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KUNGÖRELSER, SOKLOT

År Datum Händelse
1864 24. apr Auktion i Soklot

1869 16. maj Allmän skallgång efter varg från Jeppo till Soklot

Alla ovanstående kungörelser finns hos Jeppo släktforskare
Alla nedanstående kungörelser finns hos Nkby släktforskare om inte annat anges

1871 06. maj Ett parti hö och halm säljs på auktion hos torparen Jakob Jakobsson Gästgifvars i Gästgifvars hemman
20. maj Alla som ahr bristfälliga gärdsgårdar inom Sundby Råd (?) ska sätta dem i skick
18. jun Vaccinering av barn sker den 20.6 i Storsoklot hos sexman Johan Nors, i Lillsoklot hos bonden Petter Frost och i Karby hos sexmansänkan Andersson Smeds på Styrmans
25. jun Syn hålls på råhägnader mellan Soklot och Kyrkobys ägor den 30.6
29. jul Torpägor tillhöriga Simon Finströms arvingar utarrenderas den 31.7 
14. aug Dagsverksskyldiga kallas till höbergning på Leppo äng
02. sep Bouppteckning efter avlidne bonden Isak Johansson Nybonde förrättas den 12.12
08. okt En kalv har sprungit bort. Kan återlämnas till Jakob Tomeson (?) Hämming
21. okt Auktion på Nybom hemman den 3.11
28. dec Kvinnokläder säljs på auktion hos Johan Mattson Gästgifvars den 28.12

1878 02. sep En guldring har borttappats mellan staden och Sundby. Upplysningar kan ges åt församlingens klockare

1880 01. feb Mantal av skattehemman säljs på auktion hos bonden Karl Andersson Nybonde den 12.2
23. feb Djur och lösegendom säljs på auktion hos bonden Karl Andersson Nybonde den 10.3
01. apr Djur och lösegendom säljs på auktion hos bonden Karl Johansson Mannfors i Mannfors hemman den 9.4
19. jun Alla som har obetalda inrop från avlidne fiskaren Jakob Ohlsons auktion den 15.9 1879 ska betala dessa 
26. jun Länsman Rydberg meddelar att det inte finns några hinder för att Torparen Daniel Sundqvist som drunknade den 23.6 kan begravas på vanligt sätt
26. jun Vaccinatris Rosali Andersson meddelar att vaccinering förrättas hos urmakaren Isak Blomström den 2.7
24. sep Djur och lösegendom säljs på auktion hos Karl Johansson Mannfors i Mannfors hemman den 6.10
30. sep Kvarlåtenskapen efter avlidne torparen Daniel Sundqvist säljs på auktion i Ranck hemman den 8.10
18. okt En summa pengar har hittats på allmänna landsvägen mellan Soklot och Karby och kan återfås hos bonden Petter Granholm
07. nov De som har obetalda inrop från förra bonden Karl Andersson Nyboms auktion uppmanas att betala dessa till förrättningsmannen Johan Petterson Frost

1882 11. feb Auktion vid Soklot strand den 21.2
01. apr Tio skrindor välbergat lindhö säljs på auktion på Sigfrids hemman den 13.4
06. apr Sofia Holmqvist säljer 15 skrindor välbergat lindhö på auktion den 11.4
14. apr Avlidna bondehustrun Sanna Eriksdotter Lilles kvarlåtenskap säljs på auktion i Lille hemman i Karby den 26.4
17. dec En ylleduk har hittats på vägen mellan Nkby och Soklot och kan återfås hos bonden Erik Ahlnäs
17. dec En mössa har hittats på vägen mellan Staden och Kuddnäs och kan återfås hos bonden Matts Ahlnäs
17. dec En häst med åkdon har tillvaratagits på allmänna vägen söder om Haralds såg och kan återfås hos bonden Johan Björkman

1883 24. mar Genom auktion hos bonden Matts Johansson Gästgifvars den 30.3 säljs ett skattehemman med åbyggnader samt djur och lösegendom
24. jun Vaccinering sker den 26.6 hos bonden Jakob Harald i Soklot och sedan hos bonden Hans Jokela (?) i Kovjoki
07. jul Auktion i Karby den 13.7 
22. sep Medlemmarna i direktionen för Soklots blivande folkskola kallas till sammanträde i Nikola hemman den 30.9
14. nov Avlidne sjömannen Matts Wiklunds kvarlåtenskap säljs på auktion på Wik hemman den 19.11

1884 20. jan Soklot folkskola öppnar den 21.1. Nya elever bör infinna sig för att skrivas in. Skoldirektionens ledamöter bör närvara för att besluta i diverse frågor

1885 15. feb Soklot folkskoledistrikts medlemmar kallas till sammanträde i Folkskolans lokal den 15.2
01. mar Genom auktion i Hjertrus hemman den 13.3 säljs ett båthus, en båt och diverse fiskeredskap efter avlidne bonden Anders Gustaf Hjertrus
29. mar Mantal av Gästgifvars skattehemman nr. 1 säljs på auktion den 9.4

1886 26. feb En matsäck har hittats på landsvägen och kan återfås i Sundby gästgiveri
15. maj Alla som har bristfälliga gärdsgårdar inom Sundby rån ska sätta dem i skick
23. maj Vaccinering sker den 1.6 hos bonden Johan Eriksson Harald i Storsoklot och senare hos bonden Jakob Nylund i Lillsoklot. Den 9.6 hos bonden Matts Lassila i Kovjoki och sedan hos bonden Anders Mattsson Finne i Markby
25. jun Förrättningslantmätare A. H. Gässberg kallar till sammanträde hos Johan Fredriksson Mikkilä den 19.7 för att skilja Mikkilä hemman från Rauk hemman
15. aug Småbarnskolan, vid högre Folkskolan i Soklot, börjar den 16.8

1887 08. jan Soklot högre folkskola börjar den 12.1
07. feb Barnskolan börjar den 7.2 i Maria Björklunds gård
19. feb Mantal av Gästgifvars skattehemman nr. 1 säljs på auktion den 3.3
27. mar Genom auktion på Nybonde hemman den 5.4 säljs en boningsstuga och lösegendom
02. apr Auktion i Gästgifvars hemman den 12.4 
09. apr En häst säljs på auktion hos bonden Johan Fredriksson Björkman den 18.4
04. jun Syn på hägnader inom Sunby kommer att hållas den 7.6 och delägare uppmanas att sätta sina andelar i skick
05. jun Vaccinering av barn anställs den 8.6 hos bonden Johan Harald i Storsoklot och sedan hos bonden Jakob Nylund i Lillsoklot. Vaccinatris är A. Häggman
19. nov Sigfrids skattehemman säljs på auktion den 9.12

1888 08. jun Djur och lösegendom säljs på auktion i Smeds hemman den 20.6
12. jul Genom entreprenadauktion på Soklot högre folkskola den 28.7 utbjuds målandet av skolans fönster och väggar
15. jul Genom auktion hos avlidna inhysesänkan Lovisa Karlsson Björn den 18.7 säljs en boningsstuga och lösegendom
08. sep Soklot folkskoledistrikts samtliga medlemmar kallas till sammanträde i folkskolans lokal den 16.9
07. okt Genom auktion på Björn hemman den 9.10 säljs en boningsstuga och lösegendom
27. okt För att kunna lösa ut protokoll säljs en arbetskärra och en sele på auktion hos inhyseskarlen Johan Johansson Gästgifvars den 5.11 
08. nov Mantal av Gästgifvars skattehemman nr. 1 i Sundby säljs på auktion den 16.11

1889 12. jan Soklot högre folkskola börjar den 14.1
02. feb Genom auktion hos torparen Isak Jakobsson Ahlström den 16.2 säljs en boningsbyggnad, djur och lösegendom
02. feb Debetsedlarna över förra årets kronoutskylder finns att hämta från sockenstugan den 15-16 februari (på samma lapp som ovan)
23. feb Genom auktion hos torparen Isak Ahlström den 6.3 säljs flera byggnader, djur samt diverse lösegendom
02. mar Genom auktion på Nisula hemman den 12.3 säljs djur, hö och halm samt diverse lösegendom
04. maj Genom auktion på Smeds hemman den 8.5 sälj diverse lösegendom
25. maj De som har bristfälliga ängsgärdsgårdar inom Sundby ska sätta den i skick
13. okt Genom auktion hos Sofia Finnström den 16.10 säljs en svarvstol med tillbehör samt övriga svarvar- och snickarverktyg samt smidjeverktyg
26. okt För att kunna betala resterande kapellansavlöning säljs en arbetskärra och en sele på auktion hos inhyseskarlen Johan Renlund 

1890 18. jan Genom auktion den 28.1 säljs bondeänkan Maria Cederbergs arvingar tillhöriga mantal av Smeds skattehemman nr. 7
19. jan En järnbetsman (?) har tappats bort. Kan återlämnas till Jakob (Jakop?) Nyman i Lillsoklot eller till målaren Öhrling i staden
30. mar Genom auktion hos lotsen Johan Wiik den 3.4 säljs avlidne Jonas Westerlund tillhöriga fiskeredskap och en fiskarestuga
06. apr Medlemmarna av Soklot folkskoledistrikt kallas till sammanträde i Soklot folkskola den 13.4
10. maj Hemmansägare som har bristfälliga gärdsgårdar vid Båksallmossa (?) äng uppmanas att sätta dem i skick
11. maj Djur och lösegendom säljs på auktion i Gästgifvars hemman den 13.5 
24. maj Syn hålls på inhägnader inom Sundbys område den 30.5 och alla delägare uppmanas att sätta sina andelar i skick
01. jun Genom entreprenadauktion den 9.6 utbjuds tre olika arbeten på Soklot högre folkskola
08. sep Genom auktion på Nybonde hemman den 23.9 säljs lösegendom tillhörig bonden Petter Granholms arvingar

1891 21. feb Flera byggnader säljs på auktion på Gästgifvars hemman den 3.3
10. mar De som har bristfälliga gärdsgårdar inom Sundby råd ska skaffa fram stängsel medan vinterföre pågår
12. apr Medlemmarna i Soklot folkskoledistrikt samt folkskoledirektionen sammanträder den 12.4 i folkskolans lokal
06. jun Genom auktion den 15.6 säljs bonden Anders Sigfrids tillhöriga mantal av Sigfrids skattehemman nr. 2
07. jun Genom auktion i Wiik hemman den 11.6 säljs en timmerman Anders Wiik tillhörig stugbyggnad och lösegendom
05. dec Djur, spannmål och lösegendom säljs på auktion på Sigfrids hemman den 7.12
10. dec Taxeringslängden över årets utgående kommunala medel från Nkby landsförsamling är bordlagd i högre folkskolan den 14-28 december
12. dec Åtta st lindor säljs på auktion hos bondeänkan Maria Sigfrids vid Åbron 

1892 20. feb Rättigheten att uppföra en stenbro, Aspasåbron, vid allmänna strandvägen, auktioneras ut den 7.3
27. feb Uppförandet av Aspasåbron i sten utbjuds på auktion den 7.3. Entreprenärerna bör vara försedda med borgen
14. maj Drängen August Sundqvist säljer flera lindor och ängar på auktion vid Askas (?) åbron den 28.5
21. maj Drängen August Sundqvists auktion ovan ställs in pga olika omständigheter
22. maj Småbarnskolan, vid högre folkskolan i Soklot, börjar den 23.5
30. maj Soklot folkskolas direktion och skoldistrikts medlemmar sammanträder den 15.5 i sakristian 
05. jun Genom auktion vid Aspas åbro den 7.6 säljs en boningsstuga, ett stall samt diverse lösegendom
04. dec Taxeringslängden och debiteringslängden över årets utgående kommunala medel är bordlagda i högre folkskolan 

1893 04. feb Auktion hos änkan Fredrika Björkman den 9.2
25. feb Genom auktion hos änkan Sofia Gästgifvars den 15.3 säljs djur, hö och halm samt diverse lösegendom
05. apr Genom auktion den 28.4 säljs Snåre skattehemman nr. 3 tillhörigt bonden Jakob Snåre, samt diverse lösegendom
18. apr Auktion hos Erik Andersson Solvin i Hints hemman den 28.4 
08. maj Genom auktion i Gertruds hemman den 24.5 säljs egendom tillhörig avlidne bonden Anders Gustaf Sigfridsson Gertruds arvingar
14. maj Soklot skoldistrikts röstberättigade medlemmar sammanträder i sockenstugan den 28.5 
04. jun Vederbörande stängselskyldige till Sundby ängsgärdsgårdar uppmanas att ställa hägnaden i skick
17. sep Hints skattehemman nr. 17 säljs på auktion den 5.10 
01. okt Auktion i Gästgifvars hemman den 10.10
20. okt Genom auktion invid Aspas åbron den 2.11 säljs avlidna Maria Mattsdotter Sigfrids kvarlåtenskap
28. okt Alla som inropat egendom på bondehustrun Anna Johansdotter Gertruds auktion den 24.5 ska infinna sig hos bonden Jakob Nikonen den 1.11 för att betala sina inrop till Johan Nyman
18. nov Alla som inte betalat sina inrop från auktionerna den 9.2 hos Fredrika Björkman och den 18.4 hos Jakob Snåre ska betala dessa till M. Nikonen

1894 24. mar Vaccinering sker den 31.3 först hos bonden Jakob Nikonen och senare på dagen hos bonden Jakob Nylund
01. apr Pga sjukdom säljs Snåre skattehemman samt lösegendom på auktion den 5.4
13. maj Soklot skoldistrikts medlemmar sammanträder i sockenstugan den 20.5 
20. jul Soklot folkskoldistrikts medlemmar sammanträder i sockenstugan den 4.8
19. aug Soklot skoldistrikts medlemmar kallas till distriktssammanträde i folkskolan den 26.8
30. sep Undervisningen vid Soklot högre folkskola börjar den 1.10
24. okt Genom auktion i Gästgifvars hemman den 5.11 säljs kvarlåtenskapen efter avlidne kyrkosexmannen Jakob Nyman
10. nov Ved och stokändar säljs på auktion den 14.11
22. nov Djur säljs på auktion i Hints hemman den 28.4.1895
29. nov Genom auktion i Gästgifvars hemman den 7.12 säljs all befintlig lösegendom efter avlidne skräddaren Jakob Nyman

1895 15. feb Genom auktion den 26.2 säljs Björn skattehemman nr. 13 samt djur och lösegendom
08. mar Djur och lösegendom säljs på auktion i Gästgifvars hemman den 19.3
20. mar Matts Nygren säljer mantal av Gastgifvars hemman på auktion den 5.4
29. mar Genom auktion den 9.4 säljs mantal av Nisula skattehemman nr. 11
19. maj Soklot skoldistrikts medlemmar kallas till sammanträde den 26.5. Plats nämns inte
19. sep Inrop från auktionerna hos bonden Anders Gästgifvars efter avlidne Henrik Björn och Jakob Nyman ska ska betalas till A. (?) Harjunen
01. okt Auktion hos bonden Edvard Nybonde eller Granholm i Lillsoklot den 16.10

1896 02. jan Genom auktion i Hints hemman den 8.1 säljs kvarlåtenskapern efter avlidne sytningsmannen Erik Hints
18. apr Genom auktion den 29.4 säljs mantal av Smeds hemman nr. 4 och Knuts skattehemman nr. 5 samt lösegendom
16. maj Soklot skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till sammanträde i sockenstugan den 31.5
29. maj Djur och lösegendom säljs i Nisula hemman i Lillsoklot den 9.6
07. aug Genom auktion den 18.8 säljer Johan Björkmans arvingar mantal av Mikkila hemman nr. 10 samt lösegendom
20. sep Soklot skoldistrikts röstberättigade medlemmar kallas till sammanträde i kommunalstugan den 27.9
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13. dec Djur och lösegendom säljs i Mikkila hemman nr. 10 den 29.12

1897 07. mar Soklot skoldistrikts röstberättigade medlemmar sammanträder i skollokalen den 14.3
10. jun Genom auktion i Nikonen hemman den 17.6 säljs kvarlåtenskapen efter avlidne byskolläraren Erik Olin
12. nov Om att 100 män erhåller skogsarbete. Kungörelsen finns hos Jeppo släktforskare

1898 21. aug Soklot skoldistrikts medlemmar kallas till sammanträde i sockenstugan den 28.8
24. sep Den egentliga folkskoleundervisningen vid Soklot högre folkskola vidtager den 26.9

1899 12. maj En stuga och lösegendom säljs på auktion på Högbacka hemman den 23.5
12. maj Diverse lösegendom säljs på auktion på Ahlnäs hemman den 25.5 (på samma lapp som ovan)
25. jun Syföreningen i Soklot säljer sina arbeten på auktion hos bonden Erik Ahlnäs den 27.6 till förmån för hedna- och sjömansmissionen
01. nov Djur och lösegendom säljs på auktion på Nisula hemman den 8.11

1900 30. mar Nkby landsförsamlings kommunala räkenskaper för förra året finns framlagda i folkskolan

1902 26. maj Alla som har bristfälliga gärdsgårdar i Sundby uppmanas att sätta dem i skick

1903 27. maj Byåldermannen Anders Wiik uppmanar alla fårägare att hålla koll på sina får och se till att de inte strövar fritt omkring

1907 09. mar Valnämnden har utsett kronolänsman Fr. Olson till valmansbiträde vid det uppkommande lantdagsmannavalet den 15-16 mars
02. jul Fiskaren Wiljam Näs stämmer byamän i Soklot för att de har nyttjat fiskevatten som han har ensamrätt till

1909 17. jun Kronofogden Karl Ottelin stämmer byamän i Soklot ang rätt till fiskevatten utanför Thorsö holme

1914 11. okt Vederbörande kallas till sammanträde hos bonden Anders Åman Mannfors ang beslut om torrläggning av olika marker i socknarna
31. okt Genom entreprenadauktion vid Åmossabron den 20.11 utbjuds uppförandet av sagda bro. Senare på dagen vid Aspas bro för iståndsättandet av denna

1915 22. jul Genom auktion i handlaren E. Isomaas konkursmassas lägenhet den 13.8 säljs allehanda handelsvaror, en lägenhet samt diverse andra föremål
18. aug Vederbörande kallas till sammanträde i kommunalstugan i Nkby i samband med att torrläggningen av Soklotvikens ängar är färdig

1916 14. okt Nkby landskommuns röstberättigade medlemmar kallas till kommunalstämma i sockenstugan den 28.10 ang stämning lämnad av Adolf Nyman o andra ägare av Soklot Föreningshus ang hyra
25. okt Byamännen har uppsagt alla hemmansägares stängselskyldighet

1919 08. jan Vallängder upprättade för 1919 års lantdagsmannaval är framlagda för granskning på olika ställen i Forsby, Kovjoki, Markby och Soklot. Lappen finns i Forsbys låda

1920 30. okt Intressenterna i Soklotvikens torrläggningsarbete meddelas att uppbörd för åren 1917-1919 verkställs i Sockenstugan den 13.11

1921 02. mar 1920 års uppbörd för torrläggning av Soklotviken, Tattarmossen och Sorvistmossarna verkställs den 12.3 i Sockenstugan
06. maj Skattelängden för 1920 års inkomst- och förmögenhetsskatt är framlagd till granskning hos John Sundkvist

1922 30. dec Kronolänsman Evert Sirviö begär upplysningar om en förolyckad motorbåt som flöt i land vid Sandön i oktober

Kungörelser utran årtal
Prenumeranter på Sändebudet kan hämta 12:e numret i Nkby kyrkas sakristia.
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