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Anno 1725 d 27 jun tå Sochnstämma effter förut giord pålysning, hölts uti Rö sochnstuga slöts och af 

närwarande samtycktes. 

I. At uti Rimbo prästgård skulle lagas 1/ Stallets tak med halm som förledne vinter af  ... 

förlorats. 2/ Cammaren som är felacktig af 2 syllar och stockar ofwanföre 

II. Til klockans hemförande ifrån Stockholm lofwades 2 D Kmt af hwart mantal, hwilka 

sexmännen upbära och til klockaren lefwerera, at läggias i kyrkians kista til thes the 

behöfwas. 

III. Hr Inspector Brun bevapade? Sig på Sochnstämma som war hållen 1723 d 28 April och 

emedan protocollet nu intet war wid handen, ei eller förut ther om påmint swarades 

intet ther til.  

Angående Klockaren 

1 uplästes af Kyrkioordningen om Klåckares antagande, ämbete och afsättande 

2 Påminte sig Pastor at han icke allenast låtit af predikstolen upläsa Kongl Majts 

resolution uppå presterskapets almänna beswer af d 22 Oct 1723 och tes 1 § om barnens 

tilhållande at lära läsa i bok uthan och at han förledit år i sochenstugan påmint och 

förehållit församlingen at hwar och en efter högbemälte resolution skulle hålla sina barn 

att lära läsa i bok, tå och klockaren tillböd sig at wilja läsa för barnen allensat the 

enhälligt wille hafwa them til honom. Hwilket och församlingen drog sig till minnes. 

3 frågades hwad församlingen elliest kunde hafwa emot klockaren och lemnades hwar 

och en by ifrån by i ordning göra sin berättelse. 

.. mantal Lisinge Nils Hansson sade klockaren giort sin tienst och han hafwer intet emot honom 

..mantal Näs Befalningsman Almrot hade intet emot klockaren utan på sitt Högwälborna Grefskaps 

wägnar anhölt Klockaren Gabril Malm måtte wid tiensten maintineras och framlades sådant skriftel. 

Hwilket, som sade Högwell grefwen sielf hade skrifvit 

Comminister Hr Salomon Huss jemwäl gifwit attest af d 27 jun 1725 at klockare Gabril Malm wäl, 

skickligen och flitigt sin tienst förrättat, med utlåtelse at man så dugl klockare intet i hans ställe til 

äfwentyrs kunde ärhålla, och med församlingens mindre sbeswär underhålla 

1 mantal Risby, fadern skrivit under attesten för klockaren. Olof Andersson Lars Larsson och Eric 

Larsson woro frånwarande sades gifvit bomärke til Ekesborna 

3 mantal Ticksta Säteri Hans Excell:ns gref Tessins. Befalningsman Bergbom hade rest bort til 

Stockholm och gifvit attest at Hr Assessor Veslander som hafwer luram? Om sätegården och thet 1 

mantal i Risby, ville at Klockaren skulle blifwa wid tiensten. 

Hr Inspector Brun sade at Bergbom borde bara framwisa högwäl... Grefskapets skriftl utlåtelse och 

ordres protesterandes mot Bergboms gifna attest 



Wäsby ¼ m Joh. Johansson hafwer intet emot Klockaren och icke skyller honom för något. Ei eller kan 

någon stack til nya klockare husbygnad emedan Klock Gabriel Malm skielf håller sig huus 

¼ m Eric Johansson intet emot klockaren, lemnandes dock han såwäl som Johan Johansson till 

Högwälborne Grefskapet på Beateberg huru the wilja göra med klockaren 

½ m Jonas Gabrielsson giffwit attest att få behålla Klåckaren som han närwarande tillstod 

¼ m Eric Ersson intet emot klockaren 

¼ m Per Ersson absens 

¼ m Anders Persson 1) Ekebarn anmodat hnom gifwa sit wotum at få klockare the kunna wara ense 

med. 2) sade han är girig julhalmens sammanhämtande 3) effter juldagen kommer igen effter halm 

vil intet läsa för barnen, nämnandes 2 2 uti Wäsbyoch Eric Pers i Ticksta. Klockaren swarade trugar 

mig ei halm af någon. Han kunde inte sittia stilla för et eller twänne barn allenast helst får war gå 

sochens[tugan] aftalt at the skulle wara enfallige at lofwa små barn till hono[m] 

¼ m Anders Ersson wil behålla klåckaren och gifwit therpå attest. Hr inspector Brun sade han är 

skyldig til klockaren och therföre inte annat töres än hålla med klockaren. Anders Ersson swarade sig 

allenast wara honom skyldig 3 plåtar som han wäl kan betala, och otwungen gifwit klockaren attest. 

Klockaren påminte sammaledes at the andre Wäsby [bönder] äro skyldige til Beateberg och therföre 

intet annat kunna än hålla med Hr Inspectorn 

½ Johan Thomson frelse bonde under Beateberg. Hr Brun sade frälsebörnderna få intet utlåta sig 

antingen att behålla eller afsättia Klockaren, uthan then råt, angående then som Höra til Beateberg, 

förbehålles Högwälb grefskapet på Beateberg 

Byle ¼ m Jungfru Beuer har intet skylla Klockaren uthan wil behålla hus?, intet jakat til at han skulle 

komma hit ei heller at han må komma hädan. Jingfruns bonde Riming skrifwit under attest för 

Klockaren. 

Härsby 1 m Wälborne Hr Öfwerste Leutnant Sölfwerberg sade sig ingen ting hafwa emot Klockaren, 

angående julhalmen, så hafwer hwar och en frihet at göra af godvilja hwad han wil, hafwa Grefskapet 

på Beateberg något emot honom så få the thet lagligen utföra. 

½ m Anders Larsson gifwit attest til Klockarens behållande. Hr inspector Brun sade Anders Larsson är 

skyldig til Klockaren therföre törs intet annat än hålla med honom. An Larsson swarade om jag war 

skyldig honom 1000 D kommer Hr Inspectorn intet wid. 

½ Lars Olofsson wil hafwa klockare, som är i nöje med församlingen at the få wara med freden och 

obitna. Klockaren påminte at Ekesborna tagit bomärken lönligen? Förrän Sochenstämman pålystes 

på Hr Inspectorns wägnar. 

½ hemman i Härsby under Beateberg 

Eric Tunberg ryttare sade Klockaren velat på honom med yxan 2 gånger om han icke wentat något 

igen. Klockaren nekade ther til aldeles och sade inspectorn komma med utsocknes folck, som intet 

hade här beställa uthan Hr Inspectorn til wiljes. Tunberg sade sig intet wetat af Sochenstämman förr 

än han kom til Rö kyrkia 



1 m Söderby under Beateberg frälsehemman 

½ m Mälby Per Ersson under Beateberg: Men the andre kom. Eric och Per Nilsson liggia med 

utlagarna tit. 

¼ m Eric Nilsson som ligger i action med Klockaren för werslig ret sade hans hustru blifwit uthi wid? 

Sin kyrkiogång til tes trängsängs? 1723. Klockaren swarade sig intet wetat af någon kyrkiogång hust? 

Then dagen, effter han intet fåt wete theraf förrut 

¼ Per Nilsson och hafr action med Klockaren werslig rät sade: När Länsman Johan Steen lyste 

stämning i Nibla fick hans hustru stor mun i Nible af Klockaren. Klockaren swarade han war w??? i 

munen och Länsmannen nepst hemmet. Per Nilsson sade. Han nepste och klockaren. Item när Per 

Nilsson i Fjärdsmans ställe her omkring i sochn och bultade på porten i Nible hade Klockaren bedit 

honom resa dem och dem?  D 26 sept sades thetta wid protocollets upläsande wara skedt i Wirboda. 

Klockaren sade sig intet känt hos? Och sagt then som bultar på dörrn på gårn. 

Ösby 1 m Hr Gagge: Transporterat sin rät til Högwälb. Grefskapet på Beateberg angående Klockarens 

til eller afsättiande, sedan han nu sålt gården till grefskapet. 

Eke ½ m Eric Andersson ligger i Action med klockaren om ägor. Klockaren sade Skolbarn? Hade leckat 

til sig b... marcken på flera ställen. Eric Andersson sade Klockaren och tagit bomärke. Klockaren sade 

sig intet tagit bomärcken uthan attester. Eric sade Klockaren intet låtit bedia för hans sal. Fader om 

Påskedagen, ändock för had bedit war Långfredagen 1723. Befalt drengen sig til Klockaren 1724 at 

låta bedia för hans barn, som intet skedde förrän Söndagen ther effter eller el? Sacnt Matsdagen. 

Klockaren sade sig thetta intet kunna påminna. Eric Andersson sade Klockaren trät med hans hustru 

3:e dag jul. Klockaren ther emot at Eric Anders hustru warit owettig emot hos. Eric Andersson sade 

sig gifwit julhalm til kyrkian och intet til Klockaren, wil blifva af med klockaren och hafwa en annan. 

Eke ½ m And Persson sade tredie dag jul medan wij sutto och åto sedan wi woro komna ifrån kyrkian 

och thet wart qwäller kom klockarn och A Persson wille intet gifwa höö mehr än 3 korghar tå wille 

Klockarn jämwäl och med Kiettlingens? Dreng. Klockaren swarade the woro fulle allihop. Anders 

Persson sade Klåckarn trät på höö i Sochenstugan, är misnögder med klockarn och ligger nu i Action 

med honom för werdslig rät om ägor. 

1 m Nibla Ther äro Klockarns son och måg och klockarns ägit hemman. 

½ m Gullberby. Eric Ersson gifwit attest til Klockarens qwarbehållande. Anders Persson sammaledes. 

Hr Inspector Brun påminte at the äro i Swågerskap med KLåckaren och för thenskull göra honom till 

wiljes. Eric Ersson nekade sig wilja stå för någon ny Klockarbyggnad 

1m Bålby, 1 m Giälsby, ½ m Båtmanby, ¼ m Wirboda, ¼ m Wijk äro under Beateberg. Hr Inspector 

Brun framlade fulmackta f Högwälb. Grefskapet at införsätta theras saker utföra, anklagade Klockarn. 

1 at han uttagit större sädes måla än 1681 års förordning innehåller. Her Öfwerste Leutnant 

Sölfwerberg betygade at uti Sal. PAstori Unandri tid blifwit med församlingen så anordnat elliest 

hade han tagit höö til Rimbo och ther effter halfwa the utgifwit til Klockaren. Klockaren Gabriel Malm 

sade visora? Barne hafwa alltid sielfwa fört målen til honom. Her Inspectorn sade Kläckarn trät sig til 



matmålam. Hwartil Klockarn nekade. Klockaren sade och alt sådant wara af skedet får Hr Inspectorns 

tid och förrän Högwälborne Grefskapet, som nu är disponerat om Gechet?  

2) Hr Inspectorn påstod at thet som kan wara blifwit öfwer Kyrkians behof af julhalmen skulle 

anwendas och seljas til Kyrckians behof. Klockarn swarade sådant wara allestädes awant ei eller 

Klockaren ther til plichtig. Och at Klockaren på Beateberg 6 eller 7 års tid fåt allenast 2 kärfwar halm, 

sammaledes 2 år intet fåt af Beateberg eller Härsby hemman någon sädesmåla. 

Eric Ersson i Söderby sade at Klockarn 1725 med trug tagit matmålana f honom. Klockaren nekade 

thrtil sejandes hustrun sielf hade burit målan til Nibble, och länge sätat ther och glamat med them. 

Her Inspectorn sade 1) sammaledes wara skedt hoos Eric Persson i Gielsby. Klockaren swarade the 

hade sielfwa fört honom målen.  2) At Klockaren bad Eric Ersson hafwa sin gudstienst i Swinhuset. 

Hwartil Klockaren nekade. Sade och at han ingen måla betalt pro 1724. 

3) Hr Inspectorn Brun berättade Klockaren sagt wid tinget: tå klåckartiensten, iag skiter på henne, 

nemln til Per Nilsson i Mälby och Anders Andersson i Söderby. Klockaren nekade thertil, sade och 

stor sak i tiensten när jag intet får lön therföre. 

4) Hr Inspector Brun berättade Thomas Johans gåsse i Wesby blifwit med järnköd?, som berättades, 

fastlåster tå han warit hoos Klåckarens att lära sig läsa. Klockaren swarade thetta alt woro honom 

okunnigt: Men klockaren hustru som är Tomas Johans hustrus syster sade sig allenast til at skremma 

sin systerson ifrån hans owälighet, lagt järn grimskaffts kädian om handen på honom allenast, effter 

grimman låg bredvid honom på bäncken. 

5) Hr inspectorn sade klockaren hade pantat sig sielf på Lars Wellamsson nemligen en säck. Klockaren 

swarade. The hade lånt säcken af Lars Wellamsson och Lars Wellamsson hade lånt 12 öre af 

klockaren, som han lofwat betala när han skulle senda effter secken. Och hade jämwäl uti klockarens 

frånwaro sent effter secken och låtit betala penningarna. Sade och sig intet wete hwad inspectorn 

hade nu göra med Lars Wellamsson, som intet är under Beateberg. 

6) Hr inspectorn Brun på Beatebergs Grefskaps wägnar påstod at Klockaren måtte afsättias och en 

annan i stället antagas. Och afsade honom nu så wäl som 1723 på Högwälb. Grefskapets wägnar ifrån 

bestälningen. 

Hr ÖfwersteL. Sölfwerberg sade sig äfwen wara frelseman som Grefwen, och wil behålla Klockaren til 

tes han lagligen kan winnas therifrån. Sammaledes och jungfru Beuer för sin person. Hr inspectorn 

sade widare af Beateberg får han ingen lön. Sidst uplästes thet hela protocollet uti församlingens 

närwarelse. Och som Anders Andersson i Wirboda hade någor widare, sedan wi war upstigna af wåra 

rum at seija begiärdes af honom han wille sådant ifrån sig skriftel. Lemna, så thet lemnas klockaren til 

förklaring och sedan attenderas. 

Hr ÖfwersteL  och sochnmännen tilstädes ... woro och tå bortgångne. 

Bemelte Anders Andersson kom intet med någon klagomål hoos Pastor effter begäran, uthan när han 

en tid therefter ther om påmintes sade han inspectorn hade lofwat skrifwa för honom. 

 



Memorial på det förewista, som Pastor uti Rimbo och Rö And. Lodin begiärde föras til Notanals? Wid 

then undersökning som Prepositen Hr Olof Åberg hölt uti Rö sochenstuga d 26. Sept. 1725. 

I. At Klockaren Gabriel Malm med lydno hade honom tilhanda 

II. Flitigt warit tilstädes wid Gudstienstens förrättande 

III. Erbiudit sig wilja läsa för sochnens barn om the woro enhellige. 


