännen uppbäras.
In Fidem Norlin
Uppläst och vidkändt intyga å församlingens vägnar Ut Supra ??????
PA Wetterbrandt   B Johan Thorson
Uppläst från Predikstolen i Bankeryds Kyrka den 9 sept 1838 af Norlin Eo

Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 14 Oct 1838

§1
Såsom ombud för Bondeståndet att på kallelse af Domhafvanden i orten välja deputerad till
innevarande års Markegångsförrättning samt med Kronofogden upprätta priskurant till grund för
Markegången, valdes Kronorättaren A Cederwall.

§2
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Torparen Jonas Hjertquist vårdar gossen Sven Peter son af Pig Maja Jönsdotter för 16 rdr 32 s
Bco om året från den 1ste nästlidne Sept räknadt.  Hjertquist undfår nu dessutom såsom hjelp
till skodon 1:24 s bco
Ut Supra In Fidem O Nordström
Uppläst och vidkändt samma dag intyga PA Wetterbrandt   Lars Granberg   Cederwall

Uppläst från predikstolen i Bankeryds Kyrka den 21 Oct 1838 af  Norlin Eo
Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 25 November 1838

Mäster Widerquist lämnade redovisning för sin Förmyndarebefattning Simon och Magnus
Fogelberg, hvilken redovisning, som för Simon lämnar en behållning af 264 Rdr 72 s 1r och för
Magnus 267 Rdr 41 s 8 r allt Rgr, Godkändes
Ut Supra In Fidem O Nordström pastor

Å Församlingens vägnar
Johan Strengberg  Carl Florin   Petter Ljung

Uppläst från Predikstolen i Bankeryds Kyrka d 2 Dec 1838 af J Norlin
PM Förmyndarehandlingarne skulle förvaras ibland Räkenskaperna i Kyrko Kistan

Stämma med Bankeryds Församling den 23 December 1838
§ 1
I enlighet med det af  Kungl Majt i Nåder fastställda Reglemente för ett gemensamt
Brandstodsbolag å landet inom Jönköpings län, samt allm Kungörelsen af  den 12e nästlidne
November i detta ärende, valdes Brandstods Committe för Socknen, uti Vilken Prosten
Nordström åtog sig att för någon kortare tid vara ordförande och för öfrigt till ledamöter
utsågos Hr Rustmästaren P Nyander på Trånghalla, Rusthållaren  C Florin i Flaskebo,
Kronorättaren A Cederwall i Krabberyd och Factori Smeden Mäst A Wetterbrandt i Granshult,
samt till suppleanter Faktori Smed Mästare A Gustafsson i Granshult och F Cederwall i
Krabberyd.

§2
Socknen delades uti 2ne BrandRotar, den Westra och den Östra, innehållande den förra den
Westra och den senare den Östra delen af Socknen, så att Lillån kommer att utgöra Gräns-
Skillnaden emillan båda Rotarne, men likväl Granshult bör räknas till den Östra Roten.
Till Brandmästare utsågos för Westra Roten Hemmansägarne Jöns Broman i Klerebo och Mäst
Johan Strengberg i Lilla Svinhaga, samt för Östra Roten Mästaren O Nyman i Kolaryd och
Muraren Anders Johansson i Tokeryd.

§3
Till Socknefullmäktig vid BrandStodsBolagsStämman den 16 januari 1839 waldes Hr
Rustmästaren R Nyander på Trånghalla.

§4
Beslutades att de hus som af Socknen byggas och underhållas i Jerstorps Prestego, skulle till
försäkring i BrandStodsBolaget intagas till et sammanräknadt belopp af 400 Rdr Bco
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§5
Något lämpligt ställe, der Fattighjonet Pig Lena Andersdotter blefve vårdad, kunde icke nu
bestämmas hvarföre med detta ärende måste anstå, tills vidare efterhörande skett. Ut Supra In
Fidem O Nordström pastor
Vid allmän Socknestämma de 1 Jan 1839 uppläst och vidkändt, intyga Johan Ljung  JE Brolin
?????

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL BANKERYD ÅR 1839

Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 1 Januari 1839
Till ledamöter uti detta årets BeredningsCommitte Valdes Hr Rustmästaren Nyander, Hr
Direktör? Mellberg, KronoRättaren A Cederwall Mäster Adolf Wetterbrandt och Rusthållaren
Florin
Ut Supra In Fidem O Nordström  pastor
Uppläst och Vidkändt samma dag intyga
Johan Ljung Carl Wetterbrandt  Johan Strängberg
Uppläst från Predikstolen i Bankeryds Kyrka d 6 Jan 1839 Norlin

Protokoll hållet vid allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 20 Jan 1839

Till följe af Konungens Befallningshafvandes i Länet Skrifvelse till Pastors-Embetet, voro
Socknemännen kallade att yttrande meddela angående förre Artilleristen Johan Sjöbergs fröjd
och lefnadsomständigheter samt tillkännagifva, huruvida hans broder eller annan pålitlig person
inom församlingen ville honom i försvar taga.
Socknemännen afgåfvo det yttrande, att förenämnde Johan Sjöberg väl är född inom Socknen
och här har en ännu lefvande helsyster, som är fattighjon samt en lefvande halfbroder ???????
och Postföraren Erland Andersson i Stora Svinhaga, men att han sedan föräldrarnas död förtärt
sitt arf efter dem och tagit wärfning och icke alltsedan 1823 inom denna Församling vistats, icke
heller ville nu hvarken hans halfbroder eller någon annan denne person i försvar taga, så mycket
mindre som för närvarande inom denna Socken snarare är brist på arbetsförtjänst än på
arbetare.- Ut Supra   In Fidem Joh Norlin
Uppläst och vidkändt samma dag intyga å Församlingens vägnar A Cedervall  Gust ?????  A
Gustafsson

Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 24,de Februari 1839
§1
På framställning af Pastor, att det vore välbetänkt att låta intaga Bankeryds Kyrka och
Klockstapel uti det nu upprättade Brandstodsbolaget för Jönköpings Län, lämnade Socknemännen
det utlåtande, att de önskade få Kyrkan och Klockstapeln uti nämnda Brandstodsbolag
försäkrade, såvida de härföre blifvande utgifter få ur Kyrko-Cassan utgå. Hvartill Pastor i
vederbörlig väg skulle söka tillåtelse.

§2
Socknestugan må intagas i BrandStodsBolaget för länet för 200 Rdr Bco samt Fattighuset för
100 Rdr samma mynt.-  Ut Supra    In Fidem  O Nordström  pastor
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Uppläst och vidkänt samma dag intyga å Församlingens vägnar P Nyander  A Cederwall  A
Gustafsson

Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med  Bankeryds Församling den 1 april 1839
§ 1
Fattighjonet pigan Maja Färdig, född år 1801, har länge gjort Församlingen bekymmer genom
henne åkommen vansinnighet, hvilken under sednaste tiden så tilltagit, att hon genom
Församlingens egna åtgerd nu icke kan vårdas, samt att fara är, att hon, om bevakning icke öfver
henne hålles, kan tillfoga sig och andra skada.- då tillfälle gifvits för henne, har hon begifvit sig
från det åt henne anvista hemvist, fattighuset, och kringdrifvit i denna och andra socknar,
hvarifrån hon åtskilliga gånger blifvit hemskjutsad under klagomål öfver hennes förhållande och
öfver vådligheten att lämna henne utan noga tillsyn.
Af sådan anledning samt för att möjligen bereda denna olyckliga hjelp för hennes sinnessjukdom,
ansågo Socknemännen angeläget vara, att hon till intagning å Hospital nu blifver anmäld, hvarom
Pastor uppdrogs ansöka ………..
Patient icke har andra anhöriga än en gammal moder, som sjelf är fattighjon i annan socken och
ett 11årigt barn som uppfostras af Församlingen och hon sjelf så alldeles saknar all tillgång, att
hon länge af Fattigvården njutit underhåll, så bör, om bifall lämnas till förenämnde ansökan den
blifvande Hospitals utgiften ur Bankeryds Fattigkassa utgå.-  Ut Supra     In Fidem  O
Nordström
Uppläst och vidkänt samma dag , intyga
A Cederwall   Johan Ljung   Johannes   xxxxxxquist

Protokoll hållet vid Allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 12te Maj 1839
§ 1
Kyrko- och Fattigkassornas räkenskaper för sistförflutna ecklesiastikår företeddes, granskades,
gillades och blefvo underskrifne.
Kyrkokassan äger utestående 2197 Rdr 37 s 4 r och kontant 243:28:8 eller tillsammans 2441 Rdr
18 s Bco
Klingsporrska Grafvårdskapitalet utgör 96-35-4 bco
Omskrifvas böra följande år 1830 utgifna Skuld Sedlar neml en af Per Granberg på 33;16, en af
Peter Andersson i Grefbäck på 66:32, och en af Jan E Brolin på 20 Rdr.- Uti bristande
borgensförbindelse böra kompletteras en af Johannes Arfvidsson i Jönköping på 44;21:4, en af
Anders Pihl på 16:32 och en af Göran Arfwidsson på 26:5:4
FattigKassan äger, enligt räkenskapsboken753 Rdr 18s 8r och kontant 33:8:7 eller tillsammans
786:27:3 Bco
En af förre Stadsfogden G Lindquist på 20 Rdr utgifven skuldsedel, hvilken i hans konkurs blifvit
anmäld, bör bevakas. Förmyndaren för gossarne xxxxxx och Magnus Fogelberg, J Widerquist,
hade till fattigkassan uti godkända skuldsedlar aflämnat nämnde gossars arfstillgångar,
utgörande 355 Rdr 1s 1r Bco och var ingenting mot hans förmyndarförvaltning  att anmärka, som
derföre varder godkänd, Auctionsmedel efter fattighjonet Olof Jonasson 24Rdr 22s 4 r hafva
även detta är ökat fattigkassan
Räntorna för alla till dessa båda kassor hörande kapital voro inbetalte intill d 1 innevarande Maj,
och Bevillningsafdrag Låntagarne gottgjord såsom deras quittenser i räkenskapshandlingarna
visa.
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Specialerna skulle i Kyrkokistan förvaras. Äfven anmärktes att skuldförbindelserna för gossarna
Fogelbergs medel böra i vanlig ordning förskrifvas till Fattigkassan.
Till efterrättelse vid nästa års räkenskaper är efter detta protokoll upptagen en förteckning på
flere sedan den 1 Maj till båda Kassorna inbetalte skulder mm

§2
I stället för Mästaren Joach. Ljungqvist som med ordentlighet och redlighet
Kyrkvärdsbefattning i 2ne år innehaft valdes nu till Kyrkovärd Mästaren Johannes Strengberg  i
Lilla Svinhaga. De förre Vaccinationsföreståndarne Hem Eg Jöns Broman och Mäst Joh Ljung
quarstå.  I stället för förenämnde J Strengberg valdes till Fat-,,,,
och Sexmän utsågos Hem Eg Gustaf Lundberg  för Svinhaga Rote, Hemmansbruk Sven Johansson
i Horstorp för Backa Rote samt Mästaren Jonas Ljung för Granshults Rote.

§3
Till Kyrkorådsledamöter valdes nu Hemmansäg Carl Wetterbrandt, Jöns Broman, och Carls
Florin.- de förre quarstående ledamöterne äro; Rustmästare P Nyander, Direktör Mellberg, och
Mästarne Jan xx Brolin, Per Ljung samt KronoRättaren A Cederwall

§4
På derom gjord anhållan af drängen Carl Isacsson Sandquist från Granshult, hvilken är född år
1816, antogs han till Sockneskräddare, dock med villkor, att envar af Församlingens ledamöter
äger med syarbeten vända sig till den, för hvilken han kan hafva förtroende, utan hinder eller
klander af den nu antagne Sockneskräddaren.

§5
Skräddare Drängen från Svarttorps Socken Anders Johannisson Mörks begäran att blifva
Sockneskräddare kunde i anseende till den dertill förut antagne icke bifallas.

§6
Mästaren Johannes Florin i Anderstorp lofvade att på några månader till vård och sysslosättning
mottaga på 15e året gamle gossen Gust Wilh  Wetterdahl, efter hvilken tid han vill med
församlingen uppgöra ackord om arfvode härföre,  ifall han finner sig  vid att honom behålla.

§7
I afseende på de från början af Maj till Michaeli tiden vanlige helgedagsringningarna, beslöts,
att dessa ringningar böra ske klockan sex aftonen före helgedagen under hela tiden, utom i
September månad då den sker klockan fem. Med ringningar på de stora högtidsaftnarna
förhålles som förut skett.  Detta ställer sig klockaren till noga efterrättelse.

§8
I enlighet med 35 st af det av Kongl Majt stadfästade Brandstods Relgementet för länet, som
bjuder, att hvarje socken inom sig bör stadga huru klockornas klämtning må kunna antyda
eldsvåda i Socknens förskildta delar, stadgades nu, att sex klämtningsslag antyder eldsvåda i
Westerbygden eller väster om vägen till Bränninge, samt fyra slag utmärker sådan våda  i
Österbygden eller öster om nämnda väg. Börandes vid båda tillfällen ringningar emillan
klämtningarna ske.

§9
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Mannen Holmbergs begäran att få inflytta i Fattigstugan fann Församlingen icke nu mer skäl än
tidigare att bifalla

Kyrkans tillhörigheter befunnos i ordning. De komma att genomgås närmare instundande sommar.
O Nordström Pastor
Uppläst och vidkändt i Bankeryds Socknestuga den 19 Maj 1839 intyga å Församlingens vägnar
Johannes xxxxxquist    xx Cederwall   A Cederwall
Uppläst från predikstolen i Bankeryds Kyrka den 20 Maj 1839   Norlin

Protokoll Bankeryds Församling 16.de juni 1839

§ 1
I anledning af Konungens Befallningshafvares Kungörelse af den 1.e nästlidne Maj, angående ett
ändamålsenligt handhafvande af Kungl Författningen om Sockenstämmor och Kyrkoråd i hvad
derföre avse sen ordning, som genom Kyrkorådsledamöternas samt Rotemästarnes och
Sexmännens tillsyn och åtgärdanden kan befrämjas, ansåg man nådigt att förra beslut om
ungdomens afhållande af starka drycker, såvitt görligt är, handhafvas, hwarvid det likväl
hufvudsakligen berodde på föräldrar och husbönder, att genom vaksamhet av barn och tjenare,
goda företställningar och värdiga efterdömen bereda ordentlighet och sedlighet såväl j detta
som i andra afseenden, samt sålunda främja både egen tillfredsställelse och ungdomens sanna
väl. För öfrigt ville man efter sig företeende omständigheter vidtaga sådana åtgärder, som kunna
befordra det goda ändamålet, ordning och sedlighet inom Församlingen.

§ 2
I enlighet med Allm Kungörelsen den 6. Maj detta år, voro de inom Socknen varande extra
Rotehållare kallade att samråda huruvida de skulle antaga Kungl Majt. Nådiga Proposition att vid
påkommande krig prestera hästar i stället för manskap, och om de så önskar utse ombud att vid
af Konungens Befallningshafvande framdeles i detta ärende utsättande sammanträde härom
afgifva bestämdt svaromål. Men då så få extra Rotehållare kommit tillstädes, att hvarken om
den Nådiga Propositionen kunde samrådas eller ombud utses, blef beslutadt att Rotehållarne
sjelfve må vid den förutnämnde sammankomsten sinn rätt bevaka och svaromål i ämnet afgifva.
O Nordström  pastor
Wid Allmän Socknestämma  30. Juni 1839 uppläst och vidkändt, intyga
A Cederwall    xx Broman  PA Wetterbrandt
Uppläst från Predikstolen i Bankeryds Kyrka d 7. Juli 1839  O Norlin?

Protokoll hållet vid allmän Socknestämma med Bankeryds Församling d, 21,e Juli och den 11.e aug
1839

§1
Mästaren Per Adolph Granberg, som på ett år från den 23dje dennes mottager gossen Gustaf W
Wetterdahl till uppfostran och tjenlig sysslosättning, undfår derföre 13 Rdr och 16 s samt
dessutom nu till en klädning Linne och skor 8 Rdr allt Banco. Med arbetskläder förser han honom
utan betalning.

§2
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Torparen Hjertquist behåller ännu ett år gossen Sven Peter? Mot 13 Rds 16 s Bco.

§3
För Pig. Maja Färdigs intagning å Wadstena Hospital bör den vanliga medgiften 33 Rdr 16 s Bco
äfvensom skjutspengar erläggas af Fattigkassan. Ut Supra       In Fidem O Nordström pastor

Uppläst och vidkändt samma dag intyga
A Cederwall    xxxxxx   Lind  Broman
Uppläst från predikstolen i Bankeryds kyrka d 18 augusti   af   Nylin?

Socknestämma med Bankeryds församling d 22. Sept 1839
§1
Till ombud att föra socknens talan i fråga om utvidgning af Häradsfängelset mm samt om
Tingshusets reparation, hvilka ärenden förekomma å andra Rättegångsdagen af detta årets
hösteting eller den 29de instund. October kl 11 fm utsågs Kronorättaren A Cederwall

§2
Enkan Stina Tenggrens från Stubben under Bodh begäran att få husvara i Fattigstugan
bevilljades icke af skäl att hon till bostad har egen stuga. Dock ville Församlingen med tre
Riksdaler Banco som ur Fattigkassan får utgå, bidraga till denna stugas reparation. Äfvenledes
må Enkan Tenggren efter tillgång och Fattigföreståndarnas bepröfvande få något fattigsäd.

§3
Enkan Eva Cajsa Granberg åtog sig att på ett år räknat från instundande october månads början
hafva tillsyn och vård om gossarna Simon Peter och Magnus Fogelberg mot ett arfvode af Elwa
Riksdaler 5 s 4 r Banco. Nödigt befanns att deras beboendestuga förses med takpanel och för
öfrigt nödtorfteligen repareras hvarvid de bräder och den spik användes som finns uti
Materialboden och öfriga kostnaden bestrides av Fattigkassan. Ifrågavarande gossars Anhörige
Mästarne Widerqvist samt Jonas och Peter Ljung lofvade vid detta arbete hafva tillsyn samt gå
tillhanda.
O Nordström  pastor
Uppläst och vidkändt i Bankeryds Socknestuga den 6 Oct 1839 intyga å Församlingens vägnar
Nyman J Thorson  J Strängberg
Uppläst från Predikstolen 13. Oct. 1839 af O Nordström

Protokoll hållet vid allm Socknestämma med Bankeryds Församling d. 13. Oct 1839
Såsom ombud för Bondeståndet att välja deputerad till innevarande års Markegångssättning
samt med Kronofogden upprätta Pris Kurant till grund för Markegången utsågs Krono Rättaren A
Cederwall, Krabberyd
O Nordström pastor

Protokoll hållet vid allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 10e November

§1
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Till fullmäktig att deltaga i det Riksdagsmannaval, som domhafvanden i orten utsätter, utsågs af
Bondeståndet inom Församlingen Kronoskatte Hemmansägaren And. Cederwall, som är född 1774

§2
Hustru Stina Gran i Sköttängen får husvara i Fattigstugan, men bör lämna sin egendom till
Fattigförsörjningen
O Nordström
Uppläst och Widkändt samma dag, intyga å Församlingens vägnar
Johannes Widerquist ?   PA Wetterbrandt   J Nyman

Protokoll hållet vid allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 10e November 1839

Till Församlingen öfverlämnades följande af Hr Rustmästaren Pehr Nyander och hans Fru Anna C
Friman till grundläggning af en Skolinrättning uti Bankeryds socken gjorda förordnande: “Såsom
en gärd af tacksamhet för den Nåd hwarmed den Högste omfattat oss undertecknade äkta
makar, och för att medverka till uppväxande slägtens christeliga uppfostran, gifve och föräre vill
till beredande af Boställe för en skolmästare i Bankeryds socken en summa af Sexhundrade
Sextiosex Riksdaler och 32 skillingar Banko, dock så att detta kapital af oss, såsom ägare af
Frälsehemmanet _-del Printzeryd i Bankeryds socken, får innehafvas emot det vi under
Förpantningsrätt på Femtio års tid till Skolinrättningen och Skolmästaren i nämnde socken
upplåta Karaktärsbyggnaden åfvan nämnde Printzeryd jemte derintill liggande trettonhundrade
geometriska quadratfamnar utstakad jord, samt mot willkor, att om wi, wåre rättsinnehafvare
eller blifvande ägare till nämnde hemman skulle efter förpantningsårens slut villja till Skolans
Boställes fond inbetala förenämnde kapital och sålunda för Hemmanet återvinna jordrymden,
skall för samma kapital erläggas 3 procent årlig ränta, beräknad för hela förpantningstiden och
dessutom lösen för de å lägenheten då befinteliga byggnader utgifvas efter det värde, som
tillkallade Gode Män då derå bestämma; men skulle åter Skolinrättningens vårdare efter
förpantningsårens slut villja uppsäga kapitalet, kommer all fråga om ränteberäkning och lösen för
åbyggnaderna att försvinna äfvensom sjelfva kapitalet att minskas till det belopp, som efter
Gode Mäns billiga bestämmande då kan utgöra värdet af blotta jordrymden:- Ägandes
Vedergörande utan vårt vidare hörande låta vid HäradsRätten detta Förpantningsbref  lagligen
inteckna“
Trånghalla den 7 November 1839
P Nyander  sigill    Anna C Friman  sigill
“Att förenämnde makar Hr Rustmästaren Peter Nyander och hans Fru Anna C Friman med fri
villja upprättat detta Förpantningsbref
--------
en gång närvarande vittnen Joh Mellberg, Econom ? Direkteur, Torp i Bankeryds socken
O Nordström, Prost och Kyrkoherde i Jerstorp och Bankeryd
G Ahlberg, boende i Kolaryd
och förklarade Församlingens ledamöter den tacksamma förbindelse, uti whilken de väl så alla i
allmänhet som nu och framgent uppväxande slägten i synnerhet komma att stå till Hr
Rustmästaren Nyander och hans Fru för denna wälgörande stiftelse, hwarigenom ett länge insett
behof af en ordnad och säker handledning för ungdomen uti nödiga och nyttige läroämnen kan
blifva avhjelpt samt tillkännagåfwo sig villja den tillämnade Skolinrättningen efter förmåga
befrämja och så snart ske kan i werket sätta, till hwilken ända och i afsigt att i erforderligt
skick ordna skolrum och anskaffa de nödigaste Skolmaterialier, frivilliga gåfvor och bidrag efter
hwars och ens tillfälle och välvillja för den goda saken komma inom Församlingen att uppbäras.
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Skollägenheten får tillträdas den 14de Mars nästa år, 1840.- Pastor låter det gifna
Förpantningsbrefvet Wid HäradsRätten till framtida säkerhet lagligen inteckna.
Och då enligt Kongl Majts Nådiga Resolution af den 3 Mars 1837 Klockare och Skolmästare
befattningarne böra vara förenade, men sådant ännu icke kunnat för sig gå, kommer intill dess en
sådan tjensteförening kan ske Skolmästare att blott tills vidare och på obestämd tid samt utan
fullmagt att antagas och har han, sedan undervisningen kommit i ordentelig gång, att derföre i
årlig aflöning åtnjuta de af hwarje förmedlat hemman tillförne beviljade 4 kappar Råg, utom
hwad som af barnens Målsmän kan erhållas, och skulle för öfrigt Pastor i förening och samråd
med Församlingen samvetsgrant nu och framgent söka att till Skolmästarebefattningen få
skickelige och till barns ledning och handhafvande passande personer anställde, hwarförutan
Pastor ville med uppmärksamhet tillse skolans gång och låta sig vårda om dess förkofran och
framsteg.-
Ut Supra    In Fidem    O Nordström  pastor
Uppläst och hwidkändt den 17de November 1839 intyga å Församlingens vägnar
xxxxxxxxx    J Strängberg      Petter Ljung
Uppläst från Predikstolen i Bankeryds kyrka Söndagen den

Protokoll Bankeryds Församling 8de December 1839
§ 1
Då utrymmet i Fattigstugan nu så medgifver lämnades tillåtelse för Enkan Stina Johansdotter
Tenggren att dit få inflytta.

§ 2
Aflidne Assessoren G. Eckerström som i lifstiden varit ägare af hemmanet Flasarp, hade enligt
hans testamentariska förordnande till Bankeryds fattige ett Kapital af Sextiosex Riksdaler 3 st
Bancho, hvilket nu blef åt Församlingen öfverlämnadt, för att såsom de andre fattigmedlen
förvaltas, och förklarade Socknemännen sin förbindelse för denna gåfva, som tacksamt fäster
dem vid den saknade hädangångne gifvarens goda och aktade minne.

§ 3
Beslutades att kyrkan och klockstapeln med klockor och kyrkans lösören skulle intagas i allmänna
Brandstods-bolaget för Länet och skedde derföre värdering till ett belopp af 4700 Rdr Bco.
Pastor skulle draga försorg om verkställigheten af detta beslut
Ut Supra   In Fidem
Nordström, pastor
Uppläst och vidkändt samma dag intyga å Församlingens vägnar
Johannes xxxxxdenqvist   Johan Ljung   Johan Strängberg
Uppläst från predrikstolen i Bankeryds kyrka den 15 dec 1839, J Norlin Eo

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL BANKERYD ÅR 1840

Protokoll hållet vid allmän Socknestämma med Bankeryds Församling den 19de Januari 1940
Till Ledamöter i årets BeredningsCommitte, som sammanträder i Jerstorp den 31ste dennes,
Waldes: Häradshöfdingen C af Sandeberg, Rustmästaren P Nyander, KronoRättaren Anders
Cedervall i Krabberyd, FacoriSmedMästaren PA Wetterbrandt i Granshult Mellang. Och
RustHållaren Carl Florin i Flaskebo
Ut Supra   In Fidem   Norlin Eo
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Uppläst och vidkändt denna dag intyga å Församlingens vägnar
xxxxx    xxxxxxxxxx    Petter Ljung

Protokoll hållet vid Socknestämma med Bankeryds Församling de 2dre Februari 1840
Till fullmäktig att föra Socknens Kronobrefbäringsskyldige innevånares talan i fråga om
ersättnng till de Hemmans Innehafvare som nu äro eller kunna blifva anslagne till
Kronobrefbäring , hvilket ärende förekommer inför Tveta HäradsRätt den 27de nästkommande
Mars kl 11 fm, utsågs KronoRättaren A Cedervall
Ut Supra  In Fidem  O Nordström pastor
Uppläst och vidkändt samma dag intyga
PA Wetterbrandt Johan Strängberg  Carl Florin

Uppläst från predikstolen i Bankeryds kyrka den 9 febr 1840 af J Norlin  Eo

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL BANKERYD ÅR 1858

Protokoll vid laga utlyst Sockenstämma i Bankeryd den 15 Febr 1858
1.
Från Aphoteket i Jönköping var ankommen en räkning på de under farsotstiden förra året till
Bankeryds Församling uttagna Medikamenter. Församlingens Debet för desse utgjorde 21 Rd 3 s
4 rst Bco. Enligt uppgift af SundhetsNämndens Ordförande Fabrikör Granberg voro utlemnade
till personer som å Stämman nu vitsordades att kunna betala, Medikamenter för 3 Rd 35 s 10
rst, hvilka nämnde Fabrikör lofvade att infordra. Härtill kommer för den först uttagna
Medicinen, hvilken sändes till Bankeryd Östregård 4 Rd, hvilka Fru Nordström godhetsfullt ville
ensam liqvidera. Såsom orätt påförde anmärktes derjämte 1 Rd 8 s 8 rst, när desse poster,
tillhopa 8 Rd 44s 6 rst fråndragas, blifver återstoden 12 Rd 7 s 10 rst Bco eller i Riksgäld 18 Rd
11 s 9 rst. För att gälda dessa, äfvensom för att gottgöra de ur Fattigkassan förskotterade 9 Rd
rgd hvilka till Krono Rättaren Cederwall blifvit utbetaldte för 3ne resor till Ingaryd i egenskap
av Församlingens ombud öfverenskommo Socknemännen att å hvarje helt förmedlat Hemman
skulle utdebiteras 1 Rd 6 s och proportionaliter å mindre hemmansdelar; och har KronoRättaren
Cederwall, haft godheten lofva att med första uppbära desamma.
De obegagnade Medikamenterna skulle till förvar emottagas af Ordföranden i
SundhetsNämnden, Fabrikör Granberg i Labbarp.

2.
Då det pålysta ärendet om val af en ByggnadsCommigtée sedermera förekom, hemställde Hr
Löjtnant Stigell på Månseryd, om icke först, innan man skred till ett dylikt val, en Instruction
för denna Committée borde uppsättas, samt af Socknemännen pröfvas och antagas. I denna
åsigt, hvilken af Ordföranden  biträddes  förenade sig äfven de närvarande; och anmodades Hr
Löjtnant Stigell att hafva besvär med uppsättande af ett projekt till en sådan Instruktion,
hvilket ock Hr Löjtnanten godhetsfullt lofvade fullgöra, och kommer det, att i dag 3 veckor  till
på allmän Stämma här meddelas Socknemännen, då en hvar får tillfälle yttra sig, om det i sin
helhet godkännes,  eller om ett och annat moment deri skall ändras eller få annan lydelse.

3.
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Vid den framställda frågan om auction ytterligare skall utlysas å den osålda Spånen i Material
Boden, beslöts, att dermed skulle tills vidare dröjas.

4.
Fabrikör Granberg hade anmält det, FattigStyrelsen i anseende till ett och annat lemnat
understöd åt sjuklige Backstugusittaren Johan Fransson i Fåfängan, hade för Fattigkassans
räkning upptecknat hans tillhörigheter. Socknemännen godkände denna åtgärd, heldst som det
var att befara att detta hushåll skulle förr eller senare blifva Församling och Fattigvård till
tungo. Emellertid eger Fattigstyrelsen att hädanefter lemna det fattiga huset någon extra hjelp,
när nöden är så för handen.

5.
I anseende till den trägnare tillsyn och vård som nu fordras för de tillkomna, blinde och
orkeslöse i Fattigstugan, hade Hedda Thorman låtit anmäla den önskan, att få något bestämdt i
lön för sina besvär; och begärde hon härför 3 s om dagen. Socknemännen, hvilka ansågo denna
afgift vara något dryg, ville dock medgifva,  det 16 Rd riksmynt betalades till henne ur
fattigkassan för hvarje år, hon har bestyret med skötseln af de sjuke.
Ut Supra In Fidem   Werner
1858 den 28 febr blef detta protokoll å utlyst Sockenstämma uppläst och för riktigt erkändt,
intyga å församlingens vägnar:
 Wetterbrandt   AG Nilsson
I Bankeryds Kyrka från predikstolen uppläst

Protokoll vid allmän Sockenstämma i Bankeryd d 8 Mars 1858
1.
Hos PastorsEmbetet hade blifvit anmäldt det Jakob Magnussons gossar i Espåsen, August och
Anders Gustaf, den förre på 14e året, och den senare på det 12e, ständigt drifva omkring
lättjefulla och tiggande, icke blott här inom församlingen, utan äfven inåt Habo och andra håll.
Till förekommande af detta sjelfsvåld och för att afstyra detta otillbörliga oskick, bestämde
Socknemännen, att desse gossar skulle nu genast hvarje Söckendag i 2ne månader besöka skolan i
Printzeryd, då de ock derstädes skulle hvarje gång få sin Middagsmat. Blifva de någon dag borta,
antecknas detta af Skolläraren, och anmäles hos Ordningsmannen Jöns Magnusson å Bankeryd
Stom, som då genast besöker föräldrarna och med allvar tillhåller dem att skicka barnen
ordentligen till Skolan. Barnen förbjudes allt tiggeri, såsom Kongl Majts förordning otillåtligt.
Faktoriåldermannen Strängberg, äfvensom Ordningsmannen lofvade, att redan i morgon gå till
Espåsen för att gifva föräldrarna tillkänna Socknemännens beslut rörande deras barn, samt att
genom tjenliga råd och föreställningar erinra desse föräldrar om nödvändigheten att vara
arbetsamme och omtänksamme för egen del och icke försumma den ansvarsfulla vården om sina
barn. Omkostnaden för barnens middagar, då de besöka Skolan, skulle af Fattigkassan godtgöras
Klockaren Swahn, som godhetsfullt lofvade ombestyra denna mathållning; och anmodades
Ordförande i Fattigstyrelsen, Fabrikör Granberg, att rådgöra med Swahn, om hvad som härtill
kan behöfva anskaffas.

2.
I enlighet med Hr Löjtnant Stigells på Månseryd ynnestfullt gifna löfte, att uppsätta ett projekt
till Instruktion för den Committée, som framdeles skall hafva ombestyrt vid den nya
Kyrkobyggnaden, och tillse att arbetet ordentligen blir utfört och fullbordadt, hade Pastor från
bemälde Hr Löjtnant fått emottaga detta projek. Punkt efter punkt blef nu detsamma
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genomgånget. Uti 4de Momentet af första hufvudpunkten antogo Socknemännen som en
bestämmelse i Instruktionen, det senare alternativet, som skulle så lyda, att sedan Committéen
emottagit Entrepreneurens anbud samt dennes säkerhet för fullgörandet af hvad han sig åtagit
och Contrakt blifvit uppsatt, skulle allt detta å allmän Sockenstämma framläggas till
församlingens pröfning och godkännande, innan det antages, då Committéen härutinnan varder fri
från allt ansvar framdeles. Med denna enda förändrade bestämmelse i projektet godkändes det i
öfrigt af Socknemännen till alla dess delar och antogs enhälligt såsom en bestämd instruktion för
den byggnadscommittée som kommer att väljas, samt intages här till framtida efterrättelse.
Församlingen lemnar Committéen full rätt samt uppdrager åt densamma, att å församlingens
vägnar besluta och handla uti allt som rörer och tillhörer Kyrkobyggnaden, under iakttagande af
följande hufvudsakliga bestämmelser:
1 mom. Byggnadsarbetet skall upplåtas å Entreprenad till den minstbjudande. Härvid iakttages
2 mom. att församlingen tillsläpper och framskaffar alla materialier samt lemnar erforderliga
dagsverken till alla  de arbeten som med från Socknen tillgängliga dagsverken  kunna verkställas.
3 mom. Att Committéen för Entreprenad Auctionen förskaffar sig tillförlitliga
kostnadsförslager, särskildt för Kyrkans byggande af Sprängd Sten, och särskildt för dess
uppförande af Tegel. Begge desse förslag underställas Församlingens pröfning å Allmän
Sockenstämma, och sedan ett af desamma blifvit antaget och godkändt, går Committéen i
befattning med utlysande och hållande af auction samt upprättar Contrakt med Entrepreneuren.
4 mom. Sedan Committéen emottagit Entrepreneurens anbud samt dennes lemnade säkerhet för
fullgörandet af hvad han si åtagit och Contrakt blifvit uppsatt; skall allt detta å allmän
Sockenstämma framläggas till församlingens hörande, pröfning och godkännande, innan det
gjorda anbudet antages; ock är Committéen sedan fri från allt ansvar härutinnan.
2 do
Committéen eger att i mån af behof, lyfta medel hos Kassaförvaltningen, För desse medel
äfvensom för Committéens tillgörande i öfrigt, ansvare Ledamöterne, en för alla och alla för en.
3 do
Committéen förer noggranna räkenskaper öfver de medel den får om händer, samt en särskild
journal öfver af Församlingens utgjorde körslor och dagsverken. Dessutom bör vid alla
Committéens öfverläggningar protocoll föras, som upptager: de närvarande Ledamöterne,
öfverläggningsärendet samt beslutet.
Skulle vid något ärendes handläggning Committéens Ledamöter vara af så olika meningar, att
frågan icke kan afgöras genom omröstning, med en pluralité af minst 2/3 delar af de närvarande,
hänskjutes till församlingens afgörande, å allmän Stämma. Hvad Församlingen sålunda beslutat,
verkställes af Committéen men densamme har derföre icke något eget ansvar.
4do
Om, genom en eller annan händelse någon af Committéens Ledamöter skulle bortgå förr än
Committéens verksamhet upphört, inträder någon af de valde Suppleanterne i den afgångnes
ställe. Ledamot som sålunda uti Committéen ingår, har icke någon ansvarsskyldighet för hvad
Committéen före hans inträde tillgjort.
5 do
Committéens verksamhet vidtager så snart laga syn i och för kyrkobyggnaden hållen är och
upphörer då kyrkan i enlighet med fastställd ritning  till alla dess delar är färdig samt arbetet af
Committéen från Entrepreneuren är afsynt.
6 do
Committéen aflemnar å allmän Sockenstämma sin redovisning, hvilken bör åtföljas af
ofvannämnde protocoll er, samt journalen öfver dagsverken och körslor.
Med den bestämmelse som i första punkten blifvit tillagd, varder detta projekt antaget till
instruktion för den blifvande Byggnadscommittéen
Inf Fidem   Werner
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å församlingens vägnar
LA Granberg   C Lindqvist   J Strenberg  V Andersson  J Ljungqvist  SP Cederlöf

3.
Beslut fattades att Byggnadscommittéen skulle bestå af En Ordförande, Åtta Ledamöter och
4ra Suppleanter.
Till Ordförande invaldes: Hr Löjtnant Stigell på Månseryd
I händelse af Ordförandens möjligtvis någon gång inträffade förhinder, lofvade Pastor, att då
komma tillstädes såsom både af pligt och Embete dertill förbunden.
Af 9 nämnde Ledamöter antecknades följande 8ta hertill, nemligen Fabrikör Granberg i Labbarp,
Faktoriåldermannen Strängberg, KronoRättaren Cederwall, Landtbrukaren Lindqvist på
Trånghalla, FaktoriMästare Ljungqvist, Wetterbrandt och Cederlöf samt Nämndemannen Magnus
Johansson i Backen
Såsom Suppleanter: Hr Patron Westberg på Målskog, Hemmansegaren Broman på Ransberg,
Johan Johannisson i Flaskebo samt Victor Andersson på Attarp.
Derefter upplästes en Ordningslängd för utgörande af kyrkodagsverken, justerades och
underskrefs.

4.
Några Församlingens Ledamöter hade begärt att å stämman få andraget den hemställan om ett
offer aflemnande till vice Comministern Herr Magister Ekman, när han ville bestämma tiden för
dess emottagande. Socknemännen förklarade sig villiga härtill, när Magister Ekman behagar att
härom pålysa.
Detta protokoll skulle å Marie Bebådelsedag justeras; som ofvan
In Fidem   Werner
1858 den 25 Mars å utlyst Sockenstämma uppläst och vidkändt, intyga å församlingens vägnar:
AG Nilsson    Anders Andersson
1858 d 28 Mars från Bankeryds Kyrkas Predikstol uppläst med besvärshänvisning, betygar
AW Ekman

Protokoll vid Sockenstämma i Bankeryd d 25 Mars 1858
1.
För att emottaga och qvittera Bankeryds Församlings tillfallande andel af 1856-57 års
Brännvinsförsäljningsafgiften valde Socknemännen härtill Krono Rättaren Cederwall i Krabberyd
som genom protokollsutdrag för detta ändamål de i föregående paragraf omnämnde medel, som
komma Socknen tillgodo beslutade Socknemännen att dermed förstärka Fattigkassan och så
användas vid de jämna utgifter som Fattigkassan alltjämt måste vidkännas
Ut Supra  Werner
Uppläst och Vidkändt samma dag d 25/3 58 intyga: AG Nilsson Anders Andersson
Uppläst från Predikstolen i Bankeryds Kyrka Söndagen d 28 Mars 1858 af AW Ekman v Comm

Protokoll vid Sockenstämman i Bankeryd den 3 Maj 1858
1.
I anseende till de ständigt ökande utgifter som Församlingens Fattigkassa måste vidkännas, hade
Ordföranden i Fattigvårdsstyrelsen erindrat om nödvändigheten, att för alla lån, som ur nämnde
Kassa innehafvas, bör från den 1 Maj detta år erläggas laga ränta eller 6 pr för hundradet med
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bevillningsafdrag. Denna framställning blef af de närvarande Socknemännen såsom enligt med lag
godkänd och gillad, äfvenså uttalades härvid den allmänna åsigt det ett lika beslut borde fattas,
rörande räntan för utlåningarna ur Församlingens Kyrkokassa, men som detta ämne icke var
pålyst skulle detsamma vid protokollsjusteringen föredragas.

2.
Rörande den väckta frågan hvad beslut som skulle tagas i anseende till vården om Gamle
Inspector Höckert önskade Socknemännen att densamma måtte ombesörjas såsom hittills af
Attarps  innehafvare mot billig ersättning hädanefter. Anders Nilsson från Attarp nu närvarande
lofvade å sin sons vägnar att låta verkställa denna vård på lika sätt som förut skett, mot villkor
att församlingen för förflutna året godtgjorde honom för  1 Ta lemnad Råg till vårderskan; och
samma ersättning framdeles hvarje år  så länge denna vård erfordrades. Socknemännen trodde
och önskade att icke någon ersättning för förra årets vård skulle komma ifråga, hvilket dock
Anders Nilsson yrkade såsom efter hans tanke rättvisligen, och ville icke medgifva, att den som
hittills skött Höckert, icke skulle få bo i den kammare hon hittills haft, utan inflytta i det rum,
som Inspector Höckert sjelf bebodde. Detta trodde Socknemännen skulle blifva allt för trångt
och obekvämt för den Gamle. Husrum vid Attarp har omnämnde Inspector blifvit tillförsäkradt;
detta borde ej få inskränkas, att det blifver för knappt eller för litet. Socknemännen anse och
påstå, det så stort utrymme bör lemnas, att den som skall sköta Höckert får bo i sitt särskildta
rum, der och tillfälle kan vara att ombestyra brödbakning och matlagning för honom. En af
Församlingens Ledamöter, Ålderman Strängberg, ville erindra sig hafva hört Hr Inspector
Dahlberg i Motala hafva lofvat , det han ville godtgöra den Tunnan Råg , som utbetaltes för
Höckerts vård.
Med anledning af detta yttrande skulle skrifvelse afgå till Inspector Dahlberg eller till hans son
Löjtnanten i Motala för att erindra nämnde Inspector om detta goda löfte, äfvensom att inhämta
hans tankar, om han godhetsfullt äfven hädanefter ville fullgöra detsamma.
Till dess svar herpå hinner återkomma, lofvade Anders Nilsson att på lika sätt, som förut, låta
ombesörja Höckerts vårdande; för hvilket honom i hvilket fall som helst, skulle skäligen
godtgöras, härvid framställde Anders Nilsson äfven den önskan: det någon af Fattigvårdens
Ledamöter benäget ville vara närvarande vid den bestämda kostens aflemnande till Gamle
Inspectör Höckert.

3.
För att såsom fullmägtige från denna Sockens Brandstodsdistrikt vara närvarande vid
Bolagsstämman med länets allmänna Brandstodsbolag Thorsdagen den 27 dennes å
LandsCancelliet i Jönköping valdes Ordföranden i Socknens Brandstodscommittée Patron
Ljunggren i St Swinhaga jämte Faktoriåldermannen PA Strängberg, hvilka till nämnde
Bolagsstämma med protokollsutdrag häröfver skulle förses.

4.
På grund af Kongl Majts Nådiga förordning den 30 dec förra året, ville Pastor erindra derom: det
Socknenämnden nu som förr tillkommer inseendet öfver och befattningen med allmänna
hälsovården: äfvensom att i egenskap af Sundhetsnämnd, vid förekommande farsoter och
smittesamma sjukdomar, fullgöra de åligganden , som  den förut åberopade  Kongl Författningen
föreskrifver.

5.
En af Jerstorps Socknemän, på Stämman derstädes den 5 sistlidne April gjord framställning
meddelades idag  Bankeryds Församlings Ledamöter; det Folkskoleafgiften  för 1 Hm Kortebos
mantalsskrifne personer, likaså för 1/2 Mtl Målskog Östregårds med derunder desamme hm
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hörande lägenheter; äfvensom för torpet Wråens  såsom alltsammans liggande inom Jerstorps
församlings område samt Skoldistrikt, uti Folkskoleafgifterne för desse ställens mantalsskrifne
hädanefter måtte ingå till Jerstorps Folkskolekassa. Bankeryds Socknemän kunde icke ogilla
denna framställning, utan ville bifalla den hvad hemmanen Målskog och Kortebo med dertill
hörande angick. Deremot måste de bestrida att de omnämnde Folkskoleafgifterne från Torpet
Wråen öfvergingo till Jerstorps Kassa, på grund deraf att Bankeryds församling för flere år
tillbaka blef dömd att vårda och underhålla en gammal person, som tillhörde och bebodde nämnde
Torp och i synnerhet derföre att det lydde till Öfverstebostället Granbäck.

6.
Socknemännen öfverenskommo idag med Faktorismeden L Ljung, att han under ett års tid mot 25
Rd riksmynt skulle emottaga 13 årige gossen Carl Johannisson från fattighuset för att honom
vårda och handleda till vad gott och nyttigt är.

7.
Den 85 år gamla hustrun Miller från Millhem lofvades i anseende till hennes höga, orkeslösa
ålderdom och fattiga villkor att ur Församlingens Fattigkassa erhålla 2 Rd 25 öre riksmynt för
att dermed betala årsafgiften för hennes innehafande Stuguplan.

8.
Sedan den förra Vårderskan i Fattighuset afflyttat, vistades och åtog sig  hustrun Cathrina
Swensdotter
på samma ställe, att mot skälig ersättning tillsvidare ombesörja vården och mathållningen för de
båda blinda i Fattigstugan.
Som ofvan In Fidem Werner
1858 d. 9 Maj å allmän Sockenstämma uppläst och vidkändt, intygar å Församlingens vägnar
J Strengberg  PA Granberg
Uppläst med besvärshänvisning från Bankeryds predikstol den 16 Maj 1858 af AG Bergholtz

Protokoll vid utlyst Sockenstämma med Bankeryds Församling den 9 maj 1858
1.
Den ankomna mantals- och skattskrifningslängden föredrogs till justering, dervid följande
antecknades till rättelse.
a. Kolaryd 1. Faktoristen P Cederlöfs hemmansdel är i Mantalslängden uppsatt blott till 49/432;
men han eger i nämmda gård 89/432.
b. Vid Labbarp 7/72. Sold Skön, är icke hans hustru uppförd i Summariska Columnen för
mantalsskrifna personer, ej heller Skön i den Column han skall vara upptagen.
c. Vid Klerebo 1/4 är egarens namn misskrivet, der står Anders Svensson men skall vara Anders
Nilsson i Attarp.

2.
Till ledamöter i årets taxeringskommitté invaldes: Herr Löjtnant Stigell i Månseryd, Herr Patron
Westberg å Målskog, Fabrikör Nisswandt i Jönköping, Fabrikör Granberg i Labbarp,
Kronorättaren Cederwall i Krabberyd samt Hemmansegaren Florin i Flaskebo.
Bevillningstaxeringen med pastoratet kommer att förrättas uti Jerstorps sockenstuga den 1,e
nästkommande juni kl 10 förm.
3.
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Angående räntorna för lånen ur Församlingens Kyrkokassa bestämdes att desamma från den 1.
maj detta år skulle utgå till 6 procents ränta med vanligt bevillningsavdrag. Tillökningen
härigenom af  Capitalet kan väl bliva obetydlig, men varje tillskott förstärker kassan till den
förestående kyrkobyggnaden.

4.
Sockenmännen bifullo gamle arbetskarlen Gustaf Månssons önskan att hava frihet återflytta till
Bankeryds församling framdeles om Habo församling skulle det önska, emedan det är med detta
villkor som honom tillåtits bo.... uti Lila Falla i Habo socken.
In Fidem  ... Werner
1858 den 16 Maj är å utlyst Sockenstämma i Bankeryd detta protokoll upplyst om
J Strengberg      Wetter.....    Bergholz
Uppläst med besvärsskrivningen från Bankeryds kyrka predikstol den 23 maj  1858 af  AG
Bergholz v. Comminister

Protokoll vid extra Socknestämma i Bankeryd den 16 maj 1858.
Äldste myndige sonen till Hemmansegaren, Enklingen Anders Lundqvist i Skirebo, hade jemte
förmyndaren för dennes omyndige öfrige barn begärt församlingens witsord om behofvet och
lämpligheten av nämnde Anders Lundqvists ställande under förmyndarevård om något af hans
egendom skall kunna förvaras för hans kommande dagar, och han sjelf ej falla fattigvården till
last. Ehuru vid detta tillfälle af några socknemän den åsigt yttrades, att den tilltänkta åtgärden
föga kulle numera motsvara sitt ändamål, enär största delen af Anders Lundqvists egendom
redan ansågs vara för skingrad, kunde dock ingen bestrida, att tillräckligt skäl dertill förefinnes
i anseende till ifrågavarande persons starka benägenhet för dryckenskap samt deraf följande
Wildsinthet och obändighet i lynnet samt fullkomliga oförmögenhet att sina angelägenheter sjelf
behörigen wårda, och ville Socknemännen till hans förmyndare föreslå Hemmansegaren Nils
Magnus Nilsson i Domnaryds Norregård.
Bankeryds Sockenstuga, som ofvan
In Fidem protokoll Efter anmodan AG Bergholtz v Co.
År 1858 den 23 maj är detta protokoll uppläst och vidkänt, intyga   ........ ..............
Uppläst med besvärshänvisning från Bankeryds predikstol den 24 maj 1858 af AG Bergholtz v C.

Protokoll hållet vid allmän Wallborgmässo Sockenstämma med Bankeryds församling uti
Sockenstugan d 8. juni 1858.
1.
Efter att i laga tid ordentligen vara utlyst, sammanträdde Bankeryds Socknemän å ofvan nämnda
datum till denna Stämma, dervid först meddelades tillståndet med Kyrkokassan, hvilken den 1.
sistlidna maj hade en behållning av 6323 Rd 6 s 3 rst Bco i utestående fordringar, samt i
inneliggande kontanter 199 RD 38 s 3 rst, utgörande tillsammans 6522 Rd 45 s 6 rst allt i Bco.
Denna summa förvandlad i Riksmynt blifver 9784 Rd 42 öre, hvilken räkning av Revisorerna
granskad och befunnen riktig, nu underskrifs med församlingens godkännande.

2.
Behållningen i Fattigkassan utgjorde 1020 Rd 46 s 2 rst, detta beräknadt i Riksmynt blifver
1685 Rd 94 öre, äfven Fattigkassans räkning hade Revisorerna funnit ordentligen förd och i allo
riktig, hvarför den ock nu med Socknemännens underskrift vardt godkänd.
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3.
Den Klingsporrska Grafvårdsfonden som för närvarande uppgår i Riksmynt till 253 Rd 31 öre,
deraf 103 Rd 31 öre äro i Jönköpings Sparbank insatte och 150 Rd Riksmynt på säker hand
utlånta, företeddes till påseende, såväl Sparbanksboken som skuldförbindelsen.

4.
Skolkassan som vid förra årets afslutande räkning utgjorde 26 Rd 32 s 9 rst Bco, hade vunnit en
tillökning af 100  som en disposition af framlidne Comminister Nordström. Härigenom hade
kassan vid sista uppgjorda .......... en behållning af  116 RD 43 d 10 rst Bco som i Riksmynt gör135
Rd 37 öre. Redogörelsen hade af Församlingens utsedde Revisorer blifvit granskad och decharge
blifvit tillstyrkt, hvarför den ock nu å Församlingens vägnar underskrefs.

5.
Medan den fråga som rörde Skolan, nu förevar ville Pastor föreslå ett utbyte af skolerum under
den varmare årstiden, nemligen att under denna tid begagna Socknestugan till läserum,
hwarigenom ett större utrymme blefve för barnen, äfvensom att det för både lärare och
lärjungar skulle blifva sundare.
Socknemännen hade ingenting emot denna förändring utan kan detta utbyte närsomhelst göras.
Skollärare Swahn hemställde om ej skolan i Västra Roten kunde förenas med den fasta uti
Bankeryd, helst en stor del af dem i skolåldern varande barn doge förliden höst i Rödsot.
Afståndet ansåg Swahn icke heller vara så långt att det kunde utgöra något hinder för
framgåendet till den fasta Skolan. Någon erinrade härvid: att denna förändring till Skolas
hållande i Västra Roten var i Consistorium ansökt och bifallen; och då Skolereglementet ej nu var
till hands uppskjöts detta ärende till protokolljusteringen då och de i Västra Roten boende
Föräldrar och Målsmän skulle inkallas och höras.

6.
Som det icke lyckas Kyrkvärdarna, att till någon utarrendera Kyrkans Laxfiske, heldst som det
måste vara mycket förfallet, nemligen hvad trävirket beträffar, yttrade sig Fabrikör Granberg i
Labbarp vara hugad att öfvertaga detsamma emot vanliga arrendet 10 S 8 rst Bco årligen eller
mot 33 1/3  öre Riksmynt.

7.
Till att förstärka den nya Kyrkobyggnadskassan som genom 2ne års förut gjorde sammanskott nu
hade en summa af 164 RD 25 öre riksmynt samt några räntepengar dessutom, beslutade
Socknemännen att ytterligare sammanskjuta 1 Rd 50 öre Rm för hvarje helt oförmedlat hemman
och propotionaliter af de mindre hemmansdelarne; och åtog sig på Socknemännens anmodan Fakt
Mäst B J Wetterbrandt att nu som förre åren benäget uppbära detta tillskott och sedan
afleverera detsamma, att det i Jönköpings Sparbank må blifva insatt.

8.
Som räntorna för lånen, i synnerhet ur Kyrkokassan ej inflyta vid den tid de borde, eller på den
1sta Maj, utan det ofta drager månadslångt öfver tiden innan ränteligvid sker, hade Pastor trott
att här som på flere andra ställen Räntorna borde indrifvas 1 månad förut på det att allt kunde
vara ordentligt och klart till den 1.e Maj hvarje år så väl för räkningens uppgörande som för
möjliga utlåningar af influtna medel. Socknemännen ansåg härvid det blifva svårt för många att
betala räntan i förskott men efter någon öfverläggning fattades detta beslut att den som ej på
1.e Maj hvarje år inbetalar sin ränta för det lån han innehar ur någon af Församlingens Kassor,
måste ifrån den 1ste Maj för den tid räntan blifver obetald erlägga straffränta eller ränta sitt
lån med 8 procent intill dess förra årets ränteligvid blir fullgjord och skola "låntagarna" med
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stöd av detta beslut kallas till viss dag för att höras om de vilja underkasta sig denna
straffränta  ifall ränteligvid  på den bestämda dagen uteblifver. Vägrar då någon detta skall hans
lån till inbetalning uppsägas. De som härvid uteblifva godkänna det fattade beslutet.

9.
Härefter företagas åtskilliga fattigvårdsärenden: det första angående gamle Inspector
Höckerts vård, som hädanefter måste ensamt bestridas af Församlingen sedan Inspector
Dahlberg i Motala genom bref till Pastor förklarat sig icke vara bunden till något vidare bidrag åt
den nämnde personen. En tunna råg hade Inspector Dahlberg så länge han egde Attarp årligen
skänkt till den som hade bestyret med matlagningen åt Höckert detta skrifver han hade troligen
fortfarit om ej emellan honom och köparen uppstått en svår rättegång med dryga kostnader
jemte andra större utgifter hvilka Dahlberg ej förutsatt. Då således ifrån detta håll intet vidare
understöd var att förvänta uppdrogo Socknemännen åt Fattigvårdsstyrelsen att vidtala någon
person för att ge gamle Höckert till godo och skulle en sådan person ur Församlingens
Fattigkassa årligen gottgöras härföre med 15 Rd Riksmynt, tiden för utbetalning räknas från
1ste April då.

10.
Som hustru Cathrina Svensdotter i Fattigstugan på intet villkor ville fortfara med vård och
matlagningen för de dervarande 2ne blinde, hvar det nödvändigt att få någon annan sköterska ,
och hade härtill anmält sig pigan Lovisa Lorentzdotter under Stibberyd, hvilken Socknemännen
ansågo  hvara tjenlig och passande för detta ombestyr, om hon vore sinnad härtill. I årlig lön
bestämdes då för henne 33 Rd 33 1/3 öre Riksmynt att ur Fattigkassan utbetalas, helst hon
härigenom blir bunden vid stället och dessutom har ett yngre barn att lemna vård och tillsyn. i
öfrigt tillkommer det hvarje medlem i ett Fattighus att betjena den ene den andre eftersom
enhvar har krafter, och när behofvet så påkallar.

11.
Gifte mannen Anders Lorentzon under Stibberyd kom tillstädes för att ödmjukligen anhålla om
någon hjelp för sin stora familj af Gästgifvaren Magnusson i Drösphult hade Anders blifvit
vitsordad såsom en ordentlig och flitig arbetare, men han var nästan ensam att försörja hustru
och 6 barn, dertill hans arbetsförtjenst ej blev tillräcklig.  Socknemännen behjertade hans svåra
belägenhet och lofvade honom ur Fattigkassan ett tillskott af 10 Rd Riksmynt eller så att han till
sitt hushåll kunde erhålla 1/4 tunna spannmål hvarje kvartal om penningarne dertill förstärka.

12.
I anseende till de jemna utgifterna ur Församlingens Fattigkassa hvilke med hvarje år ökas
derigenom också Kassans Kapital förminskas, såsom fallet hvarit under förra året, föreslog Herr
Löjtnant Stigell på Månseryd: det de årlige personelle afgifterna till de fattige hädanefter
skulle utgå till dubbelt belopp, så att för hvarje betalande man skall erläggas 8 S i stället för 4 S
som förut varit vanligt och för hvarje betalande qvinna 4 S i stället för de 2. Detta förslag blef
af Socknemännen allmänt gilladt och antogs såsom gällande vhid nästa blifvande fattiguppbörd.

13.
Skräddaren Lundgrens hustru från Jönköping Matilda Christina Fahlgren född härinom
Församlingen hade anmält sig hugad att framledes här betjena såsom Barnmoska, Socknemännen
antogo hennes erbjudande genom nedanstående Socknestämmoparagraf: Bankeryds Församling
av Jerstorps pastorat i Jönköpings län kallar härmed Skräddaren Lundgrens hustru i Jönköping,
Mathilda Christina Fahlgren att, efter slutad lärotid, till Ordinarie Barnmoska varda antagen mot
förbindelse å Församlingens sida, att för hvarje gång till biträde för barnförlossningar blifver
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kallad, betalas henne i penningar 16 S eller 50 öre Riksmynt, men Församlingen frånsäger sig,
såsom icke egande tillgång dertill att bekosta hennes underhåll under lärotiden.

14.
Hit tills varande Kyrkovärden AG Nilsson i Granshult anhöll nu om entledigande från sin
befattning såsom Kyrkovärd. Som nämnde Nilsson icke kunde öfvertalas att vidare fortfara med
denna tjensten blef han af Socknemännen hjertligen betackad för sitt visade nit för Kyrkans
bästa. för sin redbarhet och ordentlighet.
I den afgåendes ställe nämndes Hemmansägaren Andersson i Kolaryd, såsom blifvande
Kyrkovärd, hvilket hval enhälligt vardt gilladt.

15.
Hvid genomgåendet af förteckningen å öfrige sysslomän uti Församlingens kommunala
befattningar gjordes följande ombyten och förändringar, Kyrkorådet utgöres af Pastor såsom
Ordförande och såsom ledamöter: nu varande Herr Comminister Bergholtz, Kyrkvärdarna:
qvarstår från förra året: Faktori Åldermannen Johan Strengberg: FaktoriMästare Peter Ljung
och Joachim Ljungqvist: samt Hemmansegarne: JP Broman och C Florin. Socken Nämnden, med
Fabrikör Granberg i Labbarp såsom Ordförande utgöres af följande Ledamöter: Uti Svinhaga
Rote: Hemmansegaren A Lundin för Granshults Dito FaktoriMästare Anders J Wetterbrandt
Uti Backa Rote FaktoriMästare Rydell i Nyarp, I Kolaryds Dito Hemmansegaren Johannes
Hansson i Kolaryd, I Tokeryds Diro Carl August Pettersson i Månseryd samt i Tornaryds dito
Hemmansegaren Per Isaksson i Skirebo.
Socken Nämndens göromål äro i många avseende mägta påliggande, och mer än mycket kan
uträttas till god ordning inom en Församling, der Nämndens Ledamöter med ett visst och fromt
nit samvetsgrant fullgöra sina vidtomfattande åligganden. Det är icke något fall af oreda och
oordentlighet inom Rotarne, som de icke genom fogliga råd och förmaningar skola söka att
avstyra och leda allt till det rätta, stilla och sedliga både bland unga och gamla: Om de stundom
måste uppbära ovilja för sin välmening, så har det alltid varit en god saks lott, att röna motstånd
hos de oförståndige. Nämndens Ledamöter äga alltid skydd af  verdslig lag för hvarje
förolämpning.  Ett säkert skydd hafva de ock inom sig i det glada medvetandet att redligt hafva
fullgjort sina åligganden.
Såsom uppsyningsmän öfver Försvarslöse antecknades Johannes Hansson i Kolaryd, och
FaktoriMästare Rydell i Nyarp.
I nämnden för undersökning af be............ blefvo bestående: Hemmansegaren Johannes Hansson i
Kolaryd, Faktorimästare Rydell i Nyarp samt Anders Lundin i Lilla Swinhaga .
Skolstyrelsen består af Pastor som Ordförande; Ledamöterna Herr Löjtnant Stigell på
Månseryd; Åldermannen O Nyman i Nyarp; Faktoristerna Cederwall och C Allvin samt
Hammansegarna  Kyrkov Anders Andersson i Kolaryd och A Lundin i Swinhaga. Dessutom
anmodades Herr Comminister Bergholtz att såsom ledamot inträda för att stundom i Pastors
ställe besöka skolan och benäget tillse om barnen äro ordentlige i sin Skolgång.
Till Vaccinationsföreståndare utsågs Johannes Hansson i Kolaryd och Faktorimäst Rydell i Nyarp.
I Brandstodscommitèen bibehålles såsom ordförande Patron JA Ljunggren i St Swinhaga; och
såsom ledamöter Fakt Ålderman J Strengberg, Fakt Mästarne AJ Allwin och PJ Wetterbrandt
samt Hemmansegaren Peter Larsson i Skirebo. Såsom suppleanter J Ljung och O Allwin
Till Brandrotemästare för Västra Roten omvaldes Anders Johan Bengtsson i Krabberyd samt
Johannes Jonasson i Algutseryd
för Mellanroten: Anders Gustaf Nilsson och Carl August Wetterbrandt, båda i Granshult
för Östra Roten Cantorn och Skolläraren H Swahn samt Anders Andersson i Kolaryd
Såsom  Rotmästare och sexmän blefvo antecknade
för Swinhaga Rote: Nils Johan Andersson i Lilla Swinhaga
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för Tornaryds Rote: Mårten Swensson i Tornaryd
för Granshults Rote: ................ i Skinnkärr
för Backa Rote: Carl Andersson i Oset
för Kolaryds Rote: Johannes Pettersson i Rukarp
för Tokeryds Rote Johan Andersson i Stubbhagen u Månseryd
Såsom Gode Män vid Skiften qvarstå : Hemmansägarna Anders Andersson i Kolaryd och Peter
Larsson i Skirebo, avgår: Swen Johansson i Labbarp och  invaldes i hans ställe Nämndemannen
Magnus Johannesson i Backen Westregård.
Till Revisorer: önskade Socknemännen få bibehålla Herr Löjtnant Stigell på Månseryd samt
Fabrikör Björkman i Bosaryd.
Såsom Utsocknes Brofogdar nämndes: Säteriinnehafvaren Viktor Andersson på Attarp samt
Arrendator Rundbäck på Granbäck
Såsom Brofogdar inom Socknen antecknades: för Dumsbro Fakt Mäst Rydell i Nyarp, för
Hulgatabron??? Fakt Mäst S P Cederlöf i Labbarp, för Prinzeryds dito Arr: Holmgren i Rukarp
samt för Risbro Hemmanseg Joh Nyberg i Domnaryd

16.
Slutligen anmodades Socknemännen att ute på det Kyrkan angränsande fältet föreslå; hvar läget
för den nya Kyrkan skulle blifva tjenligt och bestämdes därvid att Norra Muren af den Nya
Kyrkan borde ställas så nära möjligt vore intill södra Ringmuren: att Kyrkogården borde få en
utsträckning af 20 alnar åt Öster medt för Kyrkan och åt Väster till Landsvägen: åt Söder skulle
planen utsträckas 150 alnar från Södra Ringmuren hvarinom  såväl Kyrkogård som Kyrkobacken
skulle läggas, samt sedan i Södra kanten tillhopabyggas Socken och Fattigstuga.
Stämman afslutades med Herrans Välsignelse
In Fidem Werner
1858 d 13 juni å allmän Sockenstämma blef detta protokoll uppläst och såsom riktigt
underskrifvet
Cederwall  Strengberg
Uppläst med besvärshänvisningar i Bankeryds Kyrka den 20 juni 1858 af AG Bergholtz

Protokoll vid ......................................Bankeryds Församling d 8 juli 1858

1.
Med anledning av Kungl Majts Nådiga Kungörelse af den 23 april detta år, rörande den årliga
Kurhusafgiftens ........................... blef Nämndemannen Magnus Johannisson i Backen Westergård
på stämman utsedd till Bankeryds Församlings Sockenfullmägtig, att framdeles på Kronofogdens
kallelse sammanträda med öfriga utsedda i Tingslaget till val af Deputerad i den Committée, som
jemte granskning af  räkenskaperna och förvaltningen skall bestämma Kurhusafgiftens belopp
intill nästa Riksdag.
2.
På Pastors hemställan om i fall någon pensionsinrättning för afskedade Folkskolelärare skulle
komma till stånd Församlingen ej skulle vara beredvillig att med något bestämdt tillskott bidraga
till denna inrättning.  Socknemännen ansåg sig ej vara i tillfälle att lemna några bidrag hertill i
synnerhet som de få många andra olika utgifter hvarför de såsom förut måste nekande besvara
denna uppmaning
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3.
De åtgärder Fattigvården vidtagit med 2ne husvilla hushåll godkändes till alla delar af de
närvarande Socknemännen.

4.
Med anledning av Högvördiga Domcapitlets i Wexjö gjorda framställning om något ädelmässigt
understöd till den i betryck varande Lutherska Missionsanstalten i Paris beviljade Socknemännen
att en Collect för detta ändamål skulle få uppbäras.

5.
Rörande Kungl Majts nådiga förordnande om Folkundervisningens befrämjande genom inrättande
af Småskolor blev denna fråga till protokolljusteringen uppskjuten
In Fidem  Werner
Uppläst vid utlyst Sockenstämma och erkändt, intygas Bankeryds Sockenstuga d 18 juli 1858
J Strengberg AJ Nilsson
Uppläst med besvärshänvisningar från Bankeryds Kyrkas Predikstol den 25 juli 1858 av AG
Bergholtz
Att Dr Johannes August Arfwidsson från Bosaryd å Sockenstämman inför Socknemännen
uppvisat 4 st skinn efter yngre Räfvar af hvilka öronen vid tillfället blefvo afklippta, betygar
Werner

Protokoll hållet vid extra Sockenstämma d 18 juli 1858
1.
Ehuru Bankeryds Socknemän med ett undersåtlig vördnad och tacksamhet inse och erkänna Kongl
Majts visa och Nådiga omtanke för ett bättre ordnande av Folkundervisningen i Riket i synnerhet
genom Småskolors inrättande för barnens . undervisning såsom i den Kungl Kungörelse af den 23
april detta år i nåder år meddeladt, finna sig Församlingsboerne dock oförmögne lemna vidare
bidrag än dem som de utlägga för den fasta skolans vidmagthållande. Hvarföre de måste blifva
utan desse förberedande undervisningsanstalter och det tillskott som dertill skulle erhållas, och
blefvo otillräckligt, få vid... den fördelen icke kan dem beredas att i Nåder erhålla av Riksens
Ständers härtill anvisade belopp erfå ett så stort anslag, att undervisarne i desse småskolor
kunde till fullo aflönas . Men om sådana fördelar icke möjligen kunna vinnas, antager Församlingen
för beståendet att föräldrarne Sjelfve hädanefter som hittills med all samvetsgrannhet
ombesörja barnens första undervisning intill dess tiden kommer att de med fördel kunna gå
vidare till den fasta skolan, hvilken är belägen nära i mitten af Socknen, och afståndet från
densamma  icke längre, än att hvarje i Skolåldern varande barn utan mycken olägenhet kan
besöka densamma.

2.
Efter närmare inhämtad kännedom om den Ambulatoriska Skolans tillkomst i den Västra delen av
Församlingen ville ordföranden fästa Socknemännens uppmärksamhet derpå, att denna särskildta
undervisningsanstalt enligt Församlingens ansökan var af Högv Domcapitlet i Wexjö gillad och
bifallen hvarföre ingen ändring här kan vidtagas utan att i samma Domcapitel göra ny ansökning
om dess upphäfvande. Församlingsborna önskade att frågan härom måtte tillsvidare uppskjutas.

3.
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Att å Församlingens vägnar närvara vid synen å Kyrkan nästa onsdag d 21 dennes utsågs Faktori
Åldermannen Strängberg samt Faktorimästarne Joachim Ljungqvist  och Fr Cederwall
Som ofvan In Fidem   Erner
Den 8 aug 1858 uppläst å extra stämma och vidkänt, intyga å Församlingens vägnar  intyga
PA Granberg J Strengberg
Uppläst med besvärshänvisning från Bankeryds Kyrkas predikstol den 15 augusti 1858 af
Bergholtz
Vid justeringen den 8 augusti 1858 af förestående protokoll förekom fråga, hvar de gamle
Magnus Carlsson och hans hustru som förut bott i Smedstorp under Domnaryd Söregård men
derifrån blifvit afhysta och ännu vore utan tak öfver huvud skulle till kommande vinter erhålla
någon bostad. Att särskildt bygga åt dem hvarom förslag framställdes, skulle blifva en dryg
kostnad. Lindrigare ansågs det att betala en billig hyra till den som ville vara så barmhertig att
lemna dem husrum.  Socknemännen bestämde emellertid att desse husville få nerflytta till
Fattigstugan till dess de kunna få sig någon annan boplats.
Vid detta tillfälle beviljade äfven Socknemännen att åt gossen Lars Hagström af Fattigmedlen
uppköpas 1 ... ull till strumpor samt vallmar till 1 par byxor
In Fidem Werner

Protokoll vid utlyst Sockenstämma uti Bankeryd den 29 augusti 1858
1.
Ankomna protokollet öfver Syneförrättningen af Församlingens gamla Kyrka blef idag uppläst, på
grund hvaraf Socknemännen  beslöto att med en underdånig ansökning ingå till Kongl Majt för
vinnandet af Nådigt bifall, att öfver hela Riket få uppbära behöfliga Collect och Stamboksmedel
? såsom oumbärligt bidrag till uppbyggandet af den nya Kyrkan, dervid och Socknemännen i
särskild skrifvelse ville utbedja sig Högvärdiga Domcapitlet i Wexjö ynnestfulla förord och
tillstyrkan i och för erhållande af de önskade Collect och Stamboksmedlen.

2.
Med nuvarande Arrendatorn af Bankeryds Stom Jöns Magnusson öfverenskommo Socknemännen,
att så länge den nu bestämda Arrendetiden varar, till honom för året utbetala 10 Rd Riksmynt
räknat ifrån den 1 Maj 1859, för det stycke jord  som ligger intill Landsvägen  emellan Södra
Ringmuren  och Sockenstugan för att på denna plats upplägga  den sten som till en början
kommer att framköras.
Dessutom skulle genom utstakning bestämmas hur stor areal kan behöfvas till plan för den nya
Kyrkan samt till Kyrkogård och Kyrkovall; och ett skäligt värde sättas derå såsom årlig
ersättning till Stommens innehafvare. För att på nästa Fredags eftermiddag kl 3 verkställa
denna utprickning och uppgöra ett ersättningsförslag, utsågo Socknemännen Fabrikör Granberg i
Labbarp, Faktori Åldermannen J Strängberg samt Hemmansegaren JP Broman, enhälligt
önskande dervid att Hr Löjtnant Stigell å Månseryd godhetsfullt ville biträda nämnde
Församlingens ombud; och lofvade Pastor att till Hr Löjtnanten framföra denna Socknemännens
önskan, äfvensom att sjelf vid detta tillfälle komma tillstädes. Efter uppgjordt project skulle
derå ansökas Högvärdiga Domcapitlets bifall och fastställelse Som ofvan
In Fidem Werner
1858 d 19/9 uppläst och justeradt, intygar å Församlingens vägnar H Cederwall      A Granberg
Läst från predikstolen med besvärshänvisning d 26/9 1858 af A G Bergholtz v C.
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Protokoll hållet vid extra Socknestämma den 26 september 1858
Socknemännen ansågo, att i det tillämnade nya brandstodsbolaget för länet, Församlingens kyrka
bör brandförsäkras för 7050 Rd Rmt, Sockne- och fattigstugan  för 600 Rd rmt och Skolhuset i
Printzeryd för 810  ??; hvilket uppå pastorsembetets förfrågan derom härmedelst till Swar
meddelas.
Bankeryds Socknestuga som ofvan Efter anmodan  A G Bergholtz
Genast uppläst och justeradt, intyga å församlingens vägnar
Wetterbrandt     Cederwall

Protokoll vid utlyst Sockenstämma med Bankeryds Församling d 19 sept 1858
1.
Såsom Bankeryds Församlings Fullmägtig vid det sammanträde som framdeles kommer att
utlysas för uppgörande af  ???? till det löpande årets Särskildta Markegång, äfvensom att vid
samma tillfälle i förening med öfriga Sockneombuden från Tweta Härad utse en Deputerad till
den förestående markegångssättningen valdes idag KronoRättaren  Fr Cederwall; och skulle
protokollsutdrag häröfver nämnda KronoRättare meddelas.

2.
Inför stämman redogjordes för den af de utsedda Socknemännens verkställda uppmätningen av
den jordrymd som skulle blifva behöflig till plan för den nya kyrkan samt till Kyrkogård och
Kyrkovall och hvilken  jordrymd skulle tagas af  Bankeryds Stoms derintill liggande åkerjord till
en areal af 1 ?land 2 1/2 kappland. Socknemännen såväl som pastor anhöllo gemensamt, det Hr
Löjtnant Stigell ville godhetsfullt ville uppsätta en beskrifning  häröfver, äfvensom att jämte de
utsedde Socknemännen deri bestämma en billig afgäld till Stommens innehafvare, för det
jordstycke som kommer att frånskiljas dess Boställe. Hvid tillfälle skulle tagas anstalt derom att
stycket kunde uppmätas och läggas på Carta, Vharefter Pastor ville jämte sitt medgifvande och
tillstyrkan anmäla ärendet till Högvördiga Domcapitlets i Wäxjö Höggunstiga bifall och
stadsfästelse.

3.
Efter att hafva uppläst ett projekt, af undertecknad uppsatt, för en underdånig ansökan hos
Kongl Majt om erhållande af Nådigt bifall till Collekt och Stamboksmedels insamlande öfver hela
Riket till understöd för den nya kyrkans uppförande, önskades härvid för att gifva ytterligare
styrka åt ansökningen till Nådigt bifall att en uppsats måtte vidfogas som upptager ett hemmans
alla ??? och anmodades KronoRättaren Cederwall, som såväl känner församlingsbornas tillstånd
och deras många utskylder att deröfver upprätta en anteckning på hvad som i allmänhet
utbetalas för hemmanen i Fattig- och Skoleafgifter jemte till Kronan och Presterskapet och i
andra afgälder. För öfvrigt anmärkte Hr Löjtnant Stigell, det församlingen icke må framställas
allt för magtlös till sitt förestående byggnadsföretag utan att dess behof af  de ansökta
hjelpemedlen  och stödjande sig på verkliga fakta må enkelt andragas; äfvenså att Socknens
jordmån icke i allmänhet må anses såsom mager och dålig. På många ställen befinnes jorden vara
rätt braf och fruktbärandes
Ut Supra In Fidem   Werner
Å utlyst Sockenstämma d 10 oktober 1858 uppläst och godkändt betygar å församlingens vägnar
PA Granberg    AG Nilsson
Uppläst från Bankeryds Predikstol med besvärshänvisning den 17 oktober 1858 af AG Bergholtz
v C
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Protokoll vid extra Sockenstämma uti Bankeryd d. 7 Nov 1858
1.
Ehuru de Fader- och Moderlöse barnen från Norrängen ega närmare Slägtingar i Skärstad
Socken hvilka man hoppats skulle upptagit desse barn till vård och uppfostran mot de tillgångar,
som ur Sterbhuset efter föräldrarne kunna utfalla, hafva dock Slägtingarna  icke kunnat förmås
att ingå härpå, hvarföre det blir en nödvändighet för Församlingens Fattigstyrelse, att mot så
lindrig afgift  som möjligt är, utaccordera barnen, derom Fabrikör Granberg redan föranstaltat
med det ena barnet, flickan mot 25 Rd riksmynt; och att derjämte vid delningen Af sterbhusets
tillgångar bevaka de värnlöse barnens rätt och bästa.

2.
Socknemännen ansågo det för obehörigt att någon låter skattskrifva hvilka personer som heldst
hos sig, då han ej har rättighet dertill eller kan försvara desamma.

3.
Gamle mannen Magnus Carlsson lofvades idag att ur Församlingens Fattigkassa erhålla 16 Rd 75
öre riksmt till betalning af en badstuga, den han skulle låta uppföra till boningshus och till
godtgörande af den hittills oguldna utgiften för Stuguplanen. Dock skulle desse penningar icke
utlemnas förrän denna bostad blifvit uppsatt och i ordning, då äfven vid samma tillfälle, vid
penningarnas utbetalande, Magnus Carlsson ålades, att aflemna en förbindelse från Åkerlund i
Tufvebo af innehåll: det Åkerlund hädanefter ansvarar för erläggandet af den årliga afgiften för
Stuguplanen med hvad dertill hörer
Som ofvan In Fidem Werner
1858 d. 15 Nov å allmän Sockenstämma uppläst och vidkändt intygar å församlingens vägnar
J Strengberg   Anders Andersson
Uppläst med besvärshänvisning från Bankeryds predikstol den 21 nov 1858 af AG Bergholtz v C

Protokoll hållet vid allmän Sockenstämma med Bankeryds Församling den 15 november 1858
1.
De af Kongl Majt i Nåder anbefallde uppgifterna rörande ordinarie Presterskapets aflöning,
föreläsas Socknemännen idag på de, vid detta Pastorat med Kyrkoherde- och
Comministerbeställningarna åtföljande inkomster, särskildt uppgift för hvardera befattningen,
blefvo desse uppgifter, efter verkställd granskning, af Socknemännen verifierade.

2.
Brandstegarne vid Kyrkan voro mycket bristfällige och nästa omöjlige att reparera.
Landtbrukaren Lindqvist på Trånghalla erbjöd församlingsboende en större stege för samma pris
som han den inropat på Attarp, neml för 3 Rd rmt. Kyrkovärdarna torde tillse om den är duglig,
då Socknemännen med all tacksamhet ville lösa den och dessutom eger Kyrkovärdarna föranstalta
om stegarnes iordningsställande, när lägligt tillfälle gifves.

3.
Vid första vinterföre beslutade Socknemännen att framföra tjenlig och passande sten till
grundmuren, 1 cubikfamn för hvarje oförmedlat hemman. En plan för hvarje hemman skall
uppmätas, derpå stenen ordentligen upplägges med ett litet mellanrum mellan hvart och ett
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hemmans plan, dessa planer skulle idag uppmätas/denna utstakning nu börjad, skulle framdeles en
annan dag fullbordas/

4.
Socknemännen ville ej tillåta, att enkan Stina Eriksdotter fått boende under Månseryd, skrifves
på Socknen, utan bör hon skaffa sig skrifningsställe hos någon af Sockneborna, såvida hon vill
tillhöra församlingen; i annat fall bör hon utattesteras.

5.
Församlingen vill anmoda Fattigvårdsstyrelsen att se där äldre och gleride?? i fattigstugan
tillgodo med ett förbättrat understöd, eftersom behofvet kan förekomma.
In Fidem Werner
Uppläst och justerat samma dag betygar
N Björkman    ??????????????    J Strengberg
Uppläst med besvärshänvisning från Bankeryds predikstol den 21 november 1858  af AG
Bergholtz

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL BANKERYD ÅR 1859

Protokoll hållet vid Extra Ordinarie Sockenstämma uti Bankeryd d. 26 januari 1859
1.
Vid den tills idag utlysta extra ordinarie Sockenstämman öfverlemnades till Herr Löjtnant
Stigell, såsom invald Ordförande  i Församlingens byggnadscommittée, den Instruction  som för
Committéen af Socknemännen  blifvit antagen och godkänd, och förklarades härvid
Byggnadscommittéen hafva trädt i verksamhet för att vidtaga de förberedande åtgärder, hvilka
finnas vara behöfliga och tjenliga med afseende på den beslutade nya Torn- och Kyrkobyggnaden.
2.
Sedan den för Kyrkans uppställande, samt till Kyrkogårdens utvidgande behöfliga plan blifvit å
Charta lagd, hade Pastor hos M U Consistorium gjort vördsam hemställan att derå få Högvördiga
Domcapitlets stadfästelse mot en föreslagen årlig ersättning till Indelningshafvaren af
Bankeryds Stom. Detta ärende har Consistorium förklarat sig icke vara befogad att handlägga
eller afgöra; utan bör underdånig ansökan hos Kongl Majt göras om planens upplåtande till det
afsedda ändamålet, sedan denna plan först i vederbörlig ordning blifvit värderad och uppskattad,
till hvilken förrättning Förste Lantmätaren i Länet blifvit begärd, och kommer, sedan detta
blifvit verkstäldt, den underdåniga ansökningen om så medhinnas kan, att afsändas på samma tid
som den om Collekt och Stambok för Kyrkobyggnaden, till hvilken senare ansökan såsom bilaga
skall vidfogas den uppsats på ett hemmans allmänna Onera, hvilken Socknemännen anmodat
KronoRättaren Cederwall  att sammandraga; och har nämnde KronoRättare godhetsfullt lofvat,
att med det första aflemna densamma.

3.
Då Resp. Socknemännen alltså visat sig välvilliga mot de Embetsbröder, hvilka såsom vikarier tid
efter annan herstädes tjenstgjort, är undertecknad öfvertygad att en lika godhet hos
Församlingsborna talar för nu varande vice Comministern Herr Pastor Bergholtz som vid nästa
Maj kommer härifrån att afflytta. Såsom en gärd af erkänsla för det fromma och allvarliga nit,
hvarmed han har verkat, och såsom en alltid ljuf erinran för honom sjelf att Socknemännens ädla
vänskap, får jag hemställa om aflemnandet af ett offer efter råd och tillfälle till nämnde vice
Comminister, innan han afflyttar. Med Resp. Socknemännens bifall emottogs denna framställning,
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och eger Herr Pastor Bergholtz, att sjelf bestämma dag, när han önskar uppbära detta beviljade
Offer.

4.
Som gamle Arbetskarlen Jonas Olofsson i Ledstugan för en tid sedan omenskligt blef bestulen på
2ne Rockar, ett nytt täcke samt derjämte något födesvaror, behjertade Socknemännen vid
föredragning af denna ömmande omständighet, den fattige mannens iråkade brist på de
behöfligaste klädesplaggen, och lofvade honom bidrag och undsättning på så sätt; att han fått
besöka Socknemännen med en lista, derpå en hvar tecknar den frivilliga gåfva, som han har
tillfälle att lemna till hjelp åt den behöfvande mannen, för att anskaffa sig en ny rock.

5.
Den blinde Millers gamla Hustru kunde nu ej mera sköta sig sjelf, kan hon ej på annat sätt få
någon vård, kommer hon att flytta ner till sin Gubbe i Fattighuset, och hennes stuga att
försäljas.
In Fidem  Werner
Uppläst och erkändt vid Sockenstämma d. 6 februari 1859
J Strengberg   Granberg
Uppläst med besvärshänvisning från Bankeryds Predikstol den 18 februari 1859 af  AG Bergholtz
v C

Protokoll hållet vid allmänna Sockenstämman med Bankeryds Församling uti Sockenstugan den 15
febr 1859
1.
Företogos till utredning de från Finans Kommittén af Länets Kongl Hushållningssällskap till
församlingarnes besvarande utställde frågor och anmälde sig härvid såsom nämnde Sällskaps
ombud Herr Löjtnant Stigell på Månseryd, för att under ärendets behandling gå tillhanda med
behöfliga upplysningar.

2.
Ordföranden i Församlingens KyrkoByggnadsKomittée Herr Löjtnant Stigell, hade begärt be
Byggnadsskyldiges hörande och beslut i en vigtig angelägenhet, rörande den nya Kyrkans
uppförande af Sten eller Tegel, och ingafs nu till stämman af nämnde Herr Löjtnant ett så
lydande anförande
"Till protokollet vid allmänna Sockenstämman med Bankeryd Socken den 15 februari 1859.
Uti den av Församlingen, å allmän Sockenstämma den 8de sistförlidne Mars gillade och antagne
Instruction för Kyrkobyggnadskommittéen, är uti 1ste punkten 3dje momt föreskrifvet att
Committéen, skall förr än Entreprenad Auction hålles, förskaffa sig tillförlitliga
kostnadsförslager, särskildt för Kyrkans byggande af sprängd Sten och särskildt för dess
byggande af Tegel, hvilka båda förslag sedan skola Församlingens pröfning underställas.
Motiverna för denna bestämmelse voro troligen: dels att man betviflade möjligheten att erhålla
passande Sprängd Sten uti tillräcklig mängd, dels att man icke vore förvissad om hvilketdera
byggnadsmaterial skulle blifva mindst kostsamt. Byggnadscommittéen, som nu emottagit
IntendentsEmbetets kostnadsförslag har af detsamma funnit att
om Kyrkan bygges i enlighet med detta förslag eller af Sprängd Sten i förening med tegel, skulle
kostnaden blifva för 6200 kub alnar eller omkring 230 kub famnar Sprängd Sten uti förenämnde
förslag upptagne till 27 Rd riksmt per famn hvilka likväl efter den erfarenhet man redan fått ,
här på orten med säkerhet kunna erhållas för 20 Rd samma mynt per famn eller tillsammans för
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__________ Riksmt 4600 Rd, hvarjemte förslaget upptages till fönster och portomfattningar,
torn och taklister mm 42.000 ft murtegel, hvilka Byggnadscommittéen anser böra kunna erhållas
på stället lefvererade  för 40 Rd per 1000 eller tillsammans för 1.680 = Summa Rmt 6.280 Rd
För den händelse åter att Kyrkan skulle byggas enbart af tegel blifver kostnaden
för circa 40kfamnar Sprängd Sten till grundmur enligt samma beräkning som ofvan eller 20 Rd
per famn Rmt 800 Rd samt 307800 st murtegel (enligt beräkning att till hvarje kubikfamn åtgå
1620 st) 40 Rd per 1000de 12.312, Sammanlagt rmt 13.112 Rd
Kostnaden för Kyrkans byggande af tegel skulle således med 6.832 Rd rmt  öfverstiga kostnaden
för densammas byggande af sprängd sten uti förening med tegel.
Märkas bör derjämte att om tegel enbart skall användas, blifva de contanta medel, som från
kassan och socknen komma att utgå för 307.800 st murtegel 12.312 Rd  samt sprängningskostnad
för 40 kbukfamn å 7 Rd per famn 280, tillsammans 12,592
Hvaremot om sprängd sten användes i förening med tegel, de contante utgifterna komma att
utgöra
för 42.000 st murtegel á 40 Rd 1,680 samt sprängningskostnad  för 230 kfm á 7 Rd 1,610 =
3.290 Rd
Med anledning af hvad Byggnadscommittéen sålunda tror sig hafva utredt och sedan numera
visat sig, att passande sprängd sten uti tillräcklig mängd, utan synnerlig svårighet kan erhållas;
anser sig Byggnadscommittéen böra hemställa, huruvida icke församlingen ville, med ändring och
upphäfvande af ofvannämnde Instruktions 1ste punkt 3dje momt, nu besluta; att kyrkan skall
byggas i enlighet med IntendentEmbetets förslag eller af Sprängd Sten i förening med tegel
samt således Byggnadscommittéen i följd deraf, befriad från bestyret med anskaffande af
särskildta  kostnadsförslager, hvilket dessutom, enligt Committéens förmanande, endast skulle
medföra en numera obehöflig och onödig omkostnad.
Å Byggands Committéens vägnar
Mauritz Stigell"
Efter uppläsandet häraf och sedan Socknemännen genom de af Byggnadscommittéen i detta
andragande framställde beräkningar och jämförelser kommit till öfvertygelse derom, hvilken
stor skillnad det skulle blifva i omkostnaden för kyrkans byggande med enbart tegel, emot det
lindrigare att uppföra kyrkan af sprängd sten i förening med tegel, och då enhvar kände så väl
att de af Committéens Ordförande Hr Löjtnant Stigell gjorda beräkningarna i allo vara säkra och
tillförlitliga, samt åsyftade en behöflig besparning till församlingens gagn och bästa, äfvensom
befrämjade lika säkert det goda ändamålets vinnande, blef efter framställd fråga enhälligt
beslutat;
att Kyrkan skall i enlighet med IntendentsEmbetets förslag byggas af sprängd sten i förening
med tegel; och befrias Committéen ifrån det uppdraget, att i detta fall anskaffa några
särskildta  kostnadsförslager.

3.
Vid den ånyo idag upptagna frågan: huru motsvarande ersättning skulle inom Socknen utgå, i
händelse offer och Hofgångar blefvo i Kyrkan borttagne, ansågo Socknemännen att något
härutinnan för närvarande icke kunde bestämmas eller afgöras, utan skulle det i dessa delar tills
vidare förblifva såsom det hittills varit vanligt.

4.
Det lofvade sammandraget å de årliga kommunala utgifterna inom Bankeryd, för att biläggas
underdåniga ansökningen om Collekt- och Stamboksmedel, blef idag av KronoRättaren Cederwall
öfverlemnad och betackades han allmänneligen för sitt hafvda besvär och för sin tidsspillan
härvid.
Ut supra In Fidem  Werner
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Ofvanstående protokoll är idag wid behörigen utlyst Socknestämma med Bankeryds Församling
justeradt och utan anmärkning godkändt; intygar å Församlingens vägnarBankeryds Sockenstuga
den 27 februari 1859  Gust. Engstrand  AG NilssonFrån Predikstolen i Bankeryd uppläst den 6
mars 1859 och besvärshänvisning lemnad, betygas Johannes Hansson Werner

Protokoll vid utlyst Sockenstämma med Bankeryds Församling d 6 mars 1859

1.

Med anledning af Kongl Majts nådiga Skrifvelse till Consistorium i Wexjö, innehållande bland
annat en ytterligare beviljad ansökningsrätt för de Församlingar, hvilka hittills icke anmält sig
för erhållande av Statsbidrag för Folkundervisningens ändamålsenliga ordnande, på sätt och
under de villkor Kongl Kungörelsen den 23 april 1858 bestämmer, hade nämnda Consistorium i
utfärdat cirkulaire anbefallit Hrr Pastorer att ånyo höra desse församlingar, huruvida de vilja
begagna detta ytterligare Nådiga medgifvande att för nämnda ändamål underdånigt göra ansökan
om understöd af anordnade statsmedlen. Vid föredragning af denna fråga, och då Pastor
Erindrat om behofvet och lämpligheten af åtminstone en Småbarnsskola, synnerligen i västra
delen af Församlingen, anförde Socknemännen dels, huru kännbart det skulle för dem blifva att
för Folkskoleväsendet lemna vidare bidrag än dem, de redan utbetalade, dels  ock  möjligheten
att i den västra trakten få något passande Skolrum, och att därstädes uppföra något särskildt
Skolhus, skulle tillskynda dem alltför dryga omkostnader. Kunde så ställas att genom erhållande
af understödsmedel från staten, församlingens tillskott kunde blifva billigare, vore
Socknemännen beredda att med all tacksamhet gå Kungl Majts Landsfaderliga önskningar till
mötes. Pastors tillstyrkan blef emellertid beslutadt att åt Socknens Folkskolestyrelse
uppdragsordnandet af denna angelägenhet, och att denna Styrelse ville på bästa sätt och så litet
tryckande för Församlingen som möjligt, uppgöra ett kostnadsförslag för iordningställandet af
en SmåBarnsSkola; hvilket förslag skulle sedan å Sockenstämma  företes till Socknemännens
antingen bifall eller underkännande.

2.

Uti samma Kongl Majts Nådiga Skrifvelse, hvilken i föregående paragraf omförmäles, är den
fråga till besvarande framställd, om fortfarande behof förefinnes af det extra Statsbidrag
hvilket en del församlingar hittills erhållit såsom understöd till aflöning af deras Folkskolelärare.
Denna församling har ej förut erhållit något dylikt understöd, men med afseende på de många
afgifter, hvilka häfta hvid Socknemännens Små och Svagare Hemman, jämte de under senare
åren ökade till Skatt i och för lönens bestridande till Folkskoleläraren, och då nu tillika
förberedelser måste göras till en kostsam Kyrkobyggnad, hoppades Socknemännen att desse skäl
skulle blifva talande för Nådigt bifall till ett extra Statsbidrag äfven åt Bankeryds Församling,
och önskade Socknemännen att för vinnandet häraf måtte hos Kungl Majt en underdånig
ansökning göras!

3.

För att tillse det Församlingens Folkskola måtte uppfylla sitt ändamål, androgo de närvarande
Socknemännen den fromma önskan, det skolstyrelsen måtte vaka öfver ordningen med
Skolgången, och i enlighet med Folkskolestadgan, tillhålla de Föräldrar eller Målsmän, hvilka visa
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sig liknöjde eller försumlige vid barnens SkolgångsSkyldighet, att desse Föräldrar noggrant
måtte iakttaga de föreskrifter, hvilka uti nämnde Kongl Stadga äro angifne och bestämde.

4.

Den uppsats som KronoRättaren Cederwall benäget aflemnat på Socknenes årliga Kommunala
Afgifter, blef idag uppläsen och, med ändrad beräkning af blott en post Spannmål såsom
KronoTionde, antagen och bestämd till att åtfölja Församlingens underdåniga ansökan om Collekt
och Stamboksmedel, hvilken ansökan kommer att afsändas på samma gång som den för
erhållandet af ny Byggnadsplan för Kyrkan så snart Taxeringsåtgärden å denna plan af begärd
Landtmätare blifvit verkställd

Som ofvan In Fidem Werner
Ofvanstående protokoll är den 3 april 1859 vid behörigen utlyst Sockenstämma ned Bankeryds
Församling justeradt, uppläst och utan anmärkning godkändt, intyga å Församlingens vägnar
Wetterbrandt          AG Nilsson
Uppläst från Bankeryds Predikstol med besvärshänvisning den 10 april 1859 af AG Bergholtz

Protokoll hållet vid Allmän Sockenstämma uti Bankeryd d 16 mars 1859
1.
Den ankomna Mantalslängden upplästes och underskrefs. Vid dess nogare genomseende har
följande blifvit anmärkt;
vid Flaskebo: Enkan Lena f 74 utgår såsom död redan för ett år sedan
Granshult Westregård hos Faktm. R Ljung - D Emma f 45 uteglömd
Granshult Mellang hos Faktorm J Ljungqvist inskrifves på samma ställe Faktor P Ljungqvist 30 M
33 d Augusti 58
L Swinhaga: i Backst Sandhemmet står Sandqvist skrifven såsom Sockenskräddare, sättes i
stället såsom arbetskarl, samme man har Sonen John f 47
Skinnkärr: hos G Engstrand är en Enka benämnd Lena Zackrisdotter, skall vara L Hendriksdotter.
Granbäck: Drängen Gustaf Anderssons åretal 37 skall vara 39
Kolaryd: Hos Johannes Hansson: pigan Maria f 29 förbigången.

2.
Hemmansegaren förr Kyrkovärden Anders Gustaf Nilsson Granshult, blef af Socknemännen
utsedd, att å KronofogdeContoret uttaga och qvittera Socknens tillfallande andel af
Brännvinsförsäljningsafgiften fr Oct 1857 till Jan 1858 och skulle protokollsutdrag härtill
nämnde Nilsson meddelas.

3.
De i förestående par omnämnde medel skulle till Fattigkassan ingå och af dem användas till
uppköp af någon lefnadskost mm åt de fattigare barnen under deras Skolgångstid, att af desse
inflytande medel skulle i år få hemköpas några Nya Testamenten till utdelning på
Confirmationsdagen år de fattigare Nattvardsbarnen, som utmärkte sig för flit, stadga och
sedlighet.
Sedermera skulle hvarje år de Collekter, som insamlas på ungdomens Confirmations- så väl som
på deras första Nattvardsdag, fördelas på Skolkassan den ena hälften, och för den andra inköpas
Nya Testamenten till det kommande årets Nattvardsbarn, för att utdelas bland de behöfvande
och skickliga.
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4.
Arbetskarlen Johannes Johansson, som förr bott under Tornaryd, företrädde och beklagade sig,
att han med hustru och barn var Husvill, äfvensom rådlös huru han skulle få sig någon bostad.
Socknemännen trodde att han skulle få inflytta i Mohemmet å Algutseryds egor, hvarom han
borde efterhöra hos Patron Pettersson på Björneberg. Pastor lofvade och att samtala med
Patron Pettersson härom.  Som ofvan
In Fidem   Werner
Ofvanstående protokoll  är den 3 april 1859  wid behörigen utlyst Sockenstämma med Bankeryds
Församling, justeradt, uppläst och utan anmärkning godkändt; intyga å församlingens vägnar
Wetterbrandt    AG Nilsson
Uppläst med besvärshänvisning från Bankeryds Predikstol den 10 april 1859 af AG Bergholtz

Protokoll vid utlyst Sockenstämma uti Bankeryd d 8 maj 1859
1
Till Ledamöter och blifvande TaxeringsCommittée omvaldes: Hr Löjtnant Stigell på Månseryd, Hr
Patron Westberg på Målskog, Hr Fabrikör Nilswendt Jönköping, KronoRättaren Cederwall i
Krabberyd, Fabrikör Granberg i Labbarp och Ålderman Strengberg i Granshult.
TaxeringsCommittéen k9ommer att förrättas i Jerstorps Sockenstuga den 31 i denna månad.
In Fidem   Werner
Samma dag uppläst och godkändt, intygar   AG Nilsson   Wetterbrandt
Uppläst från Predikstolen den 15 maj 1859 af  Ljunggren

Protokoll vid allmän Wallborgsmässo Sockenstämma uti Bankeryd den 24 Maj 1859
1.
Räkningen öfver Församlingens Kyrkokassa framlades, granskad af de valde Revisorerne, dervid
endast hade blifvit anmärkt borgens ofullständighet å 2ne skuldförbindelser; å den ena Darins på
Skantzen, kunde ena borgensmannen, Corsör Kjellsson, ej mera godkännas; Dock om andre
Borgensmannen, Herr Landshöfdinge Nordenfelt skulle vilja ensam stå qvar, förklarade sig
Socknemännen dermed vara på det högsta belåtna. Å den andra skuldförbindelsen, befanns en
borgensman vara död och skulle Cassaförvaltningen ombestyra, att en ny borgensman skulle af
låntagaren anskaffas. Kassans tillstånd den 1 sistlidne Maj befanns vara i det skick, att 10.018
Rd 3  öre voro utlånte, samt i Cassan Contant inne 288 Rd 92 öre eller tillsammans 10.306 Rd 95
öre Riksmynt

2.
Tillgångarne i Församlingens Fattigkassa voro i utlånte medel 1.655 Rd  riksmt samt i Contanter
162 Rd 38 öre, hvilka tillsammanlagde utgöra  i Summa 1817 Rd 38 öre

3.
Af Klingsporska grafvårsfonden, hvilken donerades år 1819 och utgjorde då 50 Rd Bco, men för
närvarande 266 Rd 13 öre riksmynt, äro 116 Rd 13 öre insatte i Jönköpings sparbank och 150 Rd
utlånte till säker man med god borgen. Räkning häröfver skall med första aflemnas till Herrar
Revisorer, äfvensom öfver de sammanskjutne medlen till en förstärkningskassa för den nya
Kyrkobyggnaden och hvilken genom 3ne års sammanskott bestiger sig till 210 Rd riksmynt, deraf
utlånte mot borgen 164 Rd 25 öre, samt återstående till insättning i Sparbanken att genom
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särskildta räkningar redovisa dessa summor, ansågo Socknemännen vara obehöfligt, utan bara de
hädanefter sammanräknas med behållningen uti Församlingens Kyrkokassas räkenskaper.

4.
De 31 December förlidet år hade Skolekassan  en behållning af 158 Rd 48 öre, utlånte häraf 150
Rd samt i Kassan  8 Rd 48 öre riksmynt.

5.
Ett projekt till underdånig ansökan hos Kongl Majt för vinnande af Collekt och Stamboksmedel
öfver hela Riket, upplästes på Stämman idag. och anmodades undertecknad, Pastor, att å
församlingens vägnar i underdånighet ingå till Kongl Majt för att i Nåder få tillåtelse härtill.
6.
Sedan den jord, som ansetts behöflig till annan plan för uppförandet af den beslutade Torn- och
Kyrkobyggnaden härstädes, nu mera blifvit å Charta lagd samt ordentligen värderad, uppdrogo
Socknemännen åt Herr Löjtnant M Stigell på Månseryd, Åldermannen J Strengberg i Granshult,
Fabrikör Granberg i Labbarp jemte Hemmansegaren J P Broman från Ransberg, hvilka förut
såsom Socknens Deputerade varit närvarande vid förutnämnde Taxering, att å församlingens
vägnar hos Kongl Majt benäget göra underdånig ansökan om nådigt bifall till denna jords
afsöndrande från Pastors innehafvande Stomhemman mot den afgäld som i
Taxeringsinstrumentet är åsatt

7.
För första grundläggningen af ett Socken Bibliothek och till dess utvidgning beslöt
Socknemännen att ett årligt offer härtill skulle på någon tjenlig dag uppbäras, och för desse
medel genom Skoldirectionens försorg inköpas smärre passande skrifter i Landthushållning mm,
och skulle desse skrifter af Skollärare Swahn emottagas till vård och till utlåning inom Socknen,
mot någon billig afgift, hvilken af Skoldirectionen kommer att bestämmas.

8.
Församlingens FolkSkoleStyrelse hade enligt Socknemännens uppdrag uppgjort ett projekt jemte
kostnadsförslag för SmåbarnsSkolans inrättande inom Socknen, hvilket nu på Stämman
föredrogs till diskutering. Sedan ämnet en stund varit förhandladt och begrundadt, antogs
slutligen följande bestämmelser för iordningställandet inom denna Församling af 2ne
Småbarnskolor.
1. mom
Bankeryds Socken indelas i 2ne större Skolrotar, den Östra och den Västra, med en ambulatorisk
undervisare i vardera. Den ena såväl som den andra af dessa Skolrotar fördelas åter i 3ne
underrotar och i hvarje af desse fortgår undervisningen en månads tid, och sedan med lika lång
tid i den andra, så väl som i den 3dje underroten. Under 9 månader om året sker läsningen i
hvardera af de 2ne större Skolrotarne; då barnen deremot så väl som Lärarne äro lediga under
de 3ne mörkare och kallare. Uti desse Rotskolor intagas alla Socknens barn ifrån fyllda 6 år och
undervisas der, till fyllda 9, uti bokskrifvernas kännedom, rättstafning och renläsning.
2. mom
Utan att vid något Seminarium hafva blfvit examinerade, antagas under 1 års tid för hvarje gång,
till undervisande personer, antingen af manliga eller qvinliga könet, dem bland de sökande, hvilka
af Pastor och Skolstyrelsen hvid anstäldt förhör finnas skicklige att desse befattningar
bestrida, och tillika i sitt lefverne äro kände för en oskrymtad Gudsfruktan. Af desse
undervisare fordras och säker insigt och kännedom uti stafnings och renläsningsmetoden.
3. mom
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Till Västra Skolrotens första underrote räknas hemmanen; Stora och Lilla Swinhaga, Flaskebo,
Stibberyd och Algutseryd, Till den andra underroten Hemmanen Domnaryd Norre och Söregård,
Skirebo, Krabberyd, Tornaryd samt Bodh och Bosaryd. Till den 3dje underroten Klerebo,
Skinnkärr, Printzeryd och Granshult.
Östra Skolrotens första underrote utgöres af Hemmanen Bankeryds Stom, Backen, Horstorp,
Attarp, Ekeryd, Sjöåkra och Nyarp. Den 2re underroten af Labbarp, Torp, Rukarp, Trånghalla,
Målskog och Granbäck. Den 3dje Kolaryd, Månseryd, Tokeryd, Ransberg och Flasarp.
4 mom
I dessa distrikt skola hållas årligen examina af Pastor och Skolstyrelsen likasom i Fasta Skolan;
och när barnen i dessa Småskolor hunnit så långt att de kunna säkert och väl läsa i bok på Svensk
som Latinske Stil, förflyttas de till den Fasta Skolan, för att der inhämta det högre
kunskapsmått som 1842 års Folkskolestadga bestämmer. Till uppmuntran för de små barnen och
Läraren anställas stundom förhör på Söndagsmorgnarne under Sommartiden.  Efter hållne
examina i dessa rotskolor tillkännagifves från Predikstolen hvilka framsteg barnen gjort såväl
som Lärarens skicklighet.
5 mom
Till ostpenningar för de ambulatoriske undervisarne anser Församlingen vara behöfligt 75 öre om
dagen för hvardera, hvilket för de 9 undervisningsmånaderne uppgår till 405 Rd riksmynt, för
rum och vedbrand 200 Rd riksmynt, Undervisarnas årliga lön, hvardera 50 Rd, 100 Do, Sa 705 Rd
riksmynt., hvilket penningbelopp Församlingen förbinder sig att årligen utgöra under det fall, att
i nåder blifva hugnad med understöd af de anordnade Statsmedlen till en tredjedel; och
anmodades Skolstyrelsen, att härom hos Kongl Majt göra underdånig ansökan.
6 mom
De fattigare befrias från alla bidrag härtill efter Sockennämndens pröfning; men till fyllande af
den brist som genom denna eftergift uppkommer böra alla behållna föräldrar inom Församlingen
erlägga 4 öre i veckan för hvarje deras barn, som med den bestämda åldern hörer till
Småbarnskolan, öfrige brister fyllas ur Fattigkassan eller på sätt som Församlingen anordnar.
7 mom
Skolstyrelsen äger att ombesörja allt hvad som rörer dessa Småskolors iordningställande och
vård, samt att antaga skicklige Lärare eller Lärarinnor heldst inom Socknen, vid hvilkas
antagande  dock mindst 4ra  af Ledamöterne jämte Pastor böra vara tillstädes.

8 mom Skulle det underdånigst ansökta understödet af Statsmedel inom detta årets slut i Nåder
beviljas, åtager sig Församlingen, att med nästa års början hafva dessa DistriktsSkolor
iordningställda.
9.
Till dess att dessa Rotskolor komma till stånd förnyades det beslut, att till Västra delen af
Församlingen förflytta läsningen under en tid af året; och skulle Skoltiden för i Sommar
Derstädes  blifva  ifrån Medio af Juli Månad  till Medio af September, då Skollärare Swahn
kommer att under denna tid i Västra Roten  underhålla undervisningen.

10.
Härefter blef förteckningen å Ledamöterna i Socknens Kommunala bestyr genomgången, dervid
följande förändringar skedde:
Uti KyrkoRådet antecknades såsom tillkommen ny ledamot Hr Comminister LL Ljunggren - öfrige
Ledamöterne blifva desamma som förra året.
Den ena Kyrkvärden Jöns Magnusson i Stommen begärde entledigande från sin befattning; då
han på intet sätt kunde öfvertalas att qvar stanna, betackades han för sin redbarhet och
ordentlighet, och invaldes till Kyrkvärd i hans ställe Arrendatorn i Nyarp, Faktoristen Rydell.
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I Sockennämnden och Fattigvårdsstyrelsen antogs till Ordförande L J Wetterbrandt uti
Granshult sedan Fabrikör Granberg i Labbarp förklarat sig ej längre dermed vilja fortfara.
Pastor och Socknemännen hemburo honom sin uppriktiga tacksamhet för all den omtanke och
möda han ådagalagt under detta alltid besvärliga Ordförandeskap.
Såsom nya Ledamöter i Sockennämnden invaldes för Swinhaga Rote Arr Johannes Jonasson i
Algutseryd, för Kolaryds Do Arrend Rundbäck å Granbäck, för Tokeryds Do Gustaf på Bygget.
För Tornaryds, Granshults och Backa rotar qvarstå de från förra året tjenstgörande.
Såsom uppsyningsman öfver försvarslöse äro Faktmäst Rydell i Nyarp och nu invalde Arrendatorn
Rundbäck å Granbäck
Skolstyrelsen utgöres af Pastor såsom Ordförande, Ledamöter Hr Comminister LL Ljunggren,
Herr Löjtnant Stigell i Månseryd Victor Andersson på Attarp, Johannes Andersson i Krabberyd,
Ålderman Strengberg i Granshult Anders Johan Johannisson i Flaskebo
Vaccinationsföreståndare Faktor Rydell i Nyarp, Arr å Granbäck, Rundbäck
I BrandCommittéen qvarstår Ledamöter och Suppleanter såväl som Ordföranden under förra
året
Brandrotemästare: Uti Västra Roten desamme som förut, i Mellanroten ingår J Andersson uti
Stubbhagen u Månseryd och A Wetterbrandt qvarblifver, i Östra Roten: desamme som förra
året, Mäster JP Brandt, Printzeryd invaldes och Cantor Swahn qvarstår.
Rotmästare och Sexmän lika med förra året
Såsom Gode Män Vid Skiften qvarstår de från förra året
Samme Revisorer såsom förut, nemligen Hr Löjtnant Stigell på Månseryd och Hr Fabrikör
Björkman på Bosaryd äro goda och fortfarande behålla sitt uppdrag.
Ut- och Insocknes Brofogdar qvarstå, med undantag vid Prinzeryds Bro, öfver hvilken Hr
Löjtnant Stigell, såsom sjelf delägare i densamma åtog sig att hafva tillsyn.

11.
Fattigärenden förekommo derefter:
Dervid Johannes Franzons från Sjöåkra önskan och begäran att få hjelp till en egen bostad
föredrogs; Anders Nilsson på Attarp tillkännagaf att Franzon  hade tillåtelse få blifva qvar
tillsvidare, der han bodde;  och så länge han hade detta löfte, borde han vara belåten.
Klagomål voro anmälte öfver det i Mohemmet hos Gamle Mannen Petr Larsson inflyttade
hushållet: Barnen voro otuktade och osediga: Modren svår och otidig.
Rotens ordningsman bör tillse och tillhålla desse inflyttade att de uppföra sig stilla, höfligt och
beskedligt så att de hvarken inom eller utom hus äro till något besvär eller åstadkommer någon
förargelse.
Gamle Sjuklige Mannen Erik Andersson vägrades begärt understöd  från Bankeryd Fattigvård
och ansågs det han bör erhålla hjelp uti Jerstorps Församling, der han på senare tiden tjenat.
Gamle Hagström, idag närvarande, framställde sin önskan om understöd såsom numera skröplig
och orkeslös, egande ingen som her kunde vårda sig om honom. Han tillråddes att hos sin gifta
Dotter i Habo söka få sig bostad och tillsyn; då Församlingen ville se honom tillgodo med något
understöd till hans uppehälle.
Angående Gamla Fru Björkmans inflyttning å Bankeryds Stom, meddelades från Magistraten i
Grenna genom Rådman Birgén en uppgift på hennes tillgångar, hvilka om de vårdas rätt, säkert
lemna henne tillräckligt uppehälle så länge hon lefver, hvarför all fruktan var aflägsen att hon
skulle framdeles falla Bankeryd Fattigvård till någon last eller trenga.

12.
Som vid Kungörelsernas uppläsande en del strömma ut ur Kyrkan, så att Socknemännen i anseende
till sådant buller ej kunna få reda på hvad som läses, anhöllo flere Församlingens Ledamöter, att
från Predikstolen måtte tillsägas att alla måtte sitta stilla och tysta under Kungörelsernas
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läsande, och att om några efter slutbönens läsande, önska lemna Kyrkan, de ville göra det genast
och Kyrkoväktaren sedan hålla Kyrkodörren stängd och låst tills allt är kungjort, som bör ske den
gången.
Dessa framställde önskningar torde af en hvar efterkommas och Kyrkvaktaren bör hålla hand
deröfver att Kyrkodörren är stängd vid ofvannämnda tillfällen, äfvensom att tillse det stillhet
och ordning råder under andaktstunderna i Helgedomen.
In Fidem Werner

Uppläst granskadt och utan anmärkning godkändt å allmän Sockenstämma den 5 juni 1859
Betygar,
?????????????    Mauritz Stigell   AG Nilsson
Från Predikstolen i Bankeryds Kyrka uppläst d 12 juni 1859 med lemnad besvärstid, intyga
Werner

Protokoll hållet vid allmän Sockenstämma med Bankeryds Församling den 5 juni 1859
Herr Löjtnant Stigell på Månseryd valdes enhälligt af Församlingen till ombud vid det
sammanträde som rörande ny vägdelning inom Häradet kommer att hållas uti Ingaryd kl 10 fm å
fjerde Rättegångsdagen under instundande sommarting som kommer att börjas den 16 ds, och
skulle protokollsutdrag såsom fullmakt ombudet meddelas.
In Fidem LL Ljunggren

Samma dag uppläst och granskadt och godkänt betyga:
FR Cedervall    AG Nilsson

1859 d 12 juni kungjort från Predikstolen i Bankeryds Kyrka af
JP Werner

Protokoll vid allmän Sockenstämma d 12 juni 1859
1.
Till Sockenfullmäktige vid blifvande af och tillträdes Synen å ComministersBostället Bankeryds
Östregård utsågs KronoRättaren Fr Cederwall och Hemmansegaren Florin i Flaskebo, hvilka
genom protokollsutdrag härtill skulle befullmäktigas

In Fidem   Werner
Uppläst och vidkändt

Protokoll hållet vid allmän Sockenstämma med Bankeryds Församling d 10 juli 1859
1.
Såsom Elector att i det till den 28 i denna månad utsatta Riksdammaval uti Ingaryd deltaga,
utsågo respektive Socknemännen af dem som tillhöra Hedervärda Bondeståndet, inom sig
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Hemmansegaren och Åldermannen J Strängberg uti Granshult Östregård, och har nämnde
Ålderman att sig infinna ofvanskrifna dag inför Domhafvanden i Orten, försedd med utdrag af
detta protokoll såsom fullmagt.

2.
Angående den bristfälliga Bron mellan Stommen och Ekeryd fattades det beslut: att den skulle
ombyggas. Till denna ombyggnad skulle virke inköpas för gemensam räkning, hvilket virke
innehafvaren af Attarp Victor Andersson, lofvade att mot skälig betalning tillsläppa. Arbetet
öfvertages af Matthias Svensson i Ekeryd, Peter Larsson i Skirebo och Johannes Nyberg i
Domnaryd Sgd. Arbetet bör vara fullgjort till d. 1ste September d å Vharefter det kommer att
frånsynas föreståndarna och ifall det blifver godkändt, betalas. Till gottgörande af betalningen
för virke och arbete, fördelas summan på Intressenterna och af dem liqvideras.
In Fidem   Werner Sd uppläst och godkändt betyga:
AG Nilsson      W Andersson
Uppläst från Predikstolen i Bankeryd den 17 juli 1859
AL Ljunggren

Protocoll hållet vid allmän Sockenstämma med Bankeryds Församling den 17 juli 1859
Församlingen beslöt att Sorgringningen efter Högst. Hans Majt Konung Oscar skulle verkställas
af 1 Hemman för hvarje dag, och en präktig person från hvarje Hemman medfölja för att tillse
att ordning och aktsamhet vid ringningen iakttages.
In FidemLL Ljunggren
Sd Uppläst och godkändt : Betygar
AG Nilsson   Fr Cedervall

Protokoll hållet vid utlyst Sockenstämma med Bankeryds Församling den 21 augusti 1859
1.
Såsom Sockenfullmäktig att den 7 nästkommande September å Tingsstället Ingaryd deltaga i
valet af ny Ledamot i Häradets Egodelningsrätt, utsågo i dag Bankeryds Socknemän
Nämndemannen Magnus Johansson i Backen Västregård, dertill  han genom protokollsutdrag
kommer att befullmäktigas: Som ofvan
In Fidem  Werner
Samma dag uppläst och erkändt betyga å Församlingens vägnar:
Fr Cedervall    J Strengberg
1859 d 28 augusti från Predikstolen i Bankeryds Kyrka uppläst af LL Ljunggren

Protokoll vid allmänt utlyst Sockenstämma uti Bankeryd den 20 sep 1859
1.
Kongl Majts Nådiga Resolution uppå Bankeryds Församlings underdåniga ansökan om Stam- och
Collektsmedels insamlande öfver hela Riket, hvilken ansökan af Kongl Majt i nåder blifvit beviljad
under de villkor som här nedan angifvas, blef idag Socknemännen delgifven. Villkoren härvid äro
att förberedande åtgärder för byggnadsarbetets verkställande vidtagas, när sådant skett,
underdånig anmälan genom Konungens Befallningshafvande skall göras.  Då öppet Nådigt bref
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kommer att meddelas. Då redan en mängd Sten, tillräcklig till halfva byggnadsarbetet är i
ordning, och framkörning börjad, ansågo Socknemännen dessa förberedande åtgärder gifva dem
anledning att hos Konungens Befallningshafvande göra den vördsamma anhållan det deras
underdåniga önskan måtte hos Kongl Majt blifva anmäld till erhållande af det Öppna Nådiga
Brefvet, för att så fort möjligt är få uppbära de i Nåder beviljade Stamboks och Kollektmedlen

2.
Till ombud vid Priskuranters upprättande för den blifvande särskildta markegångsförrättningen,
att å tid och ställe, som af Cronofogden framdeles bestämmes inställa sig, utsågs Åldermannen J
Strengberg i Granshult som genom Protokollsutdrag kommer att härtill befullmäktigas
Ut Supra  Werner
Samma dag uppläst och erkändt intyga å Församlingens vägnar
Mauritz Stigell   LL Ljunggren
Från Predikstolen i Bankeryd uppläst d 2 oct 1859 af Werner

Protokoll vid utlyst Sockenstämma i Bankeryd den 2 october 1859
1.
Som få af Socknemännen på sista stämman voro närvarande vid meddelandet af Kongl Majt
Nådiga Resolution, rörande beviljad tillåtelse för Bankeryds Församling att öfver hela Riket få
uppbära Kollekt och Stamboksmedel till sin nya Kyrkobyggnad, begagnade sig Pastor idag af
tillfället att å nyo uppläsa den Kongl Resolution för Socknens talrikt församlade resp. Ledamöter,
dervid enhälligt instämdes i den förra gången uttalade önskan, att underdånigst ansöka om
utfärdandet af öppet Nådigt Bref på den af Kongl Majt i Nåder beviljade tillåtelsen om Stambok
och Kollekt öfver hela Riket.

2.
Arbetskarlen Johannes Johansson hade anhållit att till Församlingens ömma behjärtande få på
Stämman framställd den förlust som han lidit vid den eldsvåda, hvilken i början af förra Månaden
utan mellan kommen släckningsåtgärd säkert hade ödelagt Backstugan Mohemmet.  För nämnde
Johansson hade dervid icke blott hans utan äfven hustruns och barnens nästa hela linneförråd
blifvit af elden förbrändt, likaså hustruns bästa klänningar deraf mycket skadade, jämte det ett
väggur med Malmverk o.a.d. helt och hållet förstördes. Hans ödmjuka och vördsamma anhållan var
det Församlingsborne ädelmodigt ville räcka honom en liten hjelp i den nödställda belägenhet han
utan eget förvållande hade iråkat. En och annan af Socknemännen erinrade Johansson om hans
uragtlåtenhet och försummelse, att ej hafva försäkrat sina små Tillhörigheter i Länets allm
Brandstodsinrättning, hvarigenom han nu fått sin lidna förlust till fullo ersatt. Dock som detta
icke hade skett och den gjorda förlusten var mer än kännbar för det fattiga hushållet, blef af
Socknemännen allmänneligen medgifvet, det Johannes Johansson skulle få besöka
församlingsborne med en lista, på hvilken en hvar, som af gott gladt hjerta, till denna
undsättning ville bringa med någon skärf, hade att derå teckna sin välvilliga gåfva.

3.
Med anledning af förestående paragraf, uttalade Socknemännen den allvarliga önskan, att enhvar
som ej ännu i Länets allm Brandstodsinrättning låtit försäkra sitt större eller mindre Lösöre,
måtte skyndsammeligen vidtaga en sådan åtgärd, för att, om någon eldskada framdeles skulle
inträffa, godtgörandet af förlusten ej måtte endast blifva besvärande för församlingsborna ,
utan ersättningen mindre kännbart kunna erhållas af det gemensamma BrandStodsBolaget,
derföre uppmanas all, både Torpare, Backstugusittare så väl som tjenstehjonen, hvilka ej låtit
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försäkra sina lösören, att utan uppskof gå i författning härmed. Den årliga afgiften är merendels
helt obetydlig; och hvar och en som blir skonad från denna svåra hemsökelse, eld och brand, bör
med all tacksamhet till Gud, villigt utbetala den belöpande afgiften såsom en nödhjelpsgåfva till
dem, hvilka varda pröfvade af sådana missöden.

4.
Vid framställd fråga till de Församlingsbor, som tecknat sig för erhållande af Doctor Luthers
predikningar öfver Söndags Epistlarne och Ewangelierna om de till Fosterländska Föreningen vill i
förskott utbetala Subsciptionsmedlen för detta arbete, yttrades i allmänhet, att de heldst
önskade dröja med denna inbetalning till dess de reqvirerade böckerna hit ankomma.

In Fidem   Werner
Uppläst, granskadt och utan anmärkning godkändt vid Allmän Sockenstämma den 16 oct 1859,
betygar Fr Cedervall    J Strengberg
Från Bankeryds Kyrkas Predikstol är förestående Sockenstämmoprotokoll Söndagen d 23 oct
1859 uppläst med lemnad hänvisning för besvär.  Intygar Werner

Protokoll vid extra Sockenstämma med Bankeryds Församling den 23 oct 1859
Arbetaren Carl Johan Johansson å Granbäck hade anmält sin önskan att blifva antagen till
Sockenskomakare inom Bankeryd. Vid föredragning häraf, hade de närvarande Socknemännen
ingenting deremot, utan ansågo honom behöflig i denna egenskap, oaktadt en annan
SockenSkomakare i Västra trakten förefinnes, egande nämnde Carl Johan Johansson hos
Konungens Höga Befallningshafvande att söka dels Stadfästelse för att blifva en dylik
Gerningsman inom Bankeryds församling.
In Fidem  Werner
Uppläst och erkändt intygar;
J Strengberg    AG Nilsson
Uppläst med besvärshänvisning från Predikstolen i Bankeryds Kyrka Söndagen den  30. 1859
af LL Ljunggren

Protokoll fört vid allmän Sockenstämma med Bankeryds Församling den 5 december 1859
1.
Vid denna Stämma, som af Ordförande i Församlingens KyrkobyggnadsCommitté, Herr Löjtnant
Stigell blifvit begärd, och till denna dag i laga tid var utlyst, företogs först val af ny Ledamot uti
förutnämnda byggnadscommittée, då i stället för Landtbrukaren Lindqvist på Trånghalla, som
sedan han försålt denna egendom, lärer komma att afflytta orten, enhälligt utsågs Herr
Comminister Ljunggren, hvilken benäget gick församlingens önskan till mötes, med löfte att
såsom Ledamot i Committéen inträda.

2.
Vidare hade till öfverläggningsämne på den tills idag utlysta Sockenstämman, blifvit begärdt om
bestämmande af den tid, som Socknemännen anse tjenligast till byggnadsarbetets företagande.
Herr Löjtnant Stigell begärde härvid ordet och tillkännagaf: det ByggnadsCommittéen, i och för
arbetets snara igångsättande, hade fattat det beslut att utlysa Entreprenad Auction på Arbetet
till början af nästkommande år, men då kort derefter det blef kunnigt, att Kongl Majt i aflåten
Nådig Proposition till Rikets nu församlade Ständer rörande Jernvegarnes rigtning och
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bearbetande, äfven deri ansett Falköpingsbanans gående direkt till Staden Jönköping såsom
utförbar och att denna bana så snart ske kan, måtte blifva fullbordad, drog Committéen i
betänkande att vidtaga den beslutade åtgärden om utlysande af Entreprenad Auction innan
bestämt blifvit, när början skall ske med Jervägsarbetets fortsättande häråt, och äfven
derföre att denna bansträckning kommer att löpa genom Bankeryds Socken.  Skulle nu
Jervägsarbetet oförmodadt sättas i verket på samma tid som Kyrkobygget begyntes, uppkomme
derigenom flere olägenheter; arbetsförtjensten vid Jernbanan, som för många vore behöflig
skulle härigenom till en del blifva dem betagen. För Hemmansegarne sjelfve skulle det blifva
både dyrt och svårt att lega dagsverken till Kyrkan, då de för gårdens skötsel behöfde vara
hemma. Den närvarande stora penningbristen vore ock en giltig anledning, att icke brådskynda
med Kyrkobygget i synnerhet såsom större delen af Kyrkokassans medel var inom Socknen
utlånt, mer än olägligt skulle det för flere blifva att nu i hast nödgas infria sina Kyrkolån. Af
dessa skäl har Committéen ansett sig icke böra vidgöra något uti denna fråga, förrän de
Byggnadsskyldige tagit detta ärende i noga öfvervägande. De närvarande funno Herr Löjtnant
Stigells framställningar såsom välbetänkta och talande med öfvertygande skäl för uppskof. Dock
för att få ett bestående yttrande rörande detta ärende, anhöll Hr Löjtnanten att få den
Proposition besvarad: Om församlingen på grund af de betänkligheter, som blifvit anförde,
önskar att Entreprenad Auctionen varder inställd till dess man framdeles får bestämdt veta, om
arbetet å Jernbanan i Sommar skulle företagas på sträckningen emellan Falköping och Jönköping;
hvilken framställning allmänt bejakades; eller att utlysandet af Entreprenad Auctionen skulle
tills vidare uppskjutas för att afbida utgången af Rikets Ständers beslut rörande denna
angelägenhet.
En och annan af Socknemännen hemställde sedermera, om ej byggnadsvirke under tiden kunde
inköpas eller om det icke skulle blifva fördelaktigast att tillhandla sig en närbelägen Skogspark
för att derur hämta virke eftersom behofven kunna blifva. Förslaget var visserligen klokt
uttänkt  och skulle medföra åtskilliga fördelar; men derjämte uttalades en annan åsigt : att en
blifvande Entreprenad torde säkrast och bäst afgöra virkets beskaffenhet vid dess inköp, och
huru mycket som kommer att behöfvas. Med anledning af de delade åsigterna framställdes
ytterligare till besvarande den frågan: om församlingen önskar att något byggnadsvirke skall
uppköpas genom den egentliga Entreprenad Auctionen på hela arbetet blifvit utlyst och hållen?
Härpå svarades allmänt att med upphandlingen af byggnadsvirke skall äfven anstå intill dess
Entreprenad Auctionen blir beslutad att hållas. Enhälligt yrkades dock att så mycket sten som
medhinnes så snart före inträffar; så väl det förut bestämda Cubikbeloppet för hvart och ett
hemman utan ock ytterligare derutöfver efter som allmän Öfverenskommelse framdeles kommer
att träffas. När tillräcklig sten blifvit framförd och goda tillgångar finnes i kassan, skall arbetet
gå lätt och snart för sig, då det företages och utföres med en enig och kraftig vilja. Sex år äro
ännu öfrige inom hvilka Torn och kyrka skola vara färdigbyggde. Detta medhinnes utan svårighet
under den utsatta tiden. En fördel vinnes ock under den tid som dröjes, nemligen att kyrkans
Capital växer medelst de nya tillökade räntebeloppen.

3.
Ett af Skolstyrelsen uppsatt förslag till reglemente för Socknens 2ne Småbarnskolor och deras
ordnande, upplästes till slut, godkändes och underskrefs, Ut Supra för att gälla till framtida
efterrättelse

In Fidem  Werner
1859 den 18 december på allmän Sockenstämma uppläst och för riktigt erkändt, betyga å
Församlingens vägnar:
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Protokoll vid utlyst allmän Sockenstämma med Bankeryds Församling den 18 December 1859
1.
Å denna stämma som den 11 i denna månad var ordentligen pålyst och idag af Socknemännen
talrikt besökt, föredrogs att af Ordföranden i socknens Fattigvårdsstyrelse LJ Wetterbrandt
anmäldt Communalärende, rörande utsocknes ifrån inflyttande arbetsfolk, att de som sådana
personer intogo på sina ägor, måtte tillförbindas ansvara för desse personers husvara och
vedbrand, när de såsom gamla, fattiga o orkeslösa komma i behof deraf. Ordföranden erinrade
härvid att ett sådant beslut troligen ej kan vinna stadfästelse, eller blifva gällande för andra än
dem, som godvilligt åtaga sig denna ansvarighet. Likväl trodde en del Socknemän, att det
åsyftade ändamålet skulle vinnas, om beslutet blefve enhälligt. För att kunna vinna
Socknemännen till en gemensam Öfverenskommelse i denna vårdsangelägenhet framlämnade
Ordföranden i Fattigvårdsstyrelsen till stämman ett skrifteligt anförande, deri han uppdrager
en bekymmersam skildring rörande den dryga fattigförsörjningen i anseende till det med hvarje
år ökade antalet fattighjon, hvilka för närvarande uppgå till 37 personer och för hvilkas
herbergerande Socknens Fattighus icke förslå, utan har Fattigstyrelsen åt en stor del fattiga
måst ombesörja bostad och betala för dem både utom och inom Socknen. Föranledde af desse
bekymmersamme förhållanden och af den svårighet för fattigvården som ofta inträffar, att
skaffa tak öfver hufvud åt husville personer, hvilken svårighet i en framtid skall blifva ännu
större om fattigpersonalen tillväxer hädanefter i samma mån som hittills, ville
FattigvårdsOrdföranden framställa ett förslag till Socknemännens gemensamma antagande,
nemligen att hvarje jordegare af större eller mindre del, som å sina egor intager obemedlade
personer utsocknes ifrån, att i sitt arbete använda, måtte tillförbindas att vid inträffande behof
af fattighjelp för de samma, förse desse personer med husvara och vedbrand, då församlingens
allmänna fattigvård bekostade deras beklädnad och lifsuppehälle; eller ock på sätt som 10 par 2
mom i Kongl Fattigvårdsförordningen af den 13 juli 1853 i nåder stadgar, i thy fall lemna
förökadt fattigbidrag; och Ansåg Fattigvårdens Ordförande: att denna åtgärd, såsom af verkligt
behof påkallad, när den medelst beslut kommer till stånd, får blifva förbindande, äfven för dem
som i beslutet ej deltagit.
Efter delgifvandet af detta anförande med sitt framställda förslag yttrades allmänt den önskan
att det måtte blifva antaget och fattades det beslut: att en hvar hemmansegare som hädanefter
på sina egor intager utsocknes arbetsfolk skall till fattigvården aflemna förbindelse med iklädt
ansvar att försörja detta arbetsfolk med husvara och vedbrand i händelse de uti en framtid
komma i behof deraf.
In Fidem Werner
Ofvanstående protocoll blef vid vederbörligen utlyst Sockenstämma den 8 januari 1860 uppläst,
justeradt och riktigt erkänt, Betyga å Församlingens vägnar:
FR Cedervall    AG Nilsson
Uppläst med besvärshänvisning från Predikstolen i Bankeryd den 15 jan 1860 Betygar
LL Ljunggren

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL  BANKERYD ÅR 1860

Bankeryd den 19 Febr 1860
1.
Härvid delgafs de besvär, hvilka några af Resp Socknemännen anfört öfver
Socknestämmobeslutet den 18 december förlidet år, hvaröfver Pastor och Församlingen inom
3ne veckor ifrån denna dag skulle sig förklara.
2.
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För att å Cronofogdekontoret uppbära och qvittera den Bankeryds Socken tillfallande andel uti
Brännvinsförsäljningsafgiften för året 1859, utsågs KronoRättaren Fr Cedervall i Krabberyd; och
skulle han genom protokollsutdrag härtill befullmäktigas.
3.
Förestående medel skulle i likhet med föregående årets, användas till samma ändamål, nemligen
till hjelp och understöd för fattiga skolbarn.
4.
För den allt mera bräcklige Hagström skulle så fort ske kan, beredas vård och tillsyn att han ej i
anseende till sin svaghet måtte komma uti någon vådlig fara.
In Fidem  Werner  pastor Uppläst och justeradt den 7 mars 1860 betygar
J Strengberg,   G P  Broman Ljungqvist

Vid justeringstillfället utsågos följande församlingens medlemmar att å de icke klagandes vägnar
underskrifva förklaringsskriften på besvären som blifvit anförda öfver Sockenstämmobeslutet d
18 dec  förra året, nemligen: Ålderman J Strengberg i Granshult, Fattigvårds Ordförande
Wetterbrandt, Faktorimästarna Brandt i Printzeryd och Ahlvin i Granshult Westreg,
Kyrkovärden Rydell i Nyarp och AG Nilsson i Granshult. År och dat som förut Werner
Uppläst från Predikstolen i Bankeryd, söndagen den

Protokoll vid extra utlyst sammanträde med Bankeryds Socknemän i Sockenstugan d 18 Mars
1860
Från Högvördiga Domcapitlet i Wäxjö hade ett Circulaire utgått till Stiftets Pastorer med
uppmaning till dem, att å utlysta Sockenstämmor hos Församlingarne på det varmaste förorda om
kärleksfulla bidrag till det uti Hjörthed i närheten af Westerwik tilltänkta bildningsinstitutet
för döfstumma; och var en sådan menniskoälskande Rädeningsanstalt för många af dessa våra
olycklige menniskor af högsta behofvet på kallad; heldst som det i Stockholm varande Institutet
för de blinde och döfstumme under de senare tider varit af ett så stort antal anlitadt , att
platser der icke funnits till allas de sökandes emottagande. Att äfven för desse beklagansvärde
likar kunna bereda ett ställe, der de under sin stora saknad af hörsel och talegåfvan kunde finna
någon lättnad och glädje erhålla den upplysning och bildning, som för dem är möjlig att emottaga,
hafva några ädle Män trädt i spetsen för utförandet af denna välgörenhetsinrättning. Men icke
ringa penningemedel erfordras härtill; och desse medel kunna ej på annat sätt erhållas än genom
den Christeliga Menniskokärlekens varma deltagande.  Att af ett Gott och Glatt Hjerta efter
råd och tillfälle få lemna en skärf till befrämjande af detta barmhertighetsverk, skall hvar och
en sann Christen anse såsom en helig och skyldig tacksamhetsgärd för den dyra nåd af Gud, att
hafva hörande öron och en talande tunga.
Efter ärendets föredragning, omfattades den framställda saken af de närvarande Socknemännen
med ett varmt och hjertligt deltagande, under löfte att välvilligt lemna sina bidrag till det
välgörande ändamålet. Härvid antogs det förslag att låta listor utgå i Rotarne, derå enhvar hade
tillfälle att anteckna sin gåfva och hoppades man äfven för barnen och tjenarne skulle lemnas
några välvilliga tillskott för ökandet af den frivilliga insamlingen. Sexmännen skulle anmodas att
var i sin Rote uppbära desse sammanskott och se till att å de erhållne listorna ordentligt blifver
antecknat hvad hvar och en gifver
Ut Supra In Fidem  Werner, pastor
Uppläst granskadt och godkändt vid allmän Sockenstämma den 1 april 1860, betygar å
församlingens vägnar J Strengberg   AG Nilsson
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Protokoll vid allmänna WallborgsmässoSockenStämman uti Bankeryd den 21 Maj 1860
1.
Rörande ställningen med Församlingens allmänna kassor, hade Kyrkokassan en behållning af
utlånte i Riksmt 10.996 Rd 75 öre.
Fattigkassans behållning utgjorde (nära den summa som förra året)
2.
Klingsporska GrafvårdsCapitalet hade ökats till 281 Rd 72 öre.
3.
Skolkassan hade inne Contant 36 Rd 4 öre och utlånte 150 Rd eller en sammanlagd behållning af
186 Rd 4 öre Riksmynt.
4.
Som Jernbanan emellan Falköping och Jönköping, ej så snart eller så skyndsamt, som man
väntant, kommer att fullbordas, i anseende till det ringa belopp af Statsmedel som Riksens
Ständer vid nuvarande Riksdag anslagit till bearbetande af denna bandel, framställde Pastor till
Resp Socknemännens öfverläggning och samrådan, om det icke i sådant fall kunde finnas lämpligt,
att redan denna sommar göra en början, medelst grundvalens läggande, till den nya
Kyrkobyggnaden, helst som tillräcklig Sten härtill kan anses vara framförd, äfvensom att platsen
härigenom blefve ledig till Stens vidare framkörande och uppläggning. Den gjorda framställningen
vardt af Socknemännen gillad och fattades det enhälliga beslut att grundvalen till den nya Kyrkan
skall i höstas läggas, hvarföre Byggnadscommittéen anmodades att så fort ske kunde, gå i
författning med utlysande af Entreprenad Auction för uppförande af den Nya Kyrkan i sin
helhet, likväl med sådant villkor fästadt dervid att endast grundvalen skall i höst läggas, och det
öfvriga arbetet sedan framdeles fullbordas så snart byggnadsämnen och materialier dertill
hunnit anskaffas.
För Kyrkobyggnadens noggranna uppförande skall en blifvande Entreprenör ställa säker och
godkänd borgen på sätt som i Instructionen för Byggnadscommittéen förut är bestämdt.
5.
I sammanhang med det i föregående paragraf fattade beslut erinrade Ordföranden i
Byggnadscommittéen Hr Löjtnant Stigell om nödvändigheten att hafva penningar tillhands för
bestridande af de utgifter hvilka i ock för den beslutade grundvalens läggande kunna erfordras,
hvarföre af Kyrkokassans fordringar tillräckliga medel härtill skulle genom Cassaförvaltningens
försorg skulle indrifvas och i Smålands Privatbank insättas för att der vara tillgängliga, när så
påfordras; äfvensom att andra inflytande medel och skeende inbetalningar, skulle der eller i
Sparbanken deponeras.
6.
Till Ledamöter i årets TaxeringsCommittée, hvilken Thorsdagen den 7 Juni kl 9 Förm: kommer
att hållas uti Jerstorps Sockenstuga, invaldes Hr Löjtnant Stigell på Målskog Hr Fabrikör
Nilswendt i Jönköping, KronoRättaren  Cedervall i Krabberyd, Fabrikör Granberg i Labbarp samt
ålderman Strengberg i Granshult.
7.
För att i första Rättegångsdagen vid nu infallande sommarting uti Ingaryd Måndagen den 11 Juni
kl 12 på dagen deltaga uti valet af en ny Egorättsledamot, utsågs såsom Sockenfullmägtig härtill
för Bankeryd Församling Nämndemannen Magnus Johansson i Backen och skulle honom meddelas
protokollsutdrag till fullgörande af detta Ombudskap.
8.
Rörande Fattigförsörjningen ansåg Pastor sig föranlåten att enligt pligt och samvete förorda en
något rikare fattigstat åt de Ålderstigne och Orkeslöse, så att de ej må lida nöd, eller hafva för
mager kost; enhälligt delades denna åsigt af de närvarande Socknemännen att de gamle fattige
som inga krafter eller utvägar hafva att sjelfve bidraga något till sitt lifsuppehälle, måtte
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tilldelas ett tillräckligt underhåll. För att i detta fall ega något bestämdt för utdelningen;
anmodades Ordföranden i Fattigvårdsstyrelsen och lofvade att uppgöra en Statlista med
indeldta klasser af de fattiga i afseende på deras större eller mindre behof af understöd, samt
att bestämma stat för varje klass, huru mycket en hvar skall hafva qvartaliten eller för året i
den klass som han är uppförd, på det att hvarje fattig må hafva sin nödtorftiga bergning; likväl
att afseende alltid göres vid utdelning af understödet, hvad mån någon kan sjelf bidraga till sin
försörjning, hvilken sak alltid ligger Fattigvårdstyrelsens skön att avgöra.
9.
Arbetskarlen Anders Gustaf Petersson för närvarande boende i Skogslund, under Backen
Westregård, hade, såsom snart blifvande husvill och utan bostad, begärt till Socknemännens
hörande, få framställa den ödmjuka förfrågan, om någon å sina egor ville af barmhertighet lemna
honom en jordplan för en stugas uppförande dertill han fått löfte av sin broder om penningar till
omkostnaders bestridande. Härvid upplystes ......................................................... då varande Egaren
af Attarp Hr Patron Kruckenberg fått en plan å Solberga ägor att bebygga och ett stycke jord
dertill; och då Anders J Bengtsson  i Krabberyd och Per Bengtsson i Drottningstorp, såsom  hans
tillförordnade förmyndare skulle se till och draga försorg om att denna fördel  skulle komma
honom tillgodo, eger Anders Petersson att vända sig till desse förutnämnde förmyndare för att
af dem begära  redo hvilka förbindelser dem i detta afseende ålegat och om han genom deras
åtgärd  har att af dem vinna något vidare biträde i denna angelägenhet, och yrkade
Socknemännen att förmyndarnas redogörelse skulle inför Församlingen till pröfning förevisas.
10.
Ordföranden i Fattigvårdsstyrelsen LJ Wetterbrandt begärde att i protokollet måtte intagas
Socknemännens redan meddelade gillande och godkännande af den åtgärd han å Fattigvårdens
vägnar vidtagit rörande den för Abraham Olofsson och hans hustru Elisabeth Jonsdotter
intecknade lägenheten Mosebacke, och att transporten som är ställd på Ordföranden rörer
FattigKassan allena, hvilket här till Wetterbrandts framtida säkerhet och frikallande blef
antecknadt. En fordran hos afl Carin Miller å 10 Rd bifölls till utbetalning ur FattigKassan.
11.
Listan å Ledamöterne i Communalbestyren vidtogs derefter: dervid
I Skolstyrelsen qvarstår desamme Ledamöter som förut, se 58
I Sockennämnden som tillika bestrider Fattigvården är PJ Wetterbrandt Ordförande
Ledamöter: Johannes Jonasson i Algutseryd för Swinhaga Rote Nu invald Johannes Månsson på
Trånghalla för Kolaryds Rote, Gustaf på Bygget för Tokeryds Rote, JP Brandt Printzeryd för
Granshults Rote, Peter Isaksson i Skirebo för Tornaryds Do, Victor Andersson å Attarp för
Backa Do
Uppsyningsmän öfver försvarslöse
Victor Andersson på Attarp, Johannes Månsson På Trånghalla
I Skolstyrelsen qvarstå samme Ledamöter som förra året.
Vaccinationsföreståndare: Säteri Eg Victor Andersson på Attarp, Johannes Månsson på
Trånghalla
BrandstodsCommittéen: Ordförande Hr Patron Ljunggren i St Sv, Ledamöter Ålderman J
Strengberg, Faktmäst:ne AJ Allwin och PJ Wetterbrandt samt Hemmanseg Peter Larsson i
Skirebo, Suppleanter: J Ljung och O Allwin
Brandrotemästare: I Västra Roten Anders J Bengtsson i Krabberyd, Johannes Jonasson i
Algutseryd, I Mellersta Roten: Andersson i Stubbhagen, Anders J Ljungblad i Granshult, I Östra
Roten: JP Brandt i Printzeryd och Cantor Swahn ib
12.
Till Församlingens Ombud vid näst blifvande Extra Bolagsstämma med BrandStodsBolaget i
Jönköpings Län, valdes Ordföranden i Socknens BrandstodsCommittée Hr Patron Ljunggren i St
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Swinhaga samt åldermannen J Strengberg i Granshult, hvilka genom Protokollsutdrag skulle
härtill befullmäktigas.
13.
Sexmän och Rotmästare Fredrik Gren i L Swinhaga, Martin Svensson i Tornaryd, CG Engstrand i
Skinnkärr, Rydell i Nyarp, Johannes Petersson i Rukarp, Johan Andersson i Stubbhagen
Som Gode Män vid skiften: Anders Andersson i Kolaryd, Peter Larsson i Skirebo, Nämndeman
Magnus Johannes i Backen Westregård
Revisorer: Hr Löjtnant Stigell på Månseryd, Hr Fabrikör Björkman i Bosaryd
Brofogdar: Utsocknes: SäteriEG Victor Andersson Ålderman J Strengberg
Insocknes: Dumsbro: Rydell i Nyarp, Hulgatubron Hansson i Kolaryd, Printzerydsbron Hr Löjtnant
Stigell, Risbro Johannes Nyberg i Domnaryd
I stället för Kyrkovärden Anders Andersson i Kolaryd som anhöll om entledigande från sin
Kyrkovärdsbefattning, invaldes Faktorimästare Anders J Wetterbrandt i Granshult Lilleg, att
blifva Kyrkovärd för den afträdande Anders Andersson, hvilken såväl af Pastor som Församlingen
betackades för sitt visade nit och sin redbarhet under innehafvandet af denna befattning.
14.
Slutligen beviljade Socknemännen att en Collekt skulle få uppbäras på någon tjenlig söndag såsom
bidrag till den minnesvård som kommer att uppsättas åt Frihetshjelten Engelbreckt.
Från Revisorerna hade ej ankommit någon berättelse rörande kassorna; troligen hade den ej
medhunnits emedan räkningarna senare emottogos och kommer Revisorerna framdeles blifvande
tillfälle Socknemännen meddela
Ut Supra  In Fidem  Werner Pastor
Vid Allmän Sockenstämma den 3 juni 1860 blef detta protokoll uppläst och för riktig förklaradt
intygar å Församlingens vägnar
Cedervall   J Strengberg
Vid ofvanstående protokollsjustering förevisades en Skjutslista som behörigen underskrefs
Likaså förevisades af Peter Larsson i Skirebo Skinnet efter en Räfunge hvarå öronen afkliptes.
Såsom fullmäktig för Bankeryds Socken att vid Häradsrätten den 11 nästa Juni kl 12 på dagen
närvara vid ärendets behandling om vissa Hemmans Status att de äfven i administrativt och
juridiciert avseende måtte tillhöra de Socknar hvarunder de i Kyrkligt afseende lyda., invaldes
Magnus Johannisson i Backen Wästregård
In Fidem Werner Uppläst och justeradt samma dag betyga å Församlingens vägnar
J Strengberg   Wetterbrandt
Uppläst med besvärshänvisning från Predikstolen Bankeryd den 10 Juni 1860 af LL Ljunggren
Protokoll vid allmän Sockenstämma med Bankeryds församling d 22 Juli 1860
1.
Sedan Ordföranden tillkännagifvit ankomningen till den i dag utlysta Stämman nemligen att
meddela Församlingens Byggnadsskyldige Ledamöter det vid hållna Entreprenad Auctionen gjorda
anbudet för uppförande af en Ny Torn och Kyrkobyggnad, uppläste Hr Löjtnant Stigell det vid
nämnde tillfälle af Byggnadscommittéen Ordförande förda protokoll hvaraf inhämtades, att för
desse byggnaders uppförande var begärt 5.000 Rd riksmt. Utan någon erindran dervid gillades
och antogs det gjorda anbudet af de närvarande Socknemännen, på de grunder och med de villkor
som protokollet vid Entreprenad Auctionen voro bestämde, hvilket protokoll sedan 2ne punkter
deri med sina alternative framställningar blifvit afgjorde och bestämde, blef till alla delar i
öfvrigt godkänt, liksom det af Committéens Ordförande upplästa projekt till Contrakt emellan
Församlingen och Entreprenörerna skulle desse senare genom skrifvelse meddelas underrättelse
härom.
2.
Vid föredragningen af de i ena punkten af Entreprenadprotokollet omnämnde alternativer, om
Kyrkans golf skulle läggas af plank eller tegel, blef den åsigten öfvervägande att Kyrkans golf
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skulle läggas af Tegel, med undantag af Altaret Predikstolen och Sacristian der golf af plank
skulle inläggas äfvensom det villkor fästades vid Kyrkans golf; att i stolarne skulle infattas galler
af tråd.
Å den andra punkten antogs det förslag att Kyrkans tak inuti skall hvälfvas.
3.
Ordningen för utgörande af Kyrkodagsverken efter Matlag genomgicks och bestämdes hvilka i
anseende till ålderdom eller sjuklighet skulle befrias.
4.
Revisorernas granskningsberättelse rörande Kyrko och fattigkassorna, delgafs Socknemännen
och blefvo räkenskaperna underskrifne såsom riktige med undantag att de 2ne gjorda
anmärkningar.
Ut supra In Fidem   Werner
Uppläst Sockenstugan d 5 aug 1860 betygar å Frösamlingens vägnar J Strengberg   Johan P
Brandt
Uppläst med besvärshänvisning från Predikstolen i Bankeryd Söndagen den 12 Augusti 1860 af  L
Ljunggren

Protokoll vid utlyst Sockenstämma i Bankeryd d 8 Sept 1860
1.
Om några personer hvilka vore uppförde i listan för utgörande af kyrkodagsverken, hade blifvit
anmäldt, att de afflyttat från Socknen, ehuru icke ännu utattesterade  och blefvo desse vid
dagsverksjournalens nu förnyade granskning , utstrukna.
2.
Till Byggnadscommittéen hade Hr Patron Carl Westberg vändt sig med anmärkning att hans lag.....
Rättare blifvit uppförd och till utgörande af dagsverken vid Kyrkoarbetet, hvari han anhållit om
rättelse att omnämnde Rättare måtte blifva befriad från denna dagsverksskyldighet. Vid
hemställan härom till Församlingens yttrande ansågo Socknemännen att, som Rättaren var gift
och hade eget hushåll, han vore skyldig att göra dagsverke till Kyrkan, heldst som Kongl
Förordningen bestämmer att dagsverken till Kyrkan skola utgöras efter matlag. Finner Hr Patron
Westbergfog att klaga öfver detta Socknemännens beslut, äger han att hos Konungens
Befallningshafvande anföra besvär, der säker reda erhålles om församlingens åsigt är den rätta
eller icke.
In Fidem Werner
Uppläst och justeradt å församlingens vägnar AG Nilsson Johannes Hansson
Uppläst från Predikstolen i Bankeryd den 17 Nov 1860 av LL Ljunggren

Protokoll den 7 Oktober 1860
1.
För att såsom Sockenfullmägtig för Bankeryd närvara å den dag Kronofogden utsätter till
uppgörande af de vanliga priscurenterna utsågs CronoRättaren Fr Cederwall uti Krabberyd,
dertill behörigt Protokollsutdrag  skulle KronoRättaren Cederwall meddelas.
2.
Såsom ombud för Bankeryds socken, att Måndagen den 5 nästa November klockan 12 på dagen
komma tillstädes å Tingsstället Ingaryd för att höras öfver en gjord hemställan, om gemensam
Tingstad för Tweta, Wista och Mo Härader uti Jönköpings Cellfängelse vid rannsakning i
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brottmål, valdes härtill Nämndemannen Magnus Johannisson i Backen, och skulle han genom
meddeladt protokollsutdrag till detta ombudskap befullmägtigas.
3.
Torparen Moberg å Nybygget Björkelund hade blifvit affordrad ersättning för den profkur, som
hans sinnessjuka Hustru hade undergått på Länets Lasarett. Till gäldande häraf hade Moberg
intet annat än att upplåta till försäljning Stugebyggnaden och af sitt lilla husgeråd. För att
Hjelpa Moberg ur denna förlägenhet och skydda hans ringa bohag, hade det förslag af några
människovänliga Församlingsbor blifvit framstäldt att hos församlingen anhålla om ett frivilligt
Offer. Vi väckt fråga härom idag, ansågo en del Socknemän att ett Offer ej skulle blifva
tillräckligt för gottgörande af den Moberg påförda omkostnaden, hvarföre en annan utväg
förordades, nemligen att meddelst ett bestämdt sammankost af hvarje hemman till 50  öre
säkrare tillgång skulle beredas till den ifrågavarande utgiftens godtgörande om derjämte en lista
finge utgå med uppmaning till Torpare och tjenstehjon att äfven med en skärf efter råd och
tillfälle välvilligt bidraga till detta barmhertighetsverk. Härom skulle församlingsborne på nästa
Söndag å utlyst stämma höras och yttra sig  om de benäget ville godkänna detta senare förslag.
In Fidem Werner
Uppläst granskadt och godkändt med ändring af 3. i så motto att Moberg sjelf skulle kringgå med
lista för att insamla hvad hvar och en frivilligt vore sinnad att gifva, intygar å församlingens
vägnar den 14 Okt. 1860
Mauritz Stigell       Fr Cedervall
Uppläst från Predikstolen Söndagen den 21 Okt. 1860 af LL Ljunggren

Protokoll vid utlyst laga Sockenstämma i Bankeryd, hållet den 4 november 1860.
1.
Vid sist hållna WallborgsmässoSockenstämma hade Församlingen uppdraget åt
Fattigvårdsstyrelsen att uppgöra en Statlista för de fattige med klassindelning samt föreslå
hvad enhvar i hvarje klass årligen eller qvartaliter skulle erhålla i spannemål och penningar;
äfvensom att dervid tillse att de gamle och orkeslöse måtte tilldelas någon större stat,
tillräckligt för dem till ett skäligt uppehälle att de icke måtte lida brist på det nödvändigaste. Af
Ordföranden i Fattigvårdsstyrelsen LJ Wetterbrandt hade nu en dylik upprättad Statlista
blifvit aflemnad med den föreslagna förändringen vid den årliga spannmålslevereringen; att i
stället för hittills inbetaldte 8 kpr Råg och 16 kpr Hafre för hvarje hemman, skulle hädanefter
lemnas 12 kpr Råg och 12 kpr Hafre; men Potaterna blifva vid samma qvantum som förut, hvilken
förändring allmänt blef gillad och antagen, äfvensom den uppgjorda fördelningen af Fattighjonen
uti 3ne klasser godkändes med den för hvarje klass upprättade tariffen till utdelningen enligt
hvilken tariff  de i första klassen qvartaliter  skola erhålla en hvar: 8 kpr Råg, 8 kpr Hafre samt
10 kpr Potater jämte i penningar från 1 tom 2 Rd allt efter förekommande behof.
Uti andra klassen en hvar: 5 kpr Råg, 5 do Hafre, 7 kpr Potater, 75 öre.
Uti 3dje do: 4 kpr Råg, 4 do Hafre och 6 kpr Potater till hvarje hjon.
Denna förändring med Spannemållefvereringen såväl som det antagna förslaget i öfrigt kommer
att vid nästa qvartal utdelning iakttagas och följas.
In Fidem Werner pastor

Uppläst granskadt och godkändt den 18 nov 1860, betyga å församlingens vägnar
Ljunggren Magnus Johannesson  AJ Allvin
Uppläst från Predikstolen i Bankeryd Söndagen d 25te November 1860 af LL Ljunggren
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Protokoll vid Utlyst Sockenstämma i Bankeryd den 2 december 1860
1.
Som ordningen tillkommer Bankeryds Socken att bland Räntegifvarne utse ombud till 1861 års
markegångsnämnd, valde för detta ändamål såsom ledamot; KronoRättaren Fr Cederwall uti
Krabberyd samt till Suppleant Faktoriåldermannen J Strängberg uti Granshult.
Markegångsnämnden kommer att sammanträda å Ingaryds Tingsställe Fredagen den 4
nästkommande Januari  och Onsdagen den 27 derpå följande Mars 1861, hvarje dag kl. 10
förmiddagen. Suppleanten behöfver ej härvid komma tillstädes, derest Ordinarie Ledamoten sig
inställer.
2.
För att å Kronofogdekontoret i Jönköping före nästkommande Januari månads utgång lyfta och
qvittera  Bankeryds Sockens tillkommande andel uti Brännvinsminuteringsafgiften för
försäljningsåret October 1859 till October 1860 utsågs KronoRättaren  Fr Cederwall i
Krabberyd att försedd med utdrag  af detta protokoll desse medel hos Hr kronofogden före den
bestämda tidens utgång  uttaga
Ut Supra In Fidem Werner
Uppläst granskadt och godkändt den 16 Dec 1860. Vid samma tillfälle beslöts att den
Församlingen tillkommande andel af Brännvinsminuteringsafgiften skulle användas hälften till
understöd åt fattige och flitige skolbarn och hälften till inköp af böcker för sockenbiblioteket
Betyga å Församlingens vägnar Andersson AG Nilsson
Uppläst från Predikstolen i Bankeryds Kyrka den 23 Dec. 1860 af LL Ljunggren.

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL BANKERYD ÅR 1861

Protokoll vid laga utlyst Sockenstämma i Bankeryd d 3 Febr 1861.
1.
Sedan Hemmansegaren i Backen Västergårdh Magnus Johannisson blifvit på egen begäran
Entledigad från sin under snart 4ra års tid innehafda Nämndemansbefattning, voro Bankeryds
Socknemän efter 14 dagar förut utfärdad kungörelse till allmän Sockenstämma idag
sammankallade för att anställa val af annan Nämndeman i den afgåendes ställe; och utsågs
enhälligt Säteriegaren af Attarp Victor Andersson
hvilken såsom bosatt och välfrejdad man och till laga ålder kommen eger att försedd med
protokollsutdrag häröfver hos Häradets Domare Embete sig anmäla för öfvertagande af
förutnämnda lediga Nämndemansbefattning Ut Supra
In Fidem Protor Werner
Uppläst och erkändt den  xx Febr 1861 intyga å  Församlingens vägnar
Fr Cedervall J Strengberg

Sedan förestående Protokoll blifvit justeradt uppvisades inför Socknemännen af hemmansegaren
J Pettersson i Ebbarp ett skinn efter en å Björnebergs ägor i Jerstorps Socken till döds slagen
Räf, hvilken utmattad der påträffats af J Pettersson. Hemmansegaren Johan Johannisson i
Flaskebo, närvarande vid Stämman, intygade, uppgiftens rigtighet. Öronen på skinnet afskuros
och bevis skulle meddelas för Skottpenningars erhållande.
Ut Supra Werner
Uppläst från Predikstolen i Bankeryd den 10 Februari 1861 af   LL Ljunggren
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Protokoll vid utlyst Sockenstämma uti Bankeryd d 18 Febr 1861
1
Vid de inom församlingen inrättade 2ne Småbarnskolor, önskade Socknemännen att följande
ändringar och bestämmelser måtte blifva vidtagne:
1o Att läsningen i dessa skolor upphörde under de 3ne mörkare och kallare Månaderna December,
Januari och Februari, då de smärre barnen ofta hindras af Snö och Köld att kunna besöka ett
mera aflägset undervisningsställe, der Roten består af  flere spridda Hemman.
2o Med den 1 Mars hvarje år, om väderleken icke är alltför mycket oblid skall läsningen i desse
Rotskolor begynna och fortgå utan afbrott under hela tiden på våren, Sommaren och Hösten,
intill den 1ste December .
3o Skall undervisningen uppehållas under 3ne Månader på en gång i hvarje Rotskoledistrikt, och
hafva barnen frihet uti de 2ne Rotskolorna, då där icke läses, att besöka den Rotskola der
undervisningen pågår.
4o Äfven på Lördagarna kommer hädanefter att läsas uti Roteskolorna, så att undervisningen
fortgår sex dagar  i hvarje vecka, der ej någon Helgedag infaller.
5o Läsningen för i år börjas inom Östra Distriktet med först Kolaryds Rote i 3 Månader, sedan i
Månseryds under 3ne Månader och under de 3ne sista Månaderna uti Backa Rote.
Inom Västra distriktet börjas undervisningen i Swinhaga Rote 3 mån, Granshults Rote sedermera
3ne Månader, och under de siste 3ne Månaderna uti Domnaryds Rote.
Och komma desse önskade ändringar att i Högvärdiga Domcapitlet anmälas för erhållande af
dess fastställelse.
2.
Af flera fördes den klagan att desse tillfällen till undervisning icke af alla föräldrar begagnas
ordentligen för barnen Detta borde dock vara en helig samvetssak för desse föräldrar, att icke
försumma desse tillfällen till sina barns undervisning. Rättänkande, Christlige ????????? ting,
högre eller dyrbarare, än att i denna delge sina barn tillgodo, så att de tidigt och af barndomen,
efter inhämtad redig innanläsning, kunna inläras Herrens sanna fruktan.
3.
Rörande ställen för undervisningens hållande inom Rotarne, böra Intressenterna hvar inom sin
Rote derom samråda, öfverenskomma och ordna.
4.
Backstugumannen Magnus Karlsson under Domnaryd, hade ytterligare begärt få sin nödställda
belägenhet och sitt behof af understöd till Församlingens behjärtande anmäld. Vid föredragning
häraf, upplystes af Fattigvårdens Ordförande, att nämnde Magnus Carlsson, pockande och
ohöfligt hos honom indragit sitt behof af hjelp, för hvilket otillbörliga förhållande han blef
tillrättavisad. Ty härigenom betog han sig att bevågenhet och välvilja hos Församlingen till att
erhålla hjelp och understöd. Rotens ordningsman befarade och att det understöd han kunde
erhålla icke skulle väl användas; och borde han, så länge krafterna dt tillät, genom arbete
förskaffa sig nödtorftigt uppehälle. Vid verklig nöd har han att vända sig till Församlingens
Fattigvårdsstyrelse  att höfligt och ödmjukt anmäla sitt behof för  erhållande af den hjelp och
undsättning, som kan pröfvas för honom vara behöflig.
5.
Från Högv Domcapitlet i Wexjö hade ankommit en uppmaning till Stiftets Prästerskap, att hos
församingarne förorda frivilliga Sammanskott, såväl till den nybildade Svenska Evangelisk-
Lutherska Församlingen i Paris som och till den i djupaste nöd och bekymmer qvarlefvande
Christna befolkningen i Syrien och Palestina. Socknemännen omfattade de ömmande
angelägenheterna med all välvilja och deltagande och beslöto, att ett Offer skulle få pålysas till
gemensam fördelning, sedermera till stöd för de båda anmälda ändamålen
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Ut Supra  Werner Den 24 Febr 1861uppläst granskadt och godkändt betyga å församlingens
vägnar
Wetterbrandt  Rydell
Från Predikstolen i Bankeryds kyrka uppläst den 3 mars 1861 af  Werner

Protokoll vid utlyst Sockenstämma med Bankeryds församling i Sockenstugan den 24 Mars 1861
1
Sedan Församlingens Skolstyrelse beslutat, att ännu ett år bibehålla desamme undervisare i
Roteskolorna som förra året, nemligen Inspector Höckert för Socknens Östra distrikt och pigan
Ingrid Larsdotter för det Västra, hade båda distriktens Intressenter blifvit tills idag
sammanlyste för att efter samråd med undervisarne yttra sig om kost och underhåll för desse.
Delägarne i Västra trakten af Församlingen anmälte, det de öfverenskommit med Ingrid
Larsdotter, att hon mot erhållande af 75 Rd riksmynt för i år ville sjelf bestrida sin mathållning.
Pig Ingrid idag närvarande vid sammanträdet förklarade sig nöjd med denna ersättning af 75 Rd
riksmynt till kost och lön för undervisningen under detta år, men fästade härvid det villkor att få
hafva barnen från Swinhaga och Tornaryds Rotar till undervisning hemma hos sig. eller och på
Göransberg, om något tjenligt rum till skolans hållande der kunder erhållas, hvilket de fleste
Intressenterne i dessa båda rotar redan hade medgifvit och hvilken begäran äfven nu Nils
Magnus Nilsson i Domnaryd lät öfvertala sig att medgifva. Ett annat villkor androg Ingrid
Larsdotter derjemte, att få hvarje lördag fri från undervisning, och då vara ledig. Under den
framställda önskan, att hon under veckans lopp måtte godtgöra den begärda ledigheten medelst
någon tillökad stund för undervisningstiden, ansågo Intressenterne för billigt att tillåta denna
ledighet.
2.
Rörande Inspector Höckert, hade Östra Distriktets Intressenter uttalat den önskan, att han
såväl för kost som till lön ville emottaga penninger såsom ersättning för båda delarne och sjelf
besörja om sin mathållning. Höckert, häröfver hörd, hade yttrat, att han ej under läsningen sjelf
kunde ordna om sitt uppehälle, utan att detta i likhet med förra året måtte lemnas honom  af
Hemmansegarne. Vid meddelandet häraf idag, ville ej Intressenterne gå in derpå, att lemna
honom kost och föda såsom förra året, utan beslöto att erbjuda honom i ett för allt till kost och
lön för året, 100 Rd riksmynt. Skulle Inspektör Höckert ej kunna antaga detta erbjudande, skulle
undervisareplatsen kungöras ledig till ansökning för andra skickliga personer.  Ut Supra
In Fidem   Werner
Uppläst, granskadt och godkändt den 7 april 1861, Betyga å församlingens vägnar
J Strängberg    AJ  Wetterbrandt Fr Cederwall

Protokoll vid utlyst allmän Sockenstämma i Bankeryd den 9 Maj 1861
1.
Den öfverförda Mantalslängden justerades och underskrefs såsom riktig under tillägg af några
ändringar och rättelser som i särskildt protokoll blefvo antecknade.
2.
Till Ledamöter i årets TaxeringsCommittée, som är utsatt att hållas med Pastoratet uti
Jerstorps sockenstuga Fredagen den  7 nästa Juni kl 9 förm. invaldes Hr Löjtnant Stigell på
Månseryd, Hr Patron Wästberg på Målskog, Fabrikör Nilswandt Jönköping, Fabrikör Granberg i
Labbarp, Ålderman Strengberg i Granshult, samt KronoRättaren Cederwall i Krabberyd.
3.
Till Fullmäktig för Bankeryds Sockens Brandstodsdistrikt vid den till Lördagen den 25 dennes å
Jönköpings Land-Cancelli utsatta ordinarie Bolagsstämma med intressenterna uti Länets
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brandstodsbolag, utsågs Faktoriåldermannen  J Strengberg för hvilket uppdrag honom skulle
meddelas utdrag ur detta protokoll.
4.
Såsom ombud för dem, hvilka inom Bankeryd tecknat sig för bildandet af ett nytt
Brandstodsbolag, valdes Faktoriåldermannen J Strengberg för att Fredagen den 24 Maj kl 5
efterm sammanträda med de Commiterade för det nya tillämnade BrandStodsBolaget till
rådgivning och beslut om ny ansökan skall göras till sanktion på det uppgjorda Reglementet, eller
en  förening skall försökas med det hittills varande BrandStodsBolaget.
In Fidem Protor Werner
Uppläst granskadt och godkänt vid allmän Sockenstämma den 26 Maj 1861 betyga.
Wetterbrandt     Anders Andersson
Uppläst från predikstolen i Bankeryds kyrka Söndagen den 2 Juni 1861 af LL Ljunggren

Protokoll vid utlyst allmän Sockenstämma med Bankeryds Församling d 20 Maj 1861
1.
Församlingen beslöt att genom dess Skolstyrelse göra underdån ansökning om Statsanslag till
Lärarens löneförbättring och för vid beräkning af Skollärarens nuvarande Löneinkomster
upptages afkastningen af den Donationsjord, som han innehar och bestämdes beräkna afkastning
till 1 Tunna Spannmål hälften Råg och hälften Korn. För övrigt är församlingen alldeles oförmögen
att vidare göra några tillskott till Skollärarens löneförhöjning, på grund häraf önskar
Församlingen att den äskade löneförhöjningen måtte genom understöd af Statsmedel erhållas.
2.
Beslöt församlingen att för de inrättade 2ne Småskolorna söka understöd af de anvisade
Statsmedlen för nu ingångna Statsregleringsperiod och uppdrog åt Skolstyrelsen att gå i
författning med denna underdåniga ansökning i enlighet med det förslag som af nämnde Styrelse
blifvit uppgjort.
In Fidem  Werner Uppläst och erkändt  Wetterbrandt   AG Nilsson

Protokoll hållet vid allmän Sockenstämma Bankeryd den 26 Maj 1861
Till Sockenfullmäktig att välja Deputerad från Häradet för bestämmandet af Kurhusafgiften,
att infinna sig i Rogberga Sockenstuga Lördagen den 8 nästkommande Juni kl an 4 ef m utsåg
församlingen FaktorismedsMästaren Pehr Johan Wetterbrandt i Granshult Mellangård, hvilken
skulle genom Protokollsutdrag  dertill befullmägtigas
Inf Fidem  LL Ljunggren
Samma dag uppläst och godkändt Betygar Anders Andersson   AJ Wetterbrandt

Protokoll vid utlyst allmän WallborgmässoStämma uti Bankeryd den 10 Juni 1861
1.
Församlingens Kyrkokassa, ännu icke aflemnad till Revision, hade den 1.e sistlidne Maj en
behållning på 10.664 Rd  och 1/2 öre.
2.
af Klingsporska Grafvårdsfonden voro i Sparbanken innestående 144 Rd 99 öre och inom Socknen
utlånte 150 Rd på hvilka ränta var erlagd.
3.
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Fattigkassans räkning af Revisorerna granskad, med vitsord, att den var förd med reda och
ordning, framlades och underskrefs, dervid Ordföranden i Fattigvården tillkännagaf att alla
räntor för de utestående lånen voro till den 1ste Maj detta år voro fullt liqviderade.
4.
Räkningen öfver Församlingens Skolekassa förevisades och underskrefs. Behållningen till den
fasta skolan befanns vara  d. 31 sistl December 215 Rd och 13 öre. För Småskolorna voro i Kassan
inne 32 Rd riksmt.
5.
Kyrkovärden Rydell i Nyarp vidblef sin gjorda begäran att blifva entledigad från denna sin
befattning. Då han ej lät sig öfvertalas att ännu ytterligare bibehålla Kyrkovärdskapet,
betackades han för det nit, den möda och den redbarhet han under sin tjenstetid ådagalagt och
invaldes till Kyrkovärd i den afgåendes ställe Hemmansegaren Gustaf Engstrand i Skinnkärr.
6.
Från sin befattning såsom Ordförande i Församlingens Fattigvårdsstyrelse hade Faktorimästare
PJ Wetterbrandt uti Granshult begärt afsked, men såsom van vid Fattigbestyren och noga känna
af Fattigordningens innehåll, öfvertalade Socknemännen Wetterbrandt, att ytterligare
qvarstanna, hvilket han lofvade, och beslutades att han såsom någon ersättning för den tidspillan
och de besvär, hvilka med Fattigvårdens skötande äro förenade, skulle för det kommande året få
räkna sig tillgodo 20 Riksdaler Riksmt, hvilka han af Fattigkassans medel eger att sig godtgöra.
7.
De enligt vederbörlig föreskrift af Pastoratets Comminister Hr Pastor Ljunggren aflemnade
uppgifter å hans löneförmåner delgofvos Socknemännen, granskades och såsom enlige med sanna
förhållandet underskrefvos.
8.
Såsom Revisor att granska förvaltningen af Framlidna Mamsell Sandwalls Donationsfond utsågs
Hr Pastor L Ljunggren.
9.
Anhållan om tillökadt Fattigunderstöd hade af Magnus Carlsson vid Domnaryd blifvit begärdt. Af
Socknemännen hänvisades han till Fattigvårdsstyrelsen, att anmäla sin nödställda belägenhet,
som eger att lemna honom hjelp efter som den finner det vara af behofvet påkalladt.
Angående Jonas Petterssons begäran af fattighjelp, skulle nämnde Jonas tillspörjas, om han ej
ville låta uppteckna hvad han har för fattigvårdens räkning, för att erhålla bestämd fattigdel.
Fattigunderstöd åt Anders Lorentzons hushåll i Stibberyd beviljade Socknemännen ur
FattigKassan 1 Rd 50 öre för månaden tills vidare, och skulle Gestgifvaren Magnusson i Drösphult
emottaga understödet, och deraf utlemna efter som nämnde Magnusson pröfvar behofvet vara.
10.
Listan å personer i Communal bestyren genomgicks:
Härvid qvarstanna
I Kyrkorådet såsom ledamöter Hr Pastor Ljunggren. Kyrkovärdarna: Faktoriåldermannen Johan
Strenberg, Faktorimestarne Petr Ljung och Joachim Ljungqvist samt Hemmansegarne JP Blomm
och C Florin.
I Sockennämnden som tillika har fattigvården om händer, qvarstår såsom ordförande Faktori M
PJ Wetterbrandt. Ledamöter: Johannes Jonasson i Algutseryd för Svinhaga Rote, Hemäg
Johannes Månsson på Trånghalla för Kolaryds do, Faktm JP Brandt i Printzeryd för Granshults
do, Sätäg Victor Andersson å Attarp för Backa Rote, samt invaldes Axel Lind i Boo för
Tornaryds Rote sedan Pehr Isaksson i Skirebo begärt entledigande från denna sin befattning om
ledamot i Sockn.
Såsom uppsyningsmän öfver försvarslöse qvarblefvo Säterieg Victor Anderson å Attarp samt
HemmansEg Johannes Månsson på Trånghalla.
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I Skolstyrelsen fortfara såsom ledamöter: Hr Pastor Ljunggren i Bankeryd, Hr Löjtnant Stigell
på Månseryd, SäteriEg Victor Andersson på Attarp, H Eg Johannes Andersson i Krabberyd,
Ålderman Strenberg i Granshult, Anders J Johannisson i Flaskebo, Johannes Hansson i Kolaryd.
Vaccinationsföreståndare: SäteriEg Victor Andersson på Attarp, Hem Eg Johannes Månsson å
Trånghalla.
BrandStodsCommittéens Ordförande Hr Patron Ljunggren lät inlemna en skriftlig anhållan om
entledigande från denna sin befattning: likväl önskade Socknemännen att han ville benäget
fortfara såsom Committéens Ordförande, hvarom Hr Pastor Ljunggren lofvade att med sin
broder samtala. Svar härpå torde vid justeringen erhållas om Patron Ljunggren qvarstår eller
annan Ordförande skall utses. Ledamöter i Committéen äro: Ålderman Strengberg, Faktor Mne
AJ Alvin och PJ Wetterbrandt samt Hemmanseg Peter Larsson i Skirebo.
Suppleanter: J Ljung och O Allwin Faktorimäst.
Brandrotemästare i Västra Roten Anders J Bengtsson HemmansEg i Krabberyd samt Fredrik
Johannisson i L Swinhaga.
I Mellanroten Andersson i Stubbhagen, Faktori M AJ Ljungblad i Granshult
i Östra Roten FaktoriM JP Brandt i Printzeryd samt Cantor Swahn ib
Sexmän och Rotmästare Fredrik Gren i L Svinhaga, Martin Swensson i Tornaryd, Magnus Nyman i
Skinnkärr PJ Rydell i Nyarp, Johannes Petersson i Rukarp, Johan Andersson i Stubbhagen
Såsom Gode Män vid skiften Anders Andersson i Kolaryd, Peter Larsson i Skirebo, Magnus
Johannisson i Backen Wästreg
Revisorer Hr Löjtnant Stigell Hr Fabrikör Björkman
Brofogdar för utsocknes Ålderman Strengberg, HemmansEg AG Nilsson i Granshult
Domsbro Magnus Johannisson Backen Wästreg Hulugatubron Johannes Hansson i Kolaryd
Printzeryd Hr Löjtnant Stigell Risbro Johannes Nyberg i Domnaryd
11.
Cantor Swahn lät anmäla sin önskan att blifva entledigad från vården af SockenBiblioteket, likväl
önskade Socknemännen att han icke ville tröttna vid detta besvär, utan benäget fortfara med
detta ombestyr och skulle i sådant fall vid SkolDirektionens nästa sammanträde bestämmas
någon ersättning i penningar för detta besvär.
12.
Slutligen uppvisades af Soldat Waldo 16 st skinn efter äldre och yngre Räfvar, som af nämnde
Waldo blifvit fångade; Öronen afkliptes och skulle bevis öfver uppvisandet meddelas.
13.
Carl Johansson i Drottningstorp förevisade äfven skinnet efter en större Räf, fångad å Tunabo
ägor i Jerstorps Socken och behandlades det på vanligt sätt.

Ing Fidem Protor Werner
Förestående protokoll å utlyst Sockenstämma d 24 juni 1861 uppläst och såsom riktigt erkänt
intyga å församlingens vägnar AG Nilsson    Johannes Hansson

Anmärkning gjordes mot 6 par om aflöningen till Fattigvårdens Ordförande af Kronorättaren
Cederwall och skulle detta ämne pålysas till Sockenstämman en annan gång, sedan ändring af
Sockenstämmobeslutet ordentligen blifvit sökt och gillat.
Svar angående Ordförandeskapet i BrandstodsCommittéen hade genom Hr Pastor Ljunggren
blifvit meddeladt, det hans broder Patron Ljunggren i Swinhaga lofvat att ytterligare qvarstå
som Ordförande i nämnde Committée.
Werner
Uppläst med besvärshänvisning från Predikstolen den 30 Juni 1861 Betygar L Ljunggren
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Protokoll vid utlyst extra Sockenstämma i Bankeryd d 25 Juni 1861
På begäran af Byggnadscommittéen Ordförande Hr Löjtnant Stigell var denna stämma utlyst för
att höra Socknens Byggnadsskyldige huruvida de med höga priser som det tycktes, gjorde
anbuden för lefvererandet af Materialier till församlingens förestående Kyrkobyggnad skulle
antagas eller icke, ehure Byggnadscommittéen enligt sin erhållna Instruktion erhållit fria händer
att besluta och afgöra i allt som angår Kyrkobyggnaden och dess angelägenheter. Ville dock
Committéen vid detta tillfälle frånträda sin lemnade rättighet och öfverlåta till de
Byggnadsskyldiges beslut att Committéen härigenom måtte blifva fri från ansvaret för de
synbarligen svåra följderna i händelse de Byggnadsskyldige skulle påstå att Kyrkobygget skal
utföras till den förut bestämda tiden.
Med det åtgörande som Committéen vidtagit i anseende till de å Auctionen gjorda anbuden att
antaga en del af desamma och en del ogilla, förklarade sig de närvarande nöjde; men i anseende
till fåtaligheten af de idag närvarande Byggnadsskyldige beslöts att allmän Sockenstämma till
nästa söndag 14 dagar skulle utlysas till rådgörning och beslut i detta magtpåläggande ärende. I
anledning häraf eger Byggnadscommittéen att förlänga tiden med de gjorda inropens antagande
eller förkastande till denna beslutande stämma blifvit hållen. I händelse genom det angifna
uppskofvet Entreprenören ej vilja stå fast vid sina gjorda anbud, utan frångå sina inrop, vilja
Sockenmännen icke binda dem dervid att de skola vidhålla sin anbud.
In Fidem    Werner
Uppläst godkändt å församlingens vägnar Björkman   Ljungberg
Uppläst från Predikstolen i Bankeryd Sönda ...........

Protokoll vid utlyst allmän Sockenstämma uti Bankeryd den 14 Juli 1861
1.
I enlighet med det vid utlysta extra sammanträdet uti Socknestugan den 25e sistlidne Juni af de
närvarande fattade beslut, hade allmän Sockenstämma i laga tid tills idag blifvit pålyst, till
rådplägning och bestämmelse i frågor, som rörde utförandet af den beslutade nya
Kyrkobyggnaden. De vid denna stämma talrikt församlade Byggnadsskyldige Socknemännen,
sedan de fått kännedom derom, att kyrkokassans närvarande behållning icke var fullt tillräcklig,
att dermed liqvidera de Materialier, som vid sist hållna Entreprenad Auctionen inropades till
lefverering för den nya Kyrkobyggnaden, ansågo det till följd häraf omöjligt att till den tid, som
var bestämd, kunna utföra detta företag, utan att en del af de Byggnadsskyldige härigenom
skulle blifva utblottade och, då icke heller något Amorteringslån till Kyrkobyggets fullbordande
kunde erhållas, fattades idag det allmänna beslut att tills vidare eller cirka 10 år uppskjuta med
Kyrkobyggnadens verkställande, för att under tiden få sin kyrkokassa förstärkt, dels genom
räntemedeln för Kyrkans behållna Capital, dels genom årliga tillskott för hvarje Hemman, och
blef i senare fallet öfverenskommet och bestämdt att ett sammanskott af Åtta/8/ Riksdaler
Riksmynt skulle årligen lemnas för hvarje helt oförmedlat Hemman och oproportionaliteter af
mindre Hemmansdelar, och skulle första sammanskottet ske för det nu löpande året och
inbetalas i medio af April nästa år 1862, och sedan framgent hvid samma tid hvarje år, efter
förut skedd pålysning.  Det uppburna sammanskottet, som den 1sta Maj årligen, kommer att
aflemnas, skall jämte de då influtna räntemedlen med hvad mera som kan vara inbetaldt insättas
på Depositionsräkning i Smålands Privatbank, mot högsta ränta som der kan erhållas.
KronoRättaren Cedervall åtog sig benäget att verkställa uppbörden af desse årliga sammanskott
och dem vid hvarje 1sta Maj redovisa.
2.
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Med anledning af det i föregående paragraf fattade beslut att tills vidare uppskjuta med
Kyrkobyggets uppförande komma alla de vid den hållna EntreprenadAuctionen gjorda anbuden för
lefvererande af Byggnadsvirke till den nya Kyrka att förfalla, hvarom Entreprenörerna genom
ByggnadsCommittéens försorg torde blifva underrättade. Likaledes ansågo Socknemännen det
vara rätt och tillbörligt att delgifva de Entreprenörer som åtagit sig den nya kyrkans
uppförande, församlingens fattade beslut om uppskjutandet af detta Byggnadsföretag och
anmodades Committéens Ordförande Hr Löjtnant Stigell att godhetsfullt meddela
Kyrkobyggmästarne det tagna beslutet.
3.
Särskildt hade Hr Löjtnant Stigell, som af sjukdom idag var hindrad att öfvervara
Sockenstämman, anmodat undertecknad, Pastor, att till Socknemännens medgifvande framställa
den önskan det Hr Comminister Ljunggren måtte i anseende till de smärre inkomsterna vid hans
innehafvande lägenhet, af de Byggnadsskyldige välvilligt  befrias från utgiften af de beslutade
årlige penningbidragen till Kyrkobygget, för sitt boställe; men denna  framställning vardt icke
vid detta tillfälle bifallen.
In Fidem   Werner
Justeradt och godkändt den 21 Juli 1861, betyga: Ljungqvist   Gust Engstrand
Uppläst från Predikstolen  Söndagen den 28 Juli 1861 af LL Ljunggren

Protokoll vid utlyst Sockenstämma i Bankeryd d. 25 Aug 1861
I anseende till de behöflige repationerna vid Skolhuset åtog sig Cantor Swahn att ombesörja
desamma. Taket å Boden ansågs behöva omtäckas, hvilket skulle verkställas medelst brädbotten
och Tegel.
In Fidem   Werner

Protokoll  ............................ Bankeryd den 8 Sept 1861
1.
På begäran af ByggnadsCommittéens Ordförande, Hr Löjtnant Stigell hade allmän Sockenstämma
tills idag blifvit utlyst med anledning af ett från Hr Fabrikör Björkman i Bosaryd gjordt
erbjudande af Byggnadsvirke till den nya blifvande Kyrkan mot nedsatt pris och var Fabrikörens
erbjudande af följande skriftliga innehåll:
Undertecknad förbinder sig, att emot halfva det pris som i protokollet  vid den Entreprenad
Auction,  som hölls i Bankeryd den 21 Juni 1861, bestämmer för hvarje dimension af
byggnadsvirke låta Socknemännen i min skog å Bosaryd hugga  hvad som der finnes,  utan
skyldighet för mig att anskaffa  hvad som felar  eller deltaga i huggning eller körning, samt att
dessutom som ersättning för den eftersyn som behöfs under afverkningen, erhålla 75 Rdr
riksmynt, och lemnar Socknen frihet  hugga den del, som behöfves  af virket inom den mängd som
Protokollet  bestämmer, samt att inom tvenne år frånsäga sig mitt gjorda erbjudande. Vid hvarje
års slut, eller den 30 April erlägges till mig betalning för det virke  som under årets lopp blifvit
afverkadt.
Svallar eller skrädstickor tillhöra köparne; men toppar och grenar förbehåller sig Egaren till
frakten.
Virket skall tagas i hemmanet Bosaryds skog, öster om genvägen från Bosaryd till Lindhult, som
bör vara afverkadt och ifrån Bosaryds egor afkördt inom förloppet af åtta år, räknadt från den
30 april 1862.
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Såsom rättelse och säkerhet såväl för köpare som säljare äro 2ne exemplar af denna
köpeafhandling upprättade, hvarjemte en afskrift af Entreprenad AuctionsProtokollet den 21
Juni 1861, hvars riktighet blifvit af  Byggnadscommittéen bestyrkt, skall till säljare aflemnas.
Bosaryd den 15 Augusti 1861
N Björkman På en gång närvarande vittnen JA Ljunggren  PJ Wetterbrandt
Å Bankeryds församlings vägnar underskrifva undertecknade Ledamöter  af
Kyrkobyggnadskommittéen: Mauritz Stigell  LL Ljunggren  J Strengberg  GA Granberg  Magnus
Johannisson  SP Cederlöf på en gång närvarande vittnen JA Ljunggren  PJ Wetterbrandt

Sedan de Byggnadsskyldige idag blifvit meddelade innehållet af den här ofvan införda
köpeafhandling, yttrades af alla närvarande en gemensam tacksamhet för Fabrikör Björkmans
vänskapsfulla erbjudande, och beslutade de Byggnadsskyldige, vilka idag voro närvarande,
enhälligt att i sin helhet antaga  Fabrikör Björkmans anbud med de villkor som därvid äro
fästade. Rörande det förbehåll som Fabrikör Björkan i afhandlinen gjordt: att varda befriad
från huggning och körning af det virke som för ändamålet kommer att afverkas på hans skog, för
sitt Hemman, iklädde sig församlingens närvarande Byggnadsskyldige den förbindelse: att
gemensamt en för alla och alla för en gottgöra i tur och ordning  denna Fabrikör Björkmans
skyldighet för hans Hemman 1 Mtl Bosaryd.
2.
I anseende till den utsträckning af göromål för Byggnads Committéen, som hädanefter torde
erfordras, hade Hr Löjtnant Stigell anmält, att i sådana fall hvarken hans tid eller hälsa tillät att
fortfarande bestrida Ordförandeskapet  i Församlingens Byggnads Committée. Såväl Pastor som
Socknemännen ansågo det af stor och mycken vigt att fortfarande få behålla Hr Löjtnant Stigell
hädanefter som hittills uti Byggnadscommittéen. Byggnadscommittéen kunde ingalunda besväras
med det uppdrag, att vara närvarande vid afverkningen af skogen, utan anmodades Committéen,
att anskaffa någon skicklig person, som mot betalning för dagen eller  mot viss summa ordnar och
ombestyr virkets uppbyggande till de dimensioner, som materialförslaget uppgifver. Vid sådant
företeende hade Löjtnant Stigell godheten att lofva att vidare, biträda i Committéen med
Räkningars förande och med råd gå tillhanda i alla förekommande fall.
3.
ByggnadsCommittéens Ordförande erinrade de Byggnadsskyldige derom, att vara betänkte på
att bereda tjenlig byggnadssten för att vid blifvande tillfälle framföra något visst qvantum,
hvarom Committéen framdeles skall bestämma och pålysa.
4.
Vidare beslutades att till våren skulle en mindre afverkning företagas å den upplåtna skogen, för
att deraf pröfva och vidare besluta om virkets beskaffenhet och hvad resultat det kan gifva.
5.
Till Revisorer att granska räkenskapen öfver de medel som Byggnadscommittéen haft om händer,
utsågos Hrr Patron Ljunggren i Sjövik och Fabrikör Björkman i Bosaryd.
In Fidem Protor  Werner
1861 den 15 September å utlyst Sockenstämma uppläst och för rigtigt  erkändt betyga på
Församlingens vägnar Anders Andersson        Svahn
1861 den 22 Sept är detta protokoll jämte det förestående från den 25 Aug från Bankeryds
kyrkas Predikstol kungjordt och besvärshänvisning meddelad, betygar
C A Blomqvist

Protokoll vid utlyst sockenstämma i Bankeryd d 15 Sept 1861
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Med anledning af Konungens Befallningshafvandes allmänna kungörelse den 2 i denna månad,
utsågs KronoRättaren  Fr Cederwall i Krabberyd, att  såsom Bankeryds församlings
Sockenfullmägtig å dag och ställe som Kronofogden i orten kommer att bestämma  sammanträda
med öfriga Ombuden till upprättande af Priskuranter för blifvande  Markegångssättningen.
som ofvan In Fidem prot Werner

................................................ Bankeryd den 24 November 1861
1.
Vid föredragning idag af Kungl Kungörelsen den 12 Juli detta år, deri Kungl Majt i Nåder gillat
Riksens ständers beslut rörande årlig skatt för hundar blefvo Sockenmännen ense derom att en
dylik skatt skulle erläggas af alla dem som inom socknen ega  sådana djur, men som vid
bestämmandet af skattens storlek yttrades olika meningar, dervid en del yrkade att den måtte
utgå till det högsta med 5 Rd för hvarje hund, andragande såsom skäl,  att det lände till
Communens egen fördel och nytta, ansåg en annan del av Socknemännen  detta bestämmande vara
allt för högt, då säkert en ganska ringar inkomst  härigenom skulle tillfalla Communen, emedan få
skulle då bibehålla sina hundar; de föreslogo derföre, att 1 Rd vore nog, då Socknens vinst
härigenom skulle blifva större. I anseende till desse delade åsigter framställdes ett alternativ af
1 Rd eller 3 Rd och att detta skulle afgöras genom de närvarandes gång åt höger eller vänster.
Antalet af dem åt höger för 3 Rd hade väl blifvit öfvervägande om ej ändring skett med
öfvergång skett till andra sidan innan det vardt antecknadt. För att komma till något bestämdt
uppmanades de närvarande att hvar och en personligen afgifva sin röst för ett dera alternativet,
då vid beräknandet af desse röster skatten af 1 Rd blef den segrande meningen. Då i början af
nästa år 1862 en hvar som inom Socknen eger en eller flere hundar skall göra skriftlig anmäla
derom till Församlingens Sockennämnd. Skall och vid samma tillfälle inbetalas den nu bestämda
afgiften, och beslutade Socknemännen att den afgift eller Skatten för hundar skulle användas
till förstärkande af Socknens Fattigkassa.
2.
Hemmansegaren i Labbarp Fabriksidkaren Per Adolf Granberg begärde vid stämman intyg af
Sockenmännen, det hans aflidne Fader, Faktorimästaren Lars Granberg såsom Egare besuttit
3/16 dels mantal uti Hemmanet Labbarp; detta vardt och nu intygadt, det nämnde
Faktorimästare Lars Granberg till sin död varit Egare af 3/16 delar uti Labbarp och bekräftades
med underskrifter af Socknemännen Fredrik Cedervall i Krabberyd, KronoRättare f 1801. Johan
Ljung i Skinnkärr, Faktorimäst. f. 1796. Jöns P Broman hemmansegare i Ransberg F. 1795. Carl
Florin, hemmansegare i Flaskebo f.1798. Swen Nyman i Granshult Faktorimäst f 1795. samt af
Anders Pihl Kyrkoväktare f 1790.
3.
Ordföranden i Församlingens Sockennämnd Faktorimästaren PJ Wetterbrandt utsågs utsågs af
Socknemännen att å Kronofogdekontoret uppbära och qvittera de Bankeryds Församling
tillkommande medel av Brännvinsminuteringsafgiften för försäljningsåret från October 1860 till
october 1861, och skulle protokollsutdrag för detta ändamål, nämnde Faktorimästare härtill
meddelas.

4.
Den i föregående paragraf Församlingen tillkommande andel skulle på så sätt användas; att sedan
af de inflytande medeln10 Rd blifvit utbetalda till Klockaren och Skoleläraren Svahn för hans
vård om Sockenbiblioteket och för hans besvär vid böckernas utlåning och återkommande, skulle
det återstående delas, hälften till Biblioteket för inköp af nya böcker, och hälften till underhåll
och hjelp åt fattiga och flitiga skolbarn.
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In Fidem  Werner Uppläst granskadt och godkändt d 8 dec 1861 betyga LL Ljunggren
J Strenberg    Fr Cederwall    JP Cederlöf
Uppläst från predikstolen i Bankeryd den 15 dec 1861  LL Ljunggren

Protokoll hållet .................................Sockenstämma uti Bankeryd den 22 Dec 1861
1.
I enlighet med några respektive Socknemäns anmälda önskan och besväran, vore tills idag, efter
14 dagars förut skedd pålysning, församlingens Byggnadsskyldige ledamöter kallade till allmän
sockenstämma i ändamål att tillfrågas, om de ej skulle anse det till gemensam fördel och nytta:
att med skicklige sprängare uppgöra om sprängning på ett ställe af all sten som erfordras till det
förestående Kyrkobygget, hvarigenom skulle erhållas en lika användbar byggnadssten för alla
hemman och man äfven kunde hoppas att få sprängningen verkställd för billigaste pris. Herr
Löjtnant Stigell, närvarande, förordade en allmän öfverenskommelse i detta fall, men erindrade
tillika att man först härvid bör göra sig underrättad hvar ett sådant berg kan finnas, ur hvilket
kan erhållas byggnadstjenlig sten, derjämte efterhöra och accordera med skicklige
stensprängare rörande tiden för arbetets verkställande och om priset för cubikfamnen samt
derefter för de Byggnadsskyldige framlägga ett uppgjort förslag för att af dem efter pröfning
antagas och godkännas. De närvarande blefvo ense på sitt beslut om en gemensam stensprängning
för alla hemman under den förutsättning att det skulle blifva fördelaktigt för dem alla, och
uppdrogs åt Byggnadscommittéen att benäget vidtaga de åtgärder som blifva af nöden för att få
denna angelägenhet ordnad på så sätt, som Hr Löjtnant Stigell behagat framställa densamma;
men att Socknemännen måtte få del af förslaget innan någon sprängning företages för att
rörande ärendet i sin helhet fatta ett bestämdt beslut.
2.
Till Gode Män, hvilka enl Kongl förordningen af den 24 September detta år skola hafva tillsyn
öfver förmyndares förvaltning af omyndiges egendom  och till hvilka  hvarje förmyndare inom
socknen är skyldig att i Januari Månad hvarje år aflemna uppgjord förmyndare räkning till
granskning, utsågos Hr Patron Ljunggren i Sjövik samt KronoRättaren  Fr Cederwall i Krabberyd
In Fidem Protor   Werner
Uppläst, granskadt och godkändt den 29 Dec 1861 betyga  LL Ljunggren  Wetterbrandt
Strängberg
1862 den 1 Jan från Bankeryds kyrkas predikstol vardt närmast förestående protokoll uppläst
med lemnad Besvärs ........................................

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL BANKERYD ÅR 1862

Protokoll vid utlyst .............................. uti Bankeryds sockenstuga 9 Januari 1862

1.
Räkningen öfver församlingens kyrkokassa från 1 Maj 1860 till samma dag 1861, jämte
Revisorernas berättelse, och underskrefs.
2.
Enligt 32 par i den senast antagna och utfärdade Kongl Besiktningsförordningen av den 17 Maj
1861, utsågs till Ledamot inom Bankeryds socken uti den för året blifvande
Bevillningsberedningen, Hemmansegaren uti Granshults Östregård Faktori Åldermannen Johan
Strengberg hvilket val genom  Protocolls utdrag  skulle meddelas såväl tillförordnade
Ordföranden Hr Löjtnant Stigell, som den nu utsedde ledamoten.
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3.
Såsom Suppleanter, att en af dem inträda uti Committéen i den Ordinarie Beredningsledamotens
ställa, ifall gäf eller något laga hinder för honom kan uppkomma, valdes Hammansegarna
KronoRättaren Fr Cederwall  i Krabberyd samt Fabriksidkaren Pehr Adolf Granberg uti Labbarp,
och skulle, enligt den senast antagna  Kongl Beredningsstadgans  23 par, ordföranden i
Bevillningsberedningen äfvensom de utsedde Suppleanterne om detta val genom ProtocollsUtdrag
underrättas.
4.
En lista på utgjord Kronoskjuts företeddes, upplästes och vardt behörigen underskrifven
Som ofvan In Fidem Protor   Werner
Uppläst grandt och godkändt den 27 Jan 1862 Betyga LL Ljunggren  AJ Wetterbrandt G
Engstrand
Uppläst från predikstolen i Bankeryd den 2 Febr 1862 af LL Ljunggren

Protokoll vid utlyst sockenstämma i Bankeryd den 16 Febr 1862
1.
Med anledning af Kongl Majts Nådiga Kungörelse den 3 Dec 1861, intagen i Wexjö Domcapitels
Cirkulär No 2 detta år vore Bankeryds församlings resp socknemän tills idag kallade för att
höras om de ville begagna sig af det ytterligare lemnade tillfället att i underdånighet ansöka
Statsbidrag åt sin vid fasta skolan anställde Folkskolelärare på sätt och under de villkor Kongl
Kungörelsen den 29 Dec 1860 bestämmer; för att derigenom  bereda honom någon
löneförbättring. Med detta ärendets afgörande uppsköts till nästa Söndag då Sockenmännen ville
bestämma sig och besluta om detta ärende.
2.
Vidare tillfrågades Socknemännen, om de ansågo behöfligt att någon ytterligare Folkskola eller
Småskola skulle inrättas inom församlingen, Hvartill då öppet tillfälle var lemnadt att enligt
bestämda villkor och föreskrifter söka Statsbidrag. Socknemännen ansågo det vara tillräckligt
med de Skolinrättningar som för närvarande finnas inom församlingen, då de handhafvas väl och
af barnen ordentligen besökas.
3.
Rörande de Undervisare, som vid Småskolorna för förra året voro antagne, förklarade sig
Socknemännen belåtne att de äfven för detta året behållas med de villkor som förut varit
bestämda. Ålderman Strengberg anmälde den önskan från Christoffers Hustru att få tillbyta sig
Granshults Rote mot någon af dem hon förra året haft. Härvid framställde piga Ingrid
Larsdotter den ödmjuka anhållan att få behålla sine förre Rotar äfven i år..  Socknemännen
stannade i det beslut att det för detta årets kulle blifva såsom det förut varit, så att de
antagne Undervisarne får behålla sina gamla Rotar.
In Fidem  Werner
Uppläst granskadt och godkändt å Allmän Sockenstämma den 23 Febr 1862  Betygar  LL
Ljunggren Fr Cedervall AG Nilsson
Uppläst från Predikstolen i Bankeryd Söndagen den 3 Mars 1862 af LL Ljunggren

Protokoll hållet vid allmän Sockenstämma med Bankeryds församling den 23 Februari 1862

Med anledning af Kongl Majts nådiga kungörelse af den 3 Dec 1861 rörande förnyad hemställan
om Statsbidrag till Skollärares löneförbättring i de församlingar som derom vilja göra en
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ansökan under iakttagande af de i Nådiga kungörelsen af den 29 Dec 1860 mom 2 bestämda
villkor, var församlingen sammankallad, för att i sådant afseende sig utlåta; och på framställd
fråga härom, förklarade sig församlingen villig, att från och med sist förflutna år och tills
vidare, bidraga till skollärarens löneförhöjning med ett årligt tillskott af 80 Rd riksmt under
förhoppning att ett lika belopp i Statsbidrag årligen erhålles  hvarom underdånig ansökan borde
göras, åtföljd af vederbörliga uppgifter, och ansågs skäl förefinnas att få  denna ansökan
bifallen, alldenstund  Skollärarens lön med undantag af  husrum och vedbrand i sammanräknadt
penningvärde icke uppgår till mer än 238 Rd 50 öre, och Församlingens egna utgifter för dels
Folkskoleväsende under förflutna året öfverstiger dess andel i personella  Skyddsafgiften samt
Lärarens årliga undervisningstid  enligt Skolreglementet är 9 månader.
In Fidem  LL Ljunggren
Uppläst, granskadt och godkändt den 3 Mars 1862 Betyga å Församlingens vägnar
PJ Wetterbrandt  H Andersson
Uppläst från predikstolen i Bankeryd Söndagen den 9 Mars 1862 af LL Ljunggren

Protokoll vid utlyst sockenstämma med Bankeryds Församling den 16 Mars 1862
1.
Med anledning af Konungens Befallningshafvandes utfärdade Kungörelse af den 12 sistl Februari,
blefvo Bankeryds Församlings Socknemän idag tillsporde,  om de skulle finna det för Länet nådigt
och vara benägna att bidraga till bildande af ett Försäkringsbolag mot förlust genom
hagelskador, hvilken fråga  härom blifvit väckt att Länets Hushållningssällskap. Församlingens
medlemmar, väl inseende den goda afsikten med det väckta förslaget, förklarade sig dock icke
vara benägne att ingå uti det ifrågavarande Bolaget
In Fidem  Werner
Uppläst, granskadt och godkändt den 30 Mars 1862 Betygas LL Ljunggren AJ Wetterbrandt
Gust Engstrand

Protokoll .................... med Bankeryds församling den 6 April 1862
1.
Den öfversända mantalslängden upplästes idag och underskrefs med villkor, att de anmärkningar,
hvilka därvid blifvit gjorda och uti särskildt protokoll äro antecknade, måtte behörigen vara
rättade!
2.
Soldaten Spjut, som tillsatt ett kokreatur, deraf icke allt kunde upptagas till nytta, lofvades att
få besöka Resp Socknemännen med en lista, derå en hvar, som af välvilja kan och vill lemna en
skärf till afhjelpande af förlusten, eger att teckna sitt ädelmodiga bidrag.
3.
Arbetskarlen Anders Gustaf Pettersson, som senast varit boende å Bruket vid Klerebo, var nu
utan bostad; nyligen hade dock ett tillfälle yppats för honom att kunna få köpa sig en mindre
stuga eller kammarbyggnad; hvarjemte Nämndemannen Magnus Johannisson i Backen välvilligt
har lofvat att, å sina egor upplåta en plan att derpå få uppföra detta bygge. Men fattig som hvar
man känner, är Anders G Pettersson oförmögen utan andras hjelp och understöd både att inköpa
och uppbygga denna stuga, hvarföre han i all ödmjukhet på det vördsammaste anhöll hos
Respektive Socknemännen om deras ädelmodiga hjelp och biträde härtill.  Hemmansegaren i
Krabberyd  Anders Joh Bengtsson, hvilken varit AG Petterssons förmyndare, och som år 1856
åtog sig att för myndlingens omhänder hafvande medel  uppföra en stugbyggnad på den plan,
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hvilken Hr Patron Krukenberg på Attarp då skänkte å Solberga i Habo till AG Pettersson, hans
hustru och barn att begagna för deras lifstid, uppgifver nu såsom förut, att ej hafva kunnat af
desse medel förvara  något till det afsedda ändamålet, i anseende till det fattiga hushållets
ständiga behof af understöd men lofvade nu att  aflemna (tillskjuta) ett bidrag af 20 Rd till den
ifrågavarande bostadens anskaffande. Förslag blef därefter framställdt att tillåta Pettersson
lika som Spjut  gå omkring med en lista. Som detta understöd ansågs blifva mindre bestämdt,
blef föreslaget att af Fattigkassans snart inflytande Räntemedel, lemna ett bidrag om 15 Rd
riksmt, hvilket af Socknemännen vardt bifallet. Vilja några af Respektive Församlingsboerne
kärleksfullt öka detta understöd med enskilda ädelmodiga gåfvor, blifva desse bidrag både
tacknämligen välkomna och för ändamålet välbehöfliga.
  4.
En räkning öfver inkomster och utgifter för Församlingens Sockenbibliothek ifrån dess första
stiftelse intill den 1ste Januari 1861, blef därefter föredragen och hade Hr Patron Ljunggren i
Sjövik godheten att emottaga  densamma till granskning och revidering.
In Fidem   Werner
Uppläst, granskadt och godkändt den 13 April 1862 Betyga å Församlingens vägnar
LL Ljunggren  Fr Cedervall    AG  Nilsson
Förestående protokoll blef Påskdagen den 20 April 1862 från predikstolen i Bankeryds kyrka
uppläst af  Werner

Protokoll hållet vid allmän Sockenstämma med Bankeryd den 21 April 1862
Församlingens Ledamöter voro sammankallade för att höras, om de ville bestrida omkostnaden
för nödig beklädnad åt  arbetskarlen Anders Petterssons döfstumme son Claes August äfven som
hans fortskaffande till och från institutet för blinda och döfstumma i Stockholm hvartill de
förklarade sig beredvilliga, om så lyckligt vore, att nämnde gosse blefve vid Institutet antagen
såsom frielev, och beslöts att desse omkostnader skola af Fattigvården bestridas.
In Fidem LL Ljunggren
Samma dag uppläst, granskadt och godkändt intyga å Församlingens vägnar
Anders Andersson    Johannes Hansson
Uppläst från predikstolen i Bankeryd Söndagen den 27 April 1862 af LL Ljunggren

Protokoll vid i laga tid utlyst allmän Wallborgsmässo Sockenstämma uti Bankeryd  den 25 Maj
1862
1.
Kyrkokassan, af de utsedde Revisorerna granskad, och hvilka funnit dess räkning riktig, utvisade
en behållning af 6.949 Rd 69 öre uti Contanter och utlånte till liqviderande af det från Bosaryds
skog framkörda virket  och för dess skrädning, så väl som till bestridande af snart blifvande
utgifter för Stensprängning mm, hade till Byggnadscommittéen under året i åtskilliga poster
blifvit lefvererade 6.236 Rd 10 öre. Ibland inkomsterna hade kassan genom redan influtne
Stamboks o Collektmedel fått räkna sig tillgodo 1.607 Rd 71 öre Riksmynt. För alla på längre eller
kortare tid utlemnade lån, voro räntorna till fullo inbetaldte. Det af församlingen beslutade
sammanskottet från 1861 till 1862 ...... Kyrkobyggnaden .......blef af ....Cederwall ...... med 292 Rd

2.
Räkningen öfver skolkassan visade en behållning af 189 Rd 52 öre, deraf 150  utestående lån, de
återstående Contanterna voro utbetaldte i förskott till undervisarne i Småskolorna. I



111

småbarnsskolornas räkning fanns ingen tillgång emedan Statsanslagen för år 1861 ännu icke
ankommit.

3.
Behållningen af Klingsporrska grafvårdsfonden utgör 308 Rd 46 öre, hvaraf 150 Rd äro mot
säker förbindelse utlånte inom Socknen. 152 Rd 2 öre äro insatta i Sparbanken, Contant inne 6
Rd 44 öre.
4.
Räkningen öfver Fattigkassans inkomster och utgifter jämte behållningen i densamma utg
Contanter och utlånte företeddes derefter af Fattigföreståndaren Faktorimästaren PJ
Wetterbrandt. Af revisionen var räkningen vitsordad såsom redig och ordentligen förd, och
decharge tillstyrkt.
Alla räntor för kassans utlånte medel tillkännagaf Fattigföreståndaren vara tillfullo för
förflutna Ecclisiastique året inbetaldte.
Redovisning för Sockenbibliotekets inkomster och utgifter hade Hr Patron Ljunggren i Sjövik
haft till granskning, och dervid icke funnit någon anledning till anmärkning.
5.
Den ene af Kyrkovärdarne, Faktorimästare AJ Wetterbrandt hade begärt afsked från sin
Kyrkovärdsbefattning. Som han ej kunde öfvertalas att ännu vidare qvarstanna  blef han af
Pastor och socknemän uppriktigt betackad för den nit och för den omtanke han under denna sin
befattning ådagalagt för Kyrkans väl och kassans bästa; och i den afgåendes ställe invaldes till
Kyrkovärd Hemmansegaren i Granshult Västreg Faktorimästaren Pehr August Nydén.
6.
Fattigföreståndaren Faktorimäst  PJ Wetterbrandt uti Granshult hade likaså begärdt
entledigande från sin befattning såsom Ordförande i  Sockenstämma och Fattigvård. Såväl
Socknemännen som Pastor förenade sig i den anhållan det nämnde Wetterbrandt ytterligare ville
bibehålla denna mödosamma befattning, den han var så väl van vid, och hvilken han så sorgfälligt
skött och vårdat. Men oaktadt denna enträgna anhållan, fastblef han vid sitt beslut att afgå och
i hans ställe invaldes nu till Ordförande såväl i Fattigvården som Socknenämnden
Hemmansegaren i Granshult ... Faktorimästaren Olof Allwin. För den afgående betygade Pastor
och Församlingen sin upprigtiga tacksamhet för den nit och den omtanke Faktorimästare PJ
Wetterbrandt ådagalagt under bestyret med Fattigvårdens angelägenheter.
7.
Angående sprängning af sten till församlingens förestående Torn- och Kyrkobyggnad hade 3ne
förslag blifvit aflemnade, och antog församlingen det af Byggnadscommittéen förordade, som
mot 10 Rd riksmt och erhållande af 2ne Centner Krut för hela arbetet, lemnar den förbindelse,
att tjenlig byggnadssten skall sprängas och ordentligen upplangad.
Derjämte vidblefvo Socknemännen sitt redan förut fattade beslut att all stensprängning till
detta bygge skulle ske för Socknens alla hemman gemensamt samt förnyade sitt uppdrag åt
Byggnadscommittéen att med skicklig person uppgöra af afsluta Contrakt angående
sprängningens verkställande för så lindrigt pris som möjligt.
8.
Vid Kommunalbestyrelsen behöllos de samma ledamöterna som förra året, såväl i Kyrkorådet som
i Sockennämnden, Skolstyrelsen, Brandstodscommittéen, jämte uppsyningsmännen öfver
försvarslöse; samt Vaccinationsföreståndarne
Uti Socknenämnden skedde ombyte, der Gustaf Thorsson ingick i stället för Gustaf Johansson i
Bygget
Bland Sexmännen afgick Martin Swensson i Tornaryd och invaldes i stället Johan Andersson i
Domnaryd.
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Faktorimästaren Rydell i Nyarp begärde äfven entledigande från Sexmansbefattning och i hans
ställe insattes Matthias Swensson i Ekstugan.
Såsom Gode Män vid Skiften blefvo samma personer bibehållne från förra året.
Bland Brofogdar för utsocknes Broar afgick Ålderman Strengberg i Granshult och i stället
tillsattes Fabrikör Granberg i Labbarp
För Hulugatubron blef Andreas Andersson i Kolaryd utsedd till Brofogde
Likaså för Risbro blef Magnus Nilsson i  Domnaryd  tillsatt såsom Brofogde.
9.
Socknemännen klagade allmänt deröfver att under allmänna Gudstjensten oskick och oordning
förekommer bland dem som sitta på Läktaren, och att äfven ett så sorgligt förhållande
förekommer stundom borta i Kyrkan, hvarföre  Socknemännen begärde att det gamla
Sockenstämmobeslutet öfver hämmande af dylikt oskick måtte varda förnyadt.
Äfven beslutade Socknemännen att Kyrkodörrarna skulle hållas stängda under Kungörelsen och
uppläsande och att de som ej kunna vara inne till dess allt i Kyrkan är afslutadt, måtte utgå under
slutversens afsjungande.
10.
Till Ledamöter i blifvande TaxeringsCommittéen invaldes Hr Comminister Ljunggren, Herr
Löjtnant Stigell, Ålderman Strenberg i Granshult, Fabrikör Granberg i Labbarp, Kronorättaren
och Faktorimästaren Fr Cedervall i Krabberyd. Utsedde Suppleanter Faktorimästarne ......... i
Printzeryd och PJ Wetterbrandt i Granshult Mellangård
In Fidem   Werner
Förestående Sockneprotokoll vid allmän Sockenstämma uppläst och erkändt intyga å
församlingens vägnar .....................................     AG Nilsson
Uppläst från predikstolen i Bankeryd söndagen den 15 Juni 1862 af LL Ljunggren

Protokoll vid utlyst allmän Sockenstämma uti Bankeryd den 25 Sept 1862
1.
Kungl Majts Nådiga Förordning om Kommunal styrelse på landet företogs idag till genomläsning
för att inhämta innehållet af föreskrifterna deri, hvilka med nästa års början komma i allo
tillämpas. Men som denna förordning med sina många paragrafer ej kunde medhinnas att på en
gång genomgås och taga reda på dess innehåll, önskade man att några exemplar af nämnde
författning måtte inköpas, till ledning i synnerhet för Sockennämnden som till årets slut skall
handhafva denna författning i hvad som för närvarande är att iakttagas, eller intill dess den nya
kommunalnämnden i December månad blifver utsedd och invald.
Sedan Kyrkorådet af Byggnadscommittéen blifvit underrättad att för året inga större utgifter
erfordrades till förberedelserna för blifvande kyrkobyggnaden, hade kyrkorådet föreslaget att
det beslutade byggnadsbidraget . som vid 1sta Maj skall aflemnas, behöfde först inbetalas vid
årets slut men med tillägg då äfven för de åtta förflutna månaderna för att då få desse bidrag
intagna i Kyrkans räkning som hädanefter kommer att kommer att uppgöras efter kalenderår.
Socknemännen beslutade att uppbörden af Byggnadsbidragen skulle ske nu i Maj för detta året
och ville de framdeles rådgöra  om annan tid och ordning för denna uppbörd.
2.
Vid gjord framställning om Räntors erläggande för de medel som af Kyrkokassan blifvit använde
till liqviderande af den verkställda stensprängningen, önskade Socknemännen att denna fråga
måtte få hvila till afgörande vid en framdeldes blifvande Kyrkostämma.
3.
Medelst tillkännagifvande från Byggnadscommittéen ordförande Herr Löjtnant Stigell, var
Stensprängningen nära fullbordad, men att af den 16 kubikfamnar Fotsten ännu fattades 5
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kubikfamnar; men att stensprängaren tillkännagifvit det hade stor svårighet att kunna uttaga
desse resterande 5 famnar Fotsten, hvarföre Stensprängaren anhållit att lemna desse
resterande famnar i mursten med skäligt öfverskott som kan anses motsvara det som i Fotsten
kan fattas. Sprängaren Olsson vid stämman närvarande erbjöd sig att lemna 6 1/2 kbf Mursten
för det bristande antalet af 5 famnar Fotsten, hvilken anhållan blef Olsson af Socknemännen
beviljad och medgifven.
För att såsom Sockenfullmäktig för ............................... den 14 nästa Oktober kl 10 förm
sammanträda med Hr Kronofogden Lidbom å Ingaryds Tingsställe till upprättande af
Priskuranter  för blifvande Markegångsättning  valdes idag Faktorismedmästaren Kronorättaren
Fr Cederwall i Krabberyd, och skulle han genom utdrag  af protokollet härtill befullmäktigas.
3.
Såsom bidrag åt Enkan Granberg vid uppförandet af den Stugubyggnad hon betingat sig och fått
löfte af Ålderman Nyman i Nyarp att låta uppföra å ägorna till detta hemman, beviljades henne
ur FattigKassan 25 Rd riksmt och hvartill penningar nu förefanns genom idag af Kronorättaren
Cederwall lefvererade auctionsmedlen 60 Riksdaler  riksmt efter framlidne Petter Larsson i
Mohemmet.
In Fidem  Werner
Uppläst granskadt och godkändt den 12 okt. 1862 betyga J Strängberg    Wetterbrandt
Uppläst från Predikstolen i Bankeryd den 19 October 1862 af LL Ljunggren

Protokoll hållet vid utlyst allmän sockenstämma med Bankeryds Församling den 14 December
1862.
1.
Församlingens respective ledamöter sammankallade för att i enlighet med Kungl Majts nådiga
förordning af den 21 Mars d å rörande Kommunal styrelse å landet, anställa val af
Kommunalnämnd och utsågs härvid till ordförande Landtbrukaren JA Ljunggren i Sjövik, till vice
ordförande Comminister  L Ljunggren i Backen och till Ledamöter  Fabrikör PA Granberg i
Labbarp, Ålderman Joh Strängberg, Mäster PJ Wetterbrandt, Mäster Olof Allvin i Granshult,
Kronorättaren Fr Cedervall i Krabberyd och Mäster Rydell i Nyarp samt  till suppleanter Mäster
JP Cederlöf i Labbarp, Rusthållaren AJ Johansson i Flaskebo, Heg Peter Larsson i Skirebo samt
förre Nämndemannen Magnus Johannisson i Backen Westerg.
2.
Till ordförande Kommunalstämman valdes Comminister L Ljunggren och till vice ordförande
Lantbrukare JA Ljunggren i Sjövik.
3.
Det af Patron N Björkman på Rustorp framställda förslag att Bankeryds och Jerstorps socknar
skulle förena sig om en gemensam kommunalstyrelse ville de närvarande ledamöterna icke biträda
emedan ingen särdeles fördel derigenom ansågs kunna vinnas å någondera sidan, hvarföre ock val
anställdes af Kommunalnämnd särskildt för Bankeryds församling
In Fidem  L Ljunggren
Samma dag uppläst, granskadt  och godkändt betyga AG Nilsson Gust Engstrand
Från predikstolen i Bankeryds kyrka uppläst den ..... December 1862 Werner

Protokoll vid laga utlyst Sockenstämma uti Bankeryd den 21 Dec 1862
1.
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För att i enlighet med 23 par Kungl Majts Nådiga förordning om Kyrkostämma samt Kyrkoråd och
Skolråd af den 21 mars d å, invälja ledamöter till dessa båda senare befattningar, voro
Socknemännen tills idag sammankallade. Härvid blef först öfverenskommet att förena båda
dessa befattningar på så sätt, att de samme personer som utses till Ledamöter i Kyrkorådet,
skulle äfven bestrida Skolrådets åligganden och angelägenheter
2.
Utom församlingens kyrkovärdar, hvilka enligt den Kungl förordningen alltid äro sjelfskrifne att i
Kyrkorådet/att der/ vara Ledamöter, blefvo följande af Församlingens medlemmar för fyra års
tid utsedde att vara Kyrkorådsledamöter, samt desamme att under lika lång tid handhafva
Skolväsendets bestyr och åligganden, nemligen
Hr Pastor L Ljunggren i Backen Östregård, Herr Löjtnant Stigell på Månseryd, Ålderman J
Strengberg i Granshult, Hemmansegare Peter Larsson i Skirebo och Anders Johan Johannisson i
Flaskebo samt Johannes Månsson med tillnamnet Johansson i Trånghalla.
I händelse af Ordinarie Ledamots laga förhinder invaldes till suppleanter för så väl i Kyrko som
Skolrådet SäteriEgaren Victor Andersson på Attarp samt Faktorismedsmästaren Joachim
Ljungqvist i Granshult Mellangård
3.
De redan för Ecclesiastikåret valde Revisorer att granska Kyrkans så väl som Skolans
Räkenskaper, önskade Socknemännen att för blifvande Kalenderåret få bibehålla, nemligen Hr
Löjtnant Stigell på Månseryd samt Fabrikör Björkman på Bosaryd
som ofvan  In Fidem Werner
Andelen i Brännvinsminuteringsafgiften 35 Rd 7 öre aflemnades af Kronorättaren Cederwall
1862 27 12 uppläst och erkändt å församlingens vägnar Cederwall  W Andersson
Uppläst från Predikstolen i Bankeryds kyrka Söndagen den 4 Jan 1863 af LL Ljunggren


