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Anno 1656 denn _ 21 Februarij hölltz Landztingh i Järfꞵiöö S:n Nährwarande 
H: Grefl: Excell:tz Landzhöfdingen, denn Högh Wälb: Herre, H Johan 
Oxenstierna, Grefwe till Cronebergh Frijherre till Kimmitto Herre till 
Stiernesundh och Sundholm. 
LandzCammereraren Wälbetrodde Peder Erichꞵonn, Befallningzmänn, Lars 
Isachꞵonn Walmo, Erich Anderꞵonn Hara, Underlaghman Lars Larꞵ Nerbelius 
medh nährskrefne Landzens 24 Edhsworne Männ. 
 
Norrala. Månns Swenꞵon i Ringa, Liusdaal. Joen Perꞵonn i Rångstra, 
Söörala. Oluf Swerkelꞵon i Östansiö, Dellzboo. Joen Pederꞵon i Nordanängh, 
Moo. Oluf Swenꞵon i Åkren, Biuråker. Oluf Peerꞵ i Afholm, 
Skough. Oluf Olꞵonm i Norrbo, Norrboo. Hanns Swenꞵon i Backen, 
Säwestadh. Oluf Joennꞵon i Swedenn, Bergꞵiöö. Erich Anderꞵon i Tanna, 
Haneboo. Swenn Olꞵon i Kyrkiobyn, Hermånger. Peer Swenꞵon i Forꞵa, 
Boldnäs. Hans Joenꞵonn i Rosta, Jättendaal. Erich Biörꞵon i Åå, 
Allfta. Peer Joennꞵon i Nordanåå, Rogstadh. Jöens i _ Wästanbäck, 
Ofwanåk. Erich Joenꞵonn i Rotebergh, Forꞵa. Erich Hanꞵon i Bäck, 
Arbrå. Hans Pederꞵon i Koldemo, Tuna. Lars Erꞵon i Holstadh, 
Järfꞵiö. Peer Olꞵonn i Ryboo, Enånger. Oluf Jöenꞵ i Engie, 
Färilla S:n Anders Olꞵ i Walla, Nötånger. Erich Joenꞵ i Kyrkiebyen, 
 
Dato. Eftersåsom Hanns Grefl: Excell:z förnummit haf:r af Befallningzman 
Lars Isachꞵ:n at een stoor och ahnseeeligh Summa af Cronones uthlagor hoos 
Allmogen Innestår. Alltså blefwo Landzens _ 24 allwarligen förmante, at dee 
tillholla dem Som i Sochnerne restera, at dee sådant i tijdh Clarera och betalla, 
och i Synnerheet föreställtes trenne Siöllkarler j Järfꞵiöö S. be:de Oluf 
Mårthenꞵ i Måga, Mårthen Peerꞵon och Joen Anderꞵonn i Skrijtzwijk, 
hwilka ahngifne woro till Dato restera medh Cronones uthlagor öf: 4000 P:r 
K:M:t, Och nu tilspordes der om samma Rest hoos Allmogen innestår, Swarade 
the at störste deelen skall innestå hoos Allmogen, men thz öfrige, sadhe thee 
willja betalla, Men emedhan Resten stort war och deres förmågo eij kunde 
pröfwas föreslå emot Rästen alltså blef Järfꞵiö boer tilholldne, at betalla dhet 
deres ägendom icke kann upfylla. 
 
Nu alldenstundh dhetta Skiollkarlewäsendet synes Lända Cronan och allmogen 
till lijten nytta, uthan mehra Stutzer Cronones Ränter och hindrar bonden ifrån 
hans huusarbete, j ty at antingen ähr Skiollkarlen försummeligh at fordra  
Ränttorne el: elliest dhem förslöser, af hwilket som åftast förordsakes få 
Fängelser och Rättogånger. Hwarföre och i betrachtande af ofwanskrefne Skiääl, 
haf: H: G: Excell:z för godt funnit at afskaffa deꞵe Skiöllkarler och här 
efterlåtha Befallningzman och Landzskrifwaren Räntorne af Mann som Mann 
opbähra, som derföre Cronan Rachningh giöra och Swara skolle, doch böhre 
Almogen dem för denn mödha och arbethe, som dem så mycket mehra kann 
påkomma, medh een billigh penningh ändtsättia, som dee kunna sämjas om. 
Och H: G: Excell:z dhet giörligen pröfwer hwars och ens plicht och skylldigheet 
tillstår och tillåther. 
 



Dato War allmogens beswär öf: dem som resa medh Kiöpmanslaꞵ Marknader 
och Städer emillan at allmogen blifwer medh deres Kiortzlor medh 
Gästgifwarehäster betungade. Så emedhan sådhant Sträfwer emot Gäst- el 
Krögareordningen 651. Alltså war der öf: H: G: Excell:z förordningh, at deröf: 
låtha hwar Gästgifware den befallningh bekomma, at sådana låtha der medh 
bestå och sigh efter Ordningen rätta, Menn i fall af andre fortzler som föhres 
skall. Oprättas een Wågh i Gästgif:gårderne. 
 
Dato Blef och Strängeligen förbudit, nu som på förre Landztingh, at ingen 
fördriste sigh hysarl:n herbergera lösfinner wedh deres 40 m:r tillgiörades. Doch 
medh H: G: N:s Consentz efterlåtes en Finne Jöran Anderꞵonn i Swedieåsen, 
beholla een gift Finne på Fluretorpet som der må sittia i Huusen om sommaren, 
medhan Jöran kan sitt Torph bättre förestå. 
 
Dato efter Kongl: M:tz resolution, förbödh H: G: Excell:z at ingen tillåtes sällja 
någon Skough, Ängh el: Fiskiewattn ifrån rätta boolbyen, wedh förlust 40 m:r 
för K: M:tz förbudh. 
 
Dato i lijka måtto, denn Owana som här till Landet mycket föröfwat ähr medh 
hemmans Sunderijwande; Så och at föräldrarne sättia sigh för sigh siellf och 
taga een del uthaf hemmanet, hwar uthaf Barnen el:r denn hemmanet förestår, 
blif: af sigh kommin, och eliest förordsakes der af osämmja förälldrer och 
barnen emillan, alltså wardt sådant Olagelige förhafwande förbudit, och Lännꞵ 
och 12 Männ tilholldne, der hafwa wakande öga oppå, at Sådant eij tillåtes. 
 
Dato proponerades om Sochnernes Signeter, hwilken dem skulle förwara 
antingen Prästen medh 12 Männꞵ wethskaph el: entera? så blef thet nu som för 
dhetta förafskiedat ähr, at twenne af 12 Männ under hwar sitt låås och Nyckell 
thz förwara i Sochnernes Kista, och när så behöfwes, ther medh Testera som 
samptl: 12 Männ thz på sin Ehd ahnswara skole, och dhz som Pastor 
wedkommer, thet betyger han medh sin Handh och Signete. 
 
Emedhan såsom Landet ähr nu i twenne fögderij fördeelat, proponerade H: G: 
N: om almogen häller willja här efter wara under et Landztingh medh Landzens 
handlingar och annat Sådant, el: holles Landztingh medh deꞵ handlinger 
hwarföre sigh j fögderije. Der öf: wardt medh Grefl: N:s godtfinnande och 
allmogens Ödmiuke begieran förafskiedat, at såsom Landzet för detta haf: warit 
ett Corpus, som alltijdh haf: haft sino LandzRächninger, LandzSignete och 
Häradzkista tilhopa. Dy holles der medh som af ållder warit haf: och medh 
Landztingen omskifta, annor hwar gång j Fögderijen. 
 
Ahnlangande dee hemman som hwarken Sädes el: berges, och i så måtto ligga 
öde, så war deröf:r LandzH: befallningh, at der medh præcederas efter 
ordningen, och i Cronones Rächningh afföres för ödhe. 
 
War och Han:s G: N: befalningh, at almogen låtha sigh wara angelägit at oprätta 
och förbätra Cronones Fiskehuusbygninger j landet, och så lagandes at Cronan 
sine tilbörlige Inkompster der af niuta och bekomma kann. 
 



Dato efter Factorens Wäl: Johan Eskiellꞵonns ahndragne beswär öf: almogens 
trögheet medh Factorie Sakernes ehrläggande. Blef af H: G: N. strängeligen 
påbudit och befallit at allmogen låtha sigh der till godwilliga finnas, på dhz 
Cronones arbete icke Stutzat warder, så frampt dee icke welle swara för all 
påkommande skadha och omkostnadt. 
 
Och behöfwes i detta åhret 4½ T:a Kool, af hwart wanelige Koolemantaal, emot 
deꞵ betallningh. 
 
Eftersåsom Swänn Larꞵonn i Tälle och Liusdaal Sochn, blef på sidstholldne 
tingh dersammastädes denn _ 11 Feb: ahngifwen för Lägersmåhl, medh Karin 
Pedersdotter i Horꞵbergh, medh hwilken han medh sins Moders och hennes 
Fosterfaders Joen Anderꞵonns i Horꞵbergh, samtyckio, haf: inlåtit sigh i 
frijomål, som der för Rätten tillstodo och bekiende, Och i medlertijdh innan 
samma frijomåål haf: en annan tienstedrängh Lars Joenꞵonn be:d henne 
besofwit och medh barn tillrådt, som och the bekiende. Nu emedan Nembden eij 
welle dömma i Saken, förän Consistorium förklarat haf: om samma Trolofningh 
war Lageligen eller eij. Alltså fördes Saken till Præpositi förklaringh och det 
swar påföllgt, at efter det war medh lättfärdigheet begynt, och sedan Saken 
allenast för Modren förblommerat, inge wittnen wore der till, och hon straxt lade 
sigh när en annan, holler Man så wäll det förre, som det andre för Bolerij. 
Hwarföre efter gifne Resolution fälltes Swänn Larꞵonn at bötha 40 m:r för 
Lägersmåhl och Lars Joennꞵ _ 3 m:r. 
 
På Åhrskogen emillan Hellsingelandh och Medelpadh, ähr förmedelst: fordom 
Landzhof:s Wälb: H: Erich Sparres befallningh /: efter KrögareOrdningen 
oprättat een Krogh, til den resandes befordringh, alltderföre war Hans G: N:s 
befallningh, at denn Jordh som under bodelanden här ifrån Gnarph S: der 
belägin ähr, skall komma under samma Krogh, och emedan Erich Olufꞵ i 
Frästa och Anders Hanꞵonn i Rödhe äre starkaste interessenter i samma Jordh 
el: Bodelandh, och dee der bägge påkostadt hafwa. Dy blef dem lottkastningh 
förelagdh, efter de icke kunde der bådha blifwa beholdne, föll alltså låtten på  
Erich Olufꞵon, at han samma Krogställe besittia skall, och medh Jordh uthbytha 
dee andre 10 grannarne för denn Jordh som han der hemma på Sochnen är 
ägande uthi, medh det beskiedh, at Anders Hanꞵonn skall få rätt, för denn 
kostnadt han haf: nederlagdt på Bygningen, så och at grannarne skole under sina 
hemman, der allenast beholla Muulbeten. 
 
Ahnlangande Brämebergz Finnetorp, som en Finne Mickell Peerꞵonn haf: 
upbrukat på Ofwanåkersskougen och icke kan der blifwa besittin, medan det 
ligger Rootebergzbyen uthi deꞵ wilkor och Condition till mehn och förfångh. 
Hwarföre skall han afträda och efter gode Männs uthslagh och werderingh 
bekomma rätt för sitt der nederlagda bruuk och byggningh, Men för   
Knechteståndh som han der uthgiordt half: ingen Refusion haf:r at fordra, 
medhan han ingen skatt derför uthgiordt haf:, och derföre skole 
Rotebergzbönderne antaga 1½ öre i skatt. 
 
Eftersåsom esomåftast händer at Skallken och booförer, blifwa fasttagne, och 
sådanne på Cronones omkostnadt, eij kunna Immediate blifwa framförde, till 
denn ortt dee förskickas skole, alltså wardt medh Landzens samtyckio bewilljat, 



at när Sådanne fasttages el: påföres ifrån andre landh innan 
Landzhöfdingedömmet, Så skole der medh almogens hielph, bådhe mz Maat 
och Häst Sochn ifrån Sochn, sampt Gevallieren, el: den dem om händer haf:, 
framföra till Gäfleborgz Residentz, till Landzherrens wijdare förordningh. 
 
På allmogens wedh Siösijdan och flere Sochners beswär, emot Dilzbo, Färilla, 
Hoodal, Forꞵa och flere Sochner j Landet, som wedh uthtogandet i förleden 
Wåras A:o 655 icke affördhe sine egne Solldater efter gammal seedh, uthur 
Landet, och i så måtto kommo dee andre Sochn nerne på tunga, och derföre om 
Wedergällningh ahnhölle. Så blef dem emillan förmedellst H: G: N:s 
Disposition och Befallningzmans och Underlaghmans öf:wägande Liqwiderat, 
at dee som wederböhre och fördt hafwa, icke skole mehra haf:a till at fordra än 5 
öre K:M:t för hwar Måltijdh maat, och 5 öre K:M:t för mijlen, för hwar Häst, 
der efter de skole slutha Rächningh sin emillan och så laga at intet beswär här 
öf: wijdare förordsakes. 
 
Dato Kiärde Wellam Hanꞵonn i Långedh och Allfta Sochn till sin Swåger 
Factoren Wäl: Johan Eskiellꞵon, at han i hans frånwarande hade låtit ahngripa 
deres Swerfaders Sal: Mester Hindrichz Zynthij Egendom och qwarlefde 
godz för sin gälldfordringh, och emedhan samma giälldh icke wore giorde af 
be:te deres Swerfader, uthan af Sohnen Sal. Unge M: Hindrich, för hwilken 
giälldh deres Swärmoder Hust: Chierstin sinom Sal: Mann Oåtspordt, haf: 
Caverat och sine Obligat:r uthgifwet före. Nu emedan detta ährendet eij 
egänteligen hörde till dheta Forum at afhilpas, icke el:r woro dee andre 
arfwingarne tillstädes, dy blef ährendet opsatt, och Kiäranden låtha stämma sine 
medharfwingar tillstädes, den Saken wedh Alfta tingh lageligen låtha uthföhra. 
 
Tunnemärket här uthi Landet, lofwade H: G: N:de låtha i Stokholm förarbeta 
twenne Koppertunnor, en till hwarthera Fögderijet, der efter dee andre Tunnerne 
justeras skole. 


