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DALBY SOCKEN. SOCKEN- OCH KOMMUNALSTÄMMANS  
PROTOKOLL 1832-1833, 1867 & 1899. 

 
Källor: Landsarkivet i Lund, Dalby kyrkoarkiv, volym K1:1; Lunds stadsarkiv, 

Dalby kommun. Kommunstämmans arkiv, volymerna A:1-2. 
 

Protocoll hållet vid lagligen utlyste Socknestämman i Dalby den 5 
Aug. 1832. 
 
§1. 
Som reparation å Södra Lutan af Kyrkan samt Vapenhuset blifvit 
anmäld nödvändig och vid anställd undersökning befunnits tarfva 
skyndsam åtgärd; så hade undertecknad Ordförande anmodat 
murargesällen Tulldahl i Lund att till i dag inkomma med Förslag å 
nämnde reparation, hvilket äfven upplästes, upptagande en summa af 
49 Rdr 32 s Banco. Tulldahl, som vid Sockenstämman var närvarande, 
tillfrågades, om ej den på Förslaget upptagne Summan skulle kunna 
nedsättas, helst det i vidrigt fall blefve hardt nära nödvändigt att å 
arbetet begära utlyst Entreprenad-Auction, hvilken dock, till 
förekommande af tids-utdrägt, Församlingen helst ville undvika, då 
den dessutom för Tulldahls pålitlighet ägde förtroende. Efter någon 
besinningstid svarade Tulldahl, att han skulle nedsätta Förslags 
Summan till 45 Rdr Bco med vilkor, att han genom Kyrkovärdarnes 
försorg blefve jemte Arbetsfolket och de till Arbetet hörande 
Materielerna till stället afhämtad, hvilket af Kyrkovärdarne lofvades; 
och kommer således nämde Kyrko-Arbete att med görligaste första af 
Tulldahl verkställas. 
 
Uppläst. Justeradt. 
B. Joh. Bergqvist. 
 
 
Protocoll hållet vid lagligen utlyste Socknestämman med Dalby 
Församling den 26 Aug. 1832. 

 
[-] §2. 
Till Ordföranden hade från Husman Nils Jönsson i Flyinge inkommit 
en skrift, som för Församlingen upplästes. Församlingen anmärkte 
härvid, det den trodde sig känna att ett icke ringa möderne-arf tillfallit 
ifrågavarande Soldaten Nordströms blinda son, för hvilket han skulle 
kunna underhållas, samt att han ägde en förmögen slägting Åbon Hans 
Christersson i Dalby, som utan någon förlust skulle kunna åtaga sig 
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hans underhåll; och förrän utredning af nämde möderne-arf blifvit 
visad och nämde slägting blifvit hörd, ville Församlingen icke taga 
någon befattning med Nordströms blinda sons vårdande. 
 
 
 
§3. 
Föredrogs angelägenheten af reparation å Skole- och fattighuset i 
Dalby, med hvilken Reparation Församlingens Ledamöter förklarade 
sig beredvillige att skyndsamligen gå i befattning. 
 
§4. 
Sedan till Skolmästare i Sjöstorp sig anmält förre Skolmästaren i Åkarp 
af Ö. Göinge Härad och Christianstads Län Jöns Pettersson, fördelaktigt 
vitsordad och som dessutom af v. Pastor Berg blifvit examinderad och 
godkänd, förklarade sig Sjöstorps Åboer fullkomligen nöjde att till 
Skolmästare nämde Jöns Pettersson antaga, likväl med vilkor att 
förordnade för honom icke utfärdas längre än för ett år till en början: 
och kommer han att under tiden åtnjuta samma löne-förmåner, som åt 
Skolmästaren i Sjöstorp blifvit förut af dess Åboer bestämde. 
 
B. Jhn Bergqvist. 
 
 
Protocoll hållit wid Socknestämma i Dalby Sönd. Den 27 Jan. 1833. 
 
Sedan Ordföranden i ett korrt tal föreställt församlingen deras 
Christeliga pligt att, såsom särskilt för innewarande år af den allgode 
välsignade med en ymnig skörd bidraga till sina vanlottade bröders 
understöd och således, äfwen uppmuntrade af andra församlingars 
exempel, med sin gifmildhet hågkomma wåra genom misswäxt i nöd 
försatte landsmän i norra orterna, beslöts att från hvarje ¼ dels 
hemman skulle gifvas till nämde nödlidande i Norrland minst 4 (4) 
kappar korn; skolandes i detta afseende en subscriptions lista 
kringfärdas i församlingen, der en hvar tecknade beloppet af säd, dock 
icke under ofwanskrifne belopp i förhållande till hemmantal. 
Tjenstehjon skulle äfven af sina husbönder uppmuntras till frivilliga 
bidrag för berörde goda ändamål. Och skulle en viss dag utsättas till 
mottagande af bidragen. 
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Protocoll hållit vid Socknestämma i Dalby söndagen den 3 febr. 1833. 
 
Som en Ryktare vid namn Lejon anmält sig till inflyttning i 
församlingen, för att såsom dräng tjena på Dalby Kungsgård, jämte sin 
hustru, begge tämligen till åren komna, så tillfrågades församlingen, 
om den emot denna inflyttning hade något att anmärka; och svarades, 
att derest Capitaine Nilsson ville ansvara att han ej fölle i en framtid 
församlingen till last, så hade den intet att mot inflyttningen anmärka, 
men undanbad sig af Capitaine Nilssons inflyttade folk all slags tunga. 
 
 
 
 
Kommunalstämmoprotokoll 26 januari 1867. KORTREFERAT. 
Kommunalstämman utser ledamöter till bevillningsberedningen. De 
valda är åbon Jöns Christoffersson i Sjöstorp och åbon Nils Nilsson i 
Dalby. 

 
 

Protokoll hållet vid i behörig ordning utlyst kommunalstämma i 
Dalby den 16 Februari 1867. 
 
§1. 
Hemmansegare och innehafvare inom Dahlby by, voro kallade till 
stämma denna dag för att öfverenskomma och besluta om lagning af 
Dahlby bye gata, och efter det öfverläggning i ämnet föregått fattades 
det enhälliga beslut, att nämnde gata: i första rummet den del deraf 
som utgör fortsättningen af krono lands vägarna, skall så fort ske kan, 
af Dahlby åboar som fått underhålls skyldigheten sig ålagdt, 
gemensamt istånd sättas med krossad sten, så att af hvarje 1/16dels mtl 
skall lämnas och på köras Tre (3) Tunnor försvarlig sönderslagen sten, 
som uppmätes då den skall aflämnas. För att hafva tillsyn, så att 
lagningen af gatan blir ordentligen utförd, utsågs en kommite, och 
valdes dertill åboarne Per Jönsson å No 6, Jöns Nilsson å No 7, John 
Andersson å No 23 och Nils Larsson å No 28 Dahlby, hvilka skola, då 
de anse det lämpligast att företaga lagningarna, uppbuda de 
vägunderhålls skyldige så tidigt, att de kunna, på den af de 
kommiterade bestämda dagen framköra den sönderslagne stenen, 
skulle någon uraktlåta att framköra sten då han för andra gången blir 
derom anmodad, ega de kommiterade att på den trädskandes 
bekostnad framskaffa den i frågavarande stenen. Äfven beslöts, att de å 
gatan befintlige bristfällige broar och diken, skola genom åldermännens 
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försorg på bye lagens bekostnad istånd sättas och uppränsas. Och blef 
besluten faststälda med klubbslag. 
 
 
Kommunalstämmoprotokoll 30 mars 1867. KORTREFERAT. 
Kommunens revisorer har gått igenom kommunalräkenskaperna och 
anser att de har förts på ett bra sätt. Räkenskaperna godkänns. 
 Kommunalstämman utser delegater som ska resa till Torna 
häradsrätt för att vara med och välja landstingsmän. De som utses till 
delegater är åbon Nils Larsson i Dalby och åbon Sven Jönsson i 
Sjöstorp. 

 
Kommunalstämmoprotokoll 13 april 1867. KORTREFERAT. 
Kommunalstämman granskar de längder över hur mycket skatt 
invånarna ska betala som kronofogden har upprättat, s.k. 
avkortsningslängder och restlängder (som är en förteckning över vilka 
som inte klarat av att betala kommunalskatten). 

 
 

 
Kommunalstämmoprotokoll 15 maj 1867. KORTREFERAT. 
Kommunalstämman utser ledamöter till taxeringskommittén. De valda 
är åbon Jöns Christersson i Sjöstorp, åbon Christer Jönsson i Sjöstorp, 
länsmannen Carl Holmgren i Dalby, åbon Nils Nilsson i Dalby, åbon Nils 
Larsson i Dalby och åbon Knut Pålsson i Östra Mölla. 
 
 
Protokoll hållet vid i laga ordning utlyst kommunalstämma med 
Dalby församling den 25 Maj 1867. 

 
[-] §2. 
Församlingens röstegande ledamöter voro kallade till stämma denna dag 
för att höras öfver huruvida de vilja antaga Pigan Bengta Persdotter å No 
7 Önnelöf att för Dahlby socken få examineras till barnmorska; Och efter 
det öfverläggning i ämnet föregådt fattades det enhälliga beslut att 
nämnda Bengta Persdotter antogs till barnmorska, såvida wederbörande 
tillåta henne få examineras såsom frilärling. 
 
 
Kommunalstämmoprotokoll 28 september 1867. KORTREFERAT. 
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Kommunen är en av delägarna i Torna, Bara och Harjagers härads 
brandstodsbolag. Till deltagare på bolagsstämman utses åbon Christer 
Jönsson i Sjöstorp. 

 
Kommunalstämmoprotokoll 5 oktober 1867. KORTREFERAT. 
Kommunen utser en person som ska delta i årets priskurantsättning. Den 
valde är åbon Jöns Christersson i Sjöstorp. 
 Man utser också ledamöter till kommunens brandstodskommitté. 
De valda år åbon Sven Jönsson i Sjöstorp, åbon Nils Larsson i Dalby, 
åbon Jöns Nilsson i Dalby och lantbrukaren Joh. Lecke på Kungsgården. 
 
 
Protokoll hållet vid i laga ordning utlyst kommunalstämma med 
Dahlby församling den 26 oktober 1867. 
 
§1. 
Föredrogs utgifts och inkomstförslaget öfver socknens gemensamma 
utgifter och inkomster för år 1868, uppgående de förra till 2642 Rd Rmt, 
och de sednare till 209 Rd samma mynt, inberäknadt utdebitering af 25 
öre å hvarje skattskrifven mansperson och 10 öre å hvarje skattskrifven 
qvinsperson, återstående beloppet fylles genom utdebitering efter de 
grunder som i dag vid stämman beslutas, utgörande ifrågavarande 
fyllnadsbelopp 2433 Rd Rmt; Och beslöts att till fyllande af utgående 
Kommunalutskylder för nästkommande år skall af jordbruks fastighet 
om den är i mantal satt eller ej, samt å alla öfrige beskattnings föremål 
utdebiteras 28 öre per fyrk. 
 
 
Protokoll hållet vid i laga ordning utlyst kommunalstämma med 
Dahlby församling den 14 December 1867. 
 
[KORTREFERAT: Stämman ger två invånare i uppdrag att fungera som 
brevbärare för kommande år, man utser några andra att ansvara för att 
snöskottningen organiseras och ytterligare några andra utses att granska 
nästa års räkenskaper. Men diskuterar också följande:] 
 
§4. 
För tillsättande af fjerdingsman för nästkommande år för Dahlby socken 
i stället för Lars Hansson som denna befattning sig afsagdt, tillfrågades 
först om församlingen vill antaga en särskild aflönad fjerdingsman eller 
att fjerdingsmans sysslan skulle bestridas omgångsvis, hvarvid stämman 
förklarade sig enhälligt vilja antaga en aflönad fjerdingsman, utan Krono 
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Länsman Holmgren som reserverade sig deremot och yttrade, att om ny 
fjerdingsman skulle antagas ville han icke utan att fjerdingsmans sysslan 
skulle bestridas omgångsvis, men icke dess mindre blefvo de öfrige vid 
sitt beslut att ha en aflönad fjerdingsman. Och voro fem personer 
närvarande som anmälde sig till fjerdingsman, bland desse företogs 
omröstning, hvilken utföll sålunda: att Corporalen Jöns Fröjd å No 44 
erhöll 854, åboen Jeppa Nilsson No 30 Dahlby erhöll 732 röster, men Jens 
Fröjd afsade sig uppdraget, hvaremot Jeppa Nilsson förklarade sig att 
det samma mottaga, hvilken sistnämnde församlingen antog till 
fjerdingsman emot fyratio (40) Rd Rmt lön om året. 
 
§5. 
För beredande af arbets förtjenst för de inom församlingen obemedlade 
personer, beslutades, att den manliga befolkningen skulle få 
sönderkrossa sten som hvarje vecka uppköpas för socknens räkning så 
vida den blir försvarligt sönderslagen, och skolla [sic] de efter anvisning 
slå den sten som finnas i Kongsgårds sten gårdar vid vägarne emot 
Malmö och Lund, der den betalas med 33 öre per tunna, men skulle 
någon på annat ställe sönderslå sten skall han erhålla i betalning 25 öre 
per tunna. Dock skall det vara vid allmän väg, och skall åtta stycken 
stenslädjer om 10 # vigt för de  mindre bemedlade uppköpas som betalar 
för begagnande af hvarje slädja 25 öre i vickan [sic] till dess den blir 
betalt, hvilken då är hans egen. Äfven beslöts, att blånor och så kallad 
sjettefall skall uppköpas till spinnings arbete för den qvinliga 
befolkningen, hvilka skola erhålla i betalning för ett skålpund blånor då 
minst två och en half aln deraf försvarligt spinnas 33 öre och för ett 
skålpund sjettefall 17 öre. Och skall så väl den sönderslagne stenen som 
det spingda [sic] garnet genom auction försäljas. 
 Kommunal Nämndens ledamöter åligger det att tillse att arbetet 
blir ordentligt uträttadt och huru mycket arbete hvar och en skall 
uppbära betalning för. 

 
§6. 
Det beslöts, att för kommunens behof upptaga ett lån på 200 Rd Rmt, att 
återbetalas i februari månad 1868. 

 
[-] §8. 
Äfven beslöts, att då kringstrykande personer som icke tillhör Dahlby 
socken, vänder sig till någon inom socknen med anropande om allmosa, 
genast förvisa honom till Nils Larsson å No 28 Dahlby der han erhåller 
bevis om att för socknens räkning hos Nils Andersson å No 13 Dahlby få 
12 ½ öre Rmt och sedan förvisa honom emot sin hemort, hvilket uppdrag 
Nils Larsson och Nils Andersson åtog sig.  
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Protokoll, hållet vid i laga ordning utlyst kommunalstämma med 
Dahlby församling den 27 December 1867. 
 
I afseende å de många inom församlingen varande obemedlade personer 
och svårigheten för desse att få köpa lifsförnödenheter, voro 
församlingens röstegande ledamöter kallade till stämma denna dag, för 
att höras öfver huruvida Torgdag må hållas i Dahlby; Och efter det 
öfverläggning i ämnet föregått, fattades det enhälliga beslut; att för loflig 
handel med lifsförnödenheter Torgdag må från nästa års början hållas 
hvarje första och tredje Tisdag i månaden och om helge dag inträffar, 
dagen der efter, å Gathe platsen i Dahlby, och bör handlen [sic] upphöra 
kl. 1 f.m. för att tillse, att ordning och skick i akttagas. Utsågs till 
uppsyningsman vid Torgdarana socknens fjerdingsman och vid hans 
förhinder åldersmännen inom socknen. Och skall fjerdingsmannen 
erhålla i ersättning för tillsyn 10 Rd Rmt om året. 
 
 
Kommunalstämmoprotokoll 25 februari 1899. KORTREFERAT. 
Kommunalstämman väljer ledamöter till bevillningsberedningen. De 
utsedda är kantorn Wahlström i Dalby och handlanden Bengtsson i 
Dalby. 
 
 
Protokoll, hållet vid ordinarie kommunalstämma med Dalby 
församling den 30 Mars 1899. 
 
§1. 
Angående sistlidet års kommunalräkenskaper, beslutades: att, då 
revisorerna icke haft något att anmärka så godkände stämman berörda 
räkenskaper. 
 
§2. 
Till valmän, att vid nästa sammanträde med Torna Häradsrätt i Dalby 
välja landstingsmän, utsågs landtbrukaren Per Svensson i Sjöstorp och 
handl. P. Bengtsson Dalby. 
 
§3. 
Restlängden granskades och godkändes utan anmärkning. 
 
§4. 
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Angående frågan om teckning af aktier i ofvannämnda jernväg [Dalby-
Sölvesborg], beslutades med 3990 röster att kommunen skall teckna 
aktier för ett belopp af 10.000 kronor, deremot afgåfvos 2145 röster för en 
teckning af 30.000 kronor. 
 
Som ofvan 
Sven Larsson. 
 
 
Kommunalstämmoprotokoll 29 april 1899. KORTREFERAT. 
Stämman väljer Sven Larsson att närvara vid ett möte med 
väghållningsskyldige i Torna Härad. På mötet ska man besluta om vilken 
ersättning som ska utgå till de s.k. ploglagen, dvs. de invånare som fått i 
uppdrag att skotta snö på de allmänna vägarna. 
 
Kommunalstämmoprotokoll 27 maj 1899. KORTREFERAT. 
Stämman väljer ledamöter till taxeringsnämnden: kantorn Wahlström i 
Dalby, lantbrukaren Per Christensson i Dalby och Sven Larsson i Dalby. 
Sven Larsson utses också till att närvara på ett sammanträde med 
representanter för flera kommuner i Torna Härad där man ska diskutera 
byggandet av ett nytt häkte. 
 
 
Protokoll, hållet vid kommunalstämma med Dalby församling den 12 
Augusti 1899. 
 
Församlingens röstegande medlemmar hafva blifvit kallade till 
kommunalstämma denna dag, för att afgifva yttrande angående 
gästgifvaren F. Lundbergs till Kongl. Majts Befallningshafvande i länet 
aflemnade ansökan om att å Dalby jernvägshotell försälja vin och 
maltdrycker till förtäring på stället under kortare tid än ett år, räknadt 
från den 1 nästa November, och beslutade stämman, i likhet med 
kommunalnämnden, att tillstyrka bifall till ansökningen. 
 
Som ofvan 
Sven Larsson. 
 
 
Protokoll, hållet vid ordinarie kommunalstämma med Dalby 
församling den 28 oktober 1899. 

 
[-] §2. 
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Det af Kommunalnämnden upprättade inkomst- och utgiftsförslag 
granskades och godkändes. 
 
§3. 
Restlängden öfver den personella afgiften till presterskapet godkändes 
utan anmärkning. 
 
§4. 
Såsom kommunalombud att öfvervara årets mantalsskrifning valdes 
undertecknad Sven Larsson, 
 
§5. 
Barnmorskan Hanna Nilssons begäran om lönetillökning bifölls sålunda: 
att hon, från och med nästkommande år, skall af kommunens medel 
erhålla ett kontant belopp af trehundra sjuttiofem (175) kronor som till 
henne qvartalsvis utbetalas. 
 
§6. 
Beslutades, att till styrelsen för Dalby föreläsningsförening skall af 
kommunens medel utbetalas för år 1900 ett kontant belopp af Tvåhundra 
(200) kronor såsom bidrag till föreläsningars hållande inom kommunen. 
 
Som ofvan 
Sven Larsson. 
 
 
Protokoll, hållet vid ordinarie kommunalstämma med Dalby 
församling den 22 December 1899. 
 
[Stämman förrättar flera val: man väljer revisorer och ledamöter i 
socknens brandstodskommitté samt utser snöplogsfogdar (som ansvarar 
för att hålla vägarna farbara under vintern). Man diskuterar även 
följande:] 
 
§7. 
Angående ordnandet af Trekanten [en jordegendom som kommunen 
äger] beslutades, att vid sidorna omkring hela jordlotten skall planteras 
hagtornshäck jemte nödigt antal stormträd äfvensom anbringas lämplig 
stängsel för att skydda planteringen, och uppdrogs åt 
kommunalnämnden att låta verkställa detta så snart det kunde vara 
lämpligt äfvensom tills vidare, och för ett år i sänder, bortarrendera 
jordlotten, dock, mot det vilkor att jorden endast får brukas för odling af 
trädgårdsväxter. 
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§8. 
Då fattigvårdsstyrelsen icke kunnat förmå någon person att vårda 
sinnessjuke Johan Johansson, så beslutades att han, till dess plats kunde 
anskaffas å sinnessjukanstalt, skulle meddelst kringgång vårdas ett dygn 
hos hvarje hemmansegare och brukare hvars hemman vore åsatt femtio 
fyrkar samt deröfver ett dygn på hvarje påbörjadt femtiotal fyrkar och 
derefter ledsagas till den person som, enligt uppgjord lista, har 
skyldighet att mottaga honom, början görs hos landtbrukaren Jöns 
Hansson å No 1 Dalby och derefter i nummerordning. 
 De personer som sålunda komma att vårda honom ega att af 
kommunens medel uppbära en krona för hvarje dygn. 
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IGELÖSA OCH ODARSLÖVS SOCKNAR. SOCKEN- OCH 
KOMMUNALSTÄMMANS PROTOKOLL 1819-1820, 1857-1858 & 

1892-1893. 
 

Källa: Landsarkivet i Lund, Igelösa kyrkoarkiv, volym K1:2; Stadsarkivet i Lund, 
Igelösa och Odarslövs kommun. Kommunalstämmans arkiv, volym A:2. 

 
 

Sockenstämmoprotokoll 21 mars 1819. KORTREFERAT. 
Stämman utser ledamöter till ett sammanträde där flera socknar ska 
träffa häradsskrivaren och diskutera frågor om hur skatten ska drivas 
in. De som väljs är frälsehemmansåbon Ola Svensson från Igelösa och 
frälsehemmansåbon Nils Hansson i Östra Odarslöv. 
 

 
Socknestämmo Protocoll hållit med Igelösa församling uti Kyrkan d. 
2 Maii 1819. 
 
1o. 
Upplästes den utaf Pastor under sin Embetstid författade Fattig Boken, 
öfver de fattigas utgifter och inkomster, hvilken granskades, och blef till 
alla delar riktig befunnen. 
 
2o. 
Tillfrågade Pastor församlingens Ledamöter, om de voro nöjde med 
den tour och ordning vid Gudstjenstens förrättande, med hvilken den 
hittills blifvit hållen, eller om de heldre åstunda, at hvarannan Söndag 
få först och hvarannan sist mässa, hvartill allmänt svarades, at de hälst 
önska blifva bibehåldne vid den tour de nu hafva, nemligen sist mässa. 
 
3o. 
Förmanade Pastor en hvar till ett flitigt besökande af Guds Hus vid den 
allmänna Gudstjenstens förrättande, och uppmuntrade föräldrar och 
Husbönder at taga sine barn och unge tienare med sig i Kyrkan 
hvarigenom de tidigt måtte vänjas och öfvas till dygd och Gudsfruktan. 
 
4o.  
Alldenstund flere kringstrykande obehörige Personer nu mera än förr 
besöka våra hus så varnade Pastor en hvar, at vid utdelningen af sine 
håfvor vara uppmärksamme, at icke brödet måtte räckas åt lättingen, 
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hvarigenom Laster och brott ofta befordras; och tillsade Pastor, at icke 
någon utan Pass, får flere dagar inom församlingen qvarblifva. 
 
 
5o. 
Sedan Frälsehemmans Åboen Ola Jönsson med döden aflidit, så 
kallades och utvaldes Frälsehemmans Åboen Nils Nilsson i Igelösa at 
uti den afgångnes ställe, vara Ledamot uti Kyrko-Rådets 
sammankomster. 
 
Ut Supra in fidem. 
Joh. Malmberg. 
 
 
Socknestämmo Protocoll, hållit med Igelösa och Odarslöfs 
Församlingar, Söndagen den 17 October 1819. 
 
I anledning, så wäl af Höga Landshöfdinge Embetets, som respective 
Domhafvanden i Orten utfärdade särskilda kungörelser, at sig å första 
rättegångsdagen uti Dalby d. 2 November detta år genom utsedde 
Deputerade infinna för att öfwerlägga, och sitt utlåtande afgifwa, 
angående understöd och sammanskott, till de genom hagel förliden 
sommar å åkrarne förolyckade innewånare inom Länet, samt äfwen att 
öfwerlägga om [OLÄSLIGT], blefwo till detta ändamål Åboarne Ola 
Svensson i Igelösa, och Nils Hansson uti Östra Odarslöf till fullmäktige 
utsedda i Igelösa ut Supra. 
 
Till Sockneskräddare antogos vid samma Sockne stämma, för Odarslöfs 
Sockn drengen Nils Jönsson i Östra Odarslöf, och för Igelösa Sokn 
drengen Hans Ingemansson i Igelösa. 
 
In fidem. 
J. Malmberg. 
 
 
Socknestämmo Protocoll, hållit med Igellösa och Odarslöfs 
Församlingar, på hvarthera stället uti Kyrkan d. 7 Maii 1820. 
 
§1. 
Pastor upläste den under sin Embetstid håldne Bok öfver de fattigas 
inkomster, hvilken till alla delar ägde sin riktighet, och Blef således 
behörigen underskrefven; och aldenstund ingen uti Pastoratet, ville 
såsom lån begagna de hos Pastor innestående fattigpenningar så, på det 
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de fattige icke måtte blifva i saknad af sin rätt, åtog sig Pastor, at för 
bägge församlingarnes Fattig Cassor gifva lagligt interesse, och medlen 
behörigen redovisa. 
 
§2. 
På tillfrågan af Pastor, huruvida Pastoratets ledamöter voro nöjde med 
Gudstjenstens förrättande och den H. Nattvardens utdelande efter den 
tour som hittils varit brukelig, eller om någon deruti vill hafva ändring, 
svarades enhälligt af bägge församlingarne, at de vid den hitintils 
brukeliga tour och ordning, önska blifva bibehållne. 
 
§3. 
Aldenstund Nya Psalmboken, på flere ställen inom Stiftet till Bruk och 
nyttjande vid allmäna Gudstiensten redan är antagen, så tillfrågade 
Pastor, om den icke uti Igelösa och Odarslöfs Församlingar kunde äfven 
i år komma at antagas; Församlingarnes ledamöter svarade: att 
aldenstund en stor del Exemplar deraf redan voro inköpte, och de som 
ännu voro i saknad deraf, kunde sig den förskaffa, så blef allmän 
öfverenskommelse träffad, att med Nya Psalmboken bruk och 
nyttjande skulle början ske Förste Söndagen i Adventet detta år. 
 
§4. 
Sedan genom Enskiften och utbrytningar flere Hemman komma at 
uppbyggas inom församlingarne, så giorde Pastor en hvar 
upmärksamme, at vid slike tillfällen brukelige gillen och lekstugor, icke 
få anställas på Lördagar eller den dag som inträffar före någon 
Helgedag, på det ingen må blottställa sig för Lagens åtal, eller 
underkasta sig det ansvar och pligt, som med förbrytelsen är förenad 
 
§5. 
Alldenstund de fattige inom Pastoratet, hvilkas antal äro ganska ringa, 
genom församlingarnes frikostighet på det ömmaste sätt födas och 
vårdas, så att de hafva full bergning och emedan fattigCassan redan är 
så stor, at den för det närvarande öfverstiger de behöflige utgifter för de 
fattigas bergning, så tillfrågade Pastor Pastoratets ledamöter, om icke 
de pligtpenningar, som af visse personer komma at uttagas för mindre 
förseelser, af KyrkoRådet afömde, måtte hädanefter anslås till Biblars 
och Psalmböckers köpande åt sådande fattige Barn inom 
församlingarne, som vid Läsemöten och andre tillfällen utmärka sig 
med en ren stafning och innanläsning, hvartill samtelige Pastoratets 
Innevånare med största tillfredsställelse lämnade bifall, och åtog sig 
Pastor, at öfver de insamlade medlem hålla en särskilt Annotations Bok, 
samt at, uti församlingarnes närvaro, någon Söndag eller Helgedag, 
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efter Gudstienstens slut, förhöra de barn som derutaf kunna göra sig 
förtiente, och vid samma tillfälle, Biblen eller Psalmboken genast 
utdela. 
 
§6. 
Som Pastor i flere år, med största tillfredsställelse förnummit, hurusom 
Pastoratets Innevånare af alla stånd och åldrar, med nit för Guds heliga 
Ord och Lära, flitigt besökt den allmänna Gudstiensten, så tillkännagaf 
Pastor sin glädie häröfver, och uppmuntrade en hvar at i detta goda 
upsåt fortfara, hvarigenom välsignelse i detta, och en evig salighet i det 
tillkommande lifvet kan vinnas och erhållas.  
 
Ut Supra. 
Joh. Malmberg. 
 
 
Protocoll, hållet vid utlyst Sockenstämma med Igelösa och Odarslöfs 
församlingar Söndagen d. 15 Februari 1857. 
 
§1. 
På begäran af Fattigstyrelsens Ordförande Herr Thure Malmberg var 
till i dag Sockenstämma utlyst för att höra huruvida och till hvad 
belopp Församlingarne ville bevilja fattigmedel åt Pigan Bengta 
Jönsdotter i Igelösa, f.d. soldat Hägg med hustru i Bohusen och 
husmannen Per Arfvidsson i Igelösa. Församlingarne häröfver hörda 
yttrade, att, som de hade sig bekant, att Hägg med hustru icke använde 
hvad de fingo omhänder, ansågo de att, som Hägg dessutom var 
arbetsför, borde han ej hafva understöd utom såvida sjukdom eller 
annars någon oförmåga att försörja sig inträffade. Sist öfverlemnade 
Sockenstämman åt Fattigstyrelsen, för hvilken den har fullt fötroende, 
att bestämma det belopp af understöd, som Fattigstyrelsen fann för gott 
att lemna så väl till Hägg, som till Per Arvidsson Pigan Bengta 
Jönsdotter, hvilken sednare dock ansågs ej böra erhålla öfver 1 Tunna 
för året. 
 
§2. 
Till Brandstodsledamot valdes Åboen Per Hansson å Nr 5 Ö. Odarslöf i 
stället för aflidne Åboen Lars Svensson. Ut supra. In fidem. 
 
P. Eklund. 
 
 
Sockenstämmoprotokoll 29 mars 1857. KORTREFERAT. 
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Stämman utser ledamöter till taxeringskommittén. De valda är 
inspektor Simensson på Svenstorps gods, åbon Ola Pehrsson i Igelösa, 
åbon Nils Nilsson i Igelösa, lantbrukaren Thure Malmberg i Odarslöv, 
arrendatorn Åkerman i Odarslöv och åbon Bengt Mårtensson i 
Odarslöv. 

 
 
Protocoll, hållet vid lagligen utlyst Sockenstämma med Igelösa och 
Odarslöfs Församlingar Söndagen den 14 Juni 1857. 
 
§1. 
Till val af revisorer för att granska 1856 års skolräkenskaper och till val 
af Kyrkoråds Ledamöter äfvensom till utseende af en Ledamot i Westra 
Odarslöfs Skolstyrelse, var till idag sockenstämma utlyst och valdes: 
1) Till revisorer: Arrendatorn af Prestgården, Nils Nilsson och Åboen 

å Nr 5 Östra Odarslöf Per Hansson, och 
2) till Ledamöter i Igelösa Församlings Kyrkoråd utsågos f.d. 

Ladufogden Åboen å Nr 6 Ola Persson, samt Åboarne Anders 
Persson å Nr 4, Nils Nilsson d.ä. å Nr 10 och Nils Nilsson d.y. å Nr 
8 Igelösa äfvensom till Kyrkoråds Ledamöter för Odarslöfs socken 
blefvo utsedde Landtbrukaren Herr Th. Malmberg och Åboen Jöns 
Larsson i Westra Odarslöf, Per Hansson i Östra Odarslöf och Ola 
Christensson i Skjälshög. 

3) Till Ledamot i W. Odarslöfs Skolstyrelse kallade Sockenstämman 
Anders Persson i Skjälshög i stället för Ola Jönsson ibm, som efter 
2ne års befattning som Skolstyrelse Ledamot densamma afsagt sig. 
Ut supra. 

 
In fidem. 
P. Eklund. 
 
 
Sockenstämmoprotokoll 6 september 1857. KORTREFERAT. 
Stämman är delägare i Torna, Bara och Harjagers häraders 
brandstodsförening och väljer nu representanter till bolagsstämman. 
Den utsedde är inspektor Simonsson på Svenstorps gods. 
 
Sockenstämmoprotokoll 27 september 1857. KORTREFERAT. 
Stämman utser ombud till ett möte med kronofogden för att upprätta 
priskurant. Den valde är inspektor Simonsson på Svenstorps gods. 
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Protocoll, hållet vid lagligen utlyst Sockenstämma med Igelösa och 
Odarslöfs Församlingar Söndagen den 8 November 1857.  
 
Församlingarne voro till Sockenstämma kallade för att i dag välja 
Ordförande i Fattigstyrelsen i stället för Landtbrukaren Herr Th. 
Malmberg, som, efter att oafbrutet i 10 år hafva innehaft denna 
befattning, nu afsagt sig densamma, äfvensom för att utse ledamot i 
nemnde styrelse i stället för Åboen å Nr 2 östra Odarslöf Nils Larsson, 
som äfvenledes efter att i flera år hafva varit Ledamot i Fattigstyrelsen, 
nu tillkännagifvit, att han denna befattning fränträda. Undertecknad, 
sockenstämmans ordförande, sedan han ytterligare upplyst om 
föremålet för sockenstämman, uppmanade nu Församlingarna, att 
skrida till ifrågavarande val. Och då nu detta företogs, befanns det 
utfalla så, att i Odarslöfs församling erhöll Herr Inspektor Simonsson 
på Svenstorp de flesta rösterna till Ordförande i Fattigstyrelsen och de 
öfriga rösterna till samma befattning tillföllo arrendatorn Herr A 
Åkerman i Östra Odarslöf och Landtbrukaren Th. Malmberg i Westra 
Odarslöf. Uti Igelösa Kyrka erhöll Herr Inspektor H. Simonsson 
samtliga der afgifna röster; hvadan Sockenstämmans beslut sålunda 
blef, att Herr Inspector H. Simonsson skulle vara Ordförande i den för 
Igelösa och Odarslöfs Församlingar gemensamma Fattigvårdsstyrelse, 
till hvars Ledamot enhälligt därefter valdes så väl i Igelösa som 
Odarslöfs Församlinar arrendatorn Herr A. Åkerman. Efter sålunda 
förrättadt val uttryckte Ordföranden å Pastors Embetets och 
Församlingarnes vägnar sin tacksamhet för Herr Th. Malmberg, som 
under loppet af så många år, eller allt sedan 1847, utan afbrott varit 
Ordförande i fattifvårdsstyrelsen och under denna tid med nit och 
omtanke fullgjort de åligganden, som åtfölja denna lika besvärliga, som 
vigtiga Communalbefattningen. 
 
Ut supra in Fidem. 
P. Eklund. 
 
 
Protocoll, hållet vid lagligen utlyst Sockenstämma med Igelösa och 
Odarslöfs Församlingar Söndagen den 15. Nov. 1857. 
 
Församlingarna voro i dag, med anledning af ankommen skrifvelse från 
Herr Krono Länsman S. Friberg, kallade till sockenstämma för att välja 
Socknefjerdingsman för nästkommande år. På tillfrågan af ordföranden, 
hvem sockenstämman ville välja till denna befattning, svarade dess 
Ledamöter att de äfven för år 1858 ville hafva Fjerdingsmannen Ola 
Nilsson, såvida han ville fortfarande bestrida denna befattning. Och 
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som Ola Nilsson yttrade sig vara villig härtill emot erhållande af 
samma lön, som för innevarande år eller 75 Riksdaler Rmt, beslutade 
sockenstämman enhälligt, att Ola Nilsson skulle vara, äfven nästa år, 
fjerdingsman för Igelösa och Odarslöfs socknar.  
 
Ut supra in Fidem. 
O. Eklund.  

 
 
Sockenstämmoprotokoll 17 januari 1858. KORTREFERAT. 
Sockenstämman utser ombud till ett sammanträde utlyst av 
landshövdingen, där man ska diskutera vilka orter längs med den 
nybyggda järnvägen mellan Lund och Höör som ska få egna 
järnvägsstationer. Stämman utser enhälligt Inspektorn på Svenstorps 
gård H Simonsson. 

 
Sockenstämmoprotokoll 14 februari 1858. KORTREFERAT. 
Sockenstämman utser ombud till ett sammanträde där fler frågor, t.ex. 
vem som ska ansvara för underhållet av en bro och eventuella 
löneförhöjningar för vaktmästarna vid häradsrätten, ska diskuteras. 
Stämman utser enhälligt Inspektorn på Svenstorps gård H Simonsson. 
 
Sockenstämmoprotokoll 9 maj 1858. KORTREFERAT. 
Stämman granskar och godkänner mantalslängderna. Man utser också 
ledamöter till taxeringskommittén: Inspektorn på Svenstorps gård H 
Simonsson, f.d. ladufogden och åborna Ola Persson och Nils Nilsson 
från Igelösa  samt lantbrukaren Th. Malmberg, arrendatorn A Åkerman 
och åbon Bengt Mårtensson från Odarslöf. 
Protocoll, hållet vid lagl utlyst Sockenstämma med Igelösa och 
Odarslöfs Församlingar d. 24 Maj 1858. 
 
Med anledning af Högvärdiga Domkapitlets Circulaire No 520 voro 
Församlingarne och Folkskollärarne kallade till Sockenstämma i dag för 
att yttra sig huruvida de ville ingå som delegare uti en pensions-
inrättning för Folkskollärare af Lunds stift. [---] Derefter framställdes till 
dem nämnde fråga, hvarpå Församlingarne yttrade, att de gerna ville 
höra hvad Öfverste Kammarjunkaren och Commendeuren m.m. 
Högvälborne Friherre Herr G. Gyllenkrook tänkte om denna tillämnade 
pensionsinrättning, hvilken önskan genast blef efterkommen i det 
undertecknad Sockenstämmans ordförande uppläste följande erhållna 
skriftliga utlåtande: 
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Till Sockenstämman, hållen med Igelösa och Odarslöfs Församlingar den 24 Maj 
1858. [---] anser jag det vara skäl bidraga dertill, att en Pensionsinrättning för 
Folkskollärarne inom Lunds stift anordnad i enlighet med nämnde reglementen 
må komma till stånd. Till befrämjande af detta ändamål åtager jag mig härmed, 
att för de trenne (3) Folkskollärarne inom Pastoratet betala den afgift, som dem 
åligger för vinnande af inträde i den blifvande Pensionsinrättningen; emedan 
denna afgift skulle för dem blifva mera känbar. Deremot anser jag dem sjelfva 
vara i tillfälle att som delegare betala den årliga afgiften. För de trenne 
skoldistrikten inom Igelösa pastorat åtager jag mig att betala den årliga afgiften, 
som i enlighet med de nämnde stadfästade reglementen dem kan komma att 
åligga. 
 Lund den 19 Maj 1858. 

G Gyllenkrook. 
 

Efter uppläsandet häraf tillkännagåfvo Församlingarne att de ville för 
skoldistrikten ingå som delegare i den Pensionsrinrättning för 
Folkskollärare i Lunds stift [som] kan blifva anordnad i enlighet med de 
i Högvärdiga Domkapitlets Circulaire no 520 omnämnde och fastställda 
reglementen i hvilket tillkännagifvande Folkskollärarna P. Jepsson i 
Östra, N. Tyzell i Westra Odarslöf och P Hesselgren i Igelösa för deras 
del instämde, hvarjemte de anmodade undertecknad att för 
Högvälborne Herr Baronen uttrycka deras vördnadsfulla tacksamhet; 
hvilket jag så mycket heldre åtog som jag ansåg mig å Pastors Embetets 
vägnar böra hjerligen tacka Öfverste Kammarjunkaren m.m. 
Högvälborne Friherre Herr G. Gyllenkrook, som så ofta visat sig vara 
en god och frikostig vän till Skolbarnen nu också visat ett nytt prof på 
en uppoffrande välvilja och godhet mot deras lärare. 
 
Ut supra. In fidem. 
P. Eklund.  
 
 
Sockenstämmoprotokoll 10 oktober 1858. KORTREFERAT. 
Sockenstämman utser ombud för att tillsammans med kronofogden 
bestämma markegångstaxa. Den som enhälligt utses är inspektorn på 
Svenstorps gård H Simonsson. 
  
Sockenstämmoprotokoll 14 november 1858. KORTREFERAT. 
Sockenstämman återväljer Ola Nilsson som fjärdingsman mot en lön av 
75 riksdaler årligen. Till revisorer för att granska 
fattigvårdsräkenskaperna väljer man prästgårdens arrendator Nils 
Nilsson och f.d. ladufogden och arrendatorn Ola Persson i Igelösa samt 
från Odarslöf bokhållaren Rönnbäck och Åbon Nils Svensson. 

 
Kommunalstämmoprotokoll 8 mars 1892. KORTREFERAT. 
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Revisorernas granskning av kommunens räkenskaper godkänns. 
Stämman utser deltagare till ett sammanträde om ansvaret för häradets 
vägar: H A Bruzelius och A E Jacobus från Odarslöv (inga uppgifter om 
deras yrken). Man väljer ledamöter i bevillningsberedningen: Hans 
Andersson från Östra Odarslöv och Nils Nilsson från Igelösa (inga 
uppgifter om deras yrken). Man utser ledamöter till 
taxeringskommittén: Hans Andersson , Nils Svensson och Jöns 
Jeppsson från Östra Odarslöv samt Nils Nilsson, Nils Persson och 
kantorn L Norman från Igelösa (inga uppgifter om de övrigas yrken). 
Att närvara på ett möte i Dalby för att välja landstingsman utser man 
Sven Andersson från Igelösa och Hans Andersson från Odarslöv (inga 
uppgifter om deras yrken).  
 
Kommunalstämmoprotokoll 18 mars 1892. KORTREFERAT. 
Stämman granskar restlängden för kommunalskatten. 
 
 
Protocol hållit vid lagligen utlyst Communalstämma med Odarslöf 
och Igelösa socknar den 24 Mars 1892. 
 
Det beslöts at et Fattighus skulde byggas efter en skizz som förevistats. 
Til at förestå byggnadens uppförelse, och tilse arbetets solida utförelse, 
valdes Hans Andersson Östra Odarslöf Nils Persson Igelösa och Morten 
Olson Igelösa. 
 
 
Protocol hållit vid lagligen utlyst Communalstämma med Odarslöf 
och Igelösa socknar den 11 April 1892. 
 
Det nya Fattighuset, som vid sammanträddet förra gången blef beslutat, 
[OLÄSLIGT] arbetet och gick kostnadsförslaget [OLÄSLIGT] at alt til 
circa 10.000 kronor hvaraf Communen beslöt at upptaga et lån å 8000 
kronor på 20 års amortering och befullmäktigades Hans Andersson och 
undertecknad Ordförande at underskrifva lånehandlingarne på 
Communens vägnar och utqvitera beloppet. 
 
A. Jacobus [TROLIGEN, SVÅRLÄST] 

 
 

Kommunalstämmoprotokoll 30 april 1892. KORTREFERAT. 
Stämman granskar årets mantalslängder och godkänner dem. 
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Kommunalstämmoprotokoll 5 september 1892. KORTREFERAT. 
Man utser ombud till ett möte i Kjävlinge där man ska diskutera 
byggandet av en bro. De valda är Morten Olsen från Igelösa och Jöns 
Andersson från Odarslöv (inga uppgifter om deras yrken). 
 
 
Protocol hållit vid lagligen utlyst Communalstämma med Odarslöf 
och Igelösa socknar den 31 October 1892. 
 
Utgifts och Inkomstförslaget för kommande året granskades och 
godkändes. 
 
Til god man för förmyndareskapen i Odarslöf och Igelösa socknar 
valdes cantor L Norman i Igelösa. 
 
 
Kommunalstämmoprotokoll 12 december 1892. KORTREFERAT. 
Stämman utser ombud till ett möte i Dalby där lantmätaren ska besluta 
om hur vissa vägar ska dras. De valda är A Jacobus från Igelösa och 
Hans Andersson från Östra Odarslöf (inga uppgifter om deras yrken). 
 
Kommunalstämmoprotokoll 31 december 1892. KORTREFERAT. 
Flera val förrättas, bl.a. till posten som fjärdingsman, ledamöter i 
brandstodskommittén samt en rad snöfogdar. Till ny ledamot i 
kommunalnämnden utses Mårten Månsson i Skälshög (ingen uppgift 
om yrke) och till revisorer utses de båda skollärarna Norman och 
Mårtensson. 
 
Protokollen för år 1893 innehåller i stort sett bara kortfattade notiser 
om val av representanter till samma typ av uppdrag och kommittéer 
som för år 1892. Men man gör även följande: 
 
 
Protocoll hållit vid Kommunalstämma med Igelösa o Odarslöfs 
socknar den 30 Maj 1893. 
 
Den till i dag utlysta Kommunalstämman angående lönevilkoren för 
föreståndarinnan vid socknens fattiginrättning för nästkommande år, 
beslutades att såvida den nuvarande föreståndarinnan Hanna 
Jacobsson kvarstannade, skulle hon erhålla i lön för år 1894 Kontant 
trehundra (300 kr) kronor, samt fri bostad, kost, och eldebrand. 
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Å stämmans vägnar 
H Andersson. 
 
 
Protocoll hållit för val af Riksdagsman för Igelösa socken inför 
stämmans ordförande den 25 Augsti 1893. 
 
För val af Riksdagsman til Riksdagens andra kammare för Torna härad 
hade socknens vid riksdagsmannaval röstberättigade medlemmar 
blifvit genom kungörelse i socknens kyrka den 20 Augusti kallade at 
sammanträda denna dag, och då ärendet nu företogs hade 1 af 
församlingens 11 röstberättigade medlemmar sig infunnit och afgåfvo 1 
röst på Riksdagsmannen Nils Åkesson Södra Sandby. 
 
Som ofvan 
A Jacobus. 
 
 
Protocol hållit för val af Riksdagsman för Odarslöf socken inför 
stämmans ordförande den 25 Augusti 1893. 
 
För val af Riksdagsman til Riksdagens andra kammare för Torna härad 
hade socknens vid riksdagsmannaval röstberättigade medlemmar 
blifvit genom kungörelse i socknens kyrka den 20 Augusti kallade at 
sammanträ [sic] denne dag, och då ärendet nu föredrogs hade 2 af 
församlingens 23 röstberättigade medlemmar sig infunnit och afgåfvo 2 
röster på Riksdagsmannen Nils Åkesson Södra Sandby. 
 
A. Jacobus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


