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Anno 1661 den 5 Aprilis höldt H:s Grefl. Exll:ts H. Gouverneuren Högwälborne 
Gref Johan Oxenstierna Landztingh i Söderhampn medh almogen af Norre och 
Sörre Contractet i Helsingelandh, Närwarandes Befalningzmännerne Lars 
Isaachꞵon och Erich Anderꞵon Hahra sampt Underlagman Lars Larꞵon medh 
efterschrefne Edsworne landztingz män Nl. 
 
Noralla, Jöns Olufꞵon i Sund, Färilla, Mårten i Stoorbyen 
Tröne, Hans Perꞵon i Långbro, Nårbo, Joen Anderꞵon i Hållziö 
Sörahla, Oluf Larꞵon i Sundh, Dellzbo, Joen Perꞵon i Nordanängh 
Moo, Hans Olufꞵon i Kyrckiobyn, Fårꞵa, Jöns Olufꞵon i Funstadh 
Skough, Oluf Olufꞵon i Nårbo, Bergziö, Peder Erichꞵon i Ungre 
Hanebo, Oluf Larꞵon i Innantiär, Gnarp Anders Olufꞵon i Bostadh 
Boldnäs, Jöns Larꞵon i Backan, Jettendahl, Erich Anderꞵon i Gärde 
Alftadh, Oluf Perꞵon i Wästanå, Rogstadh, Jöns Erꞵon i Wästanbäck 
Ofuanåker, Peder Nielꞵon i Knåda, Tuna, Peder Olufꞵon i Tompta 
Arbrå, Mårten i Bodegården, Idenor, Erich Olufꞵon i Berge 
Jerfzöö, Pell Perꞵon i Koꞵiö, Niötånger, Erich Tommꞵon i Kyrckiobyn 
Liuꞵdahl, Joen Perꞵon i Rångstra, Enånger, Erich Jönꞵon i Tosättra. 
 
Dato öfuer den klagemåhl som Alfta boor för dhetta Supplicando hoos H:s 
Grefl. Exll:ts H. Gouverneuren emoot Befalningsman Erich Hahra anhållit 
hafua, angående ett och annat beswär som Sochnen understå sigh att 
Befalningzman skulle hafua warit dhem förnähr i dheras lefrerningh, som bestod 
besynnerligast i dhen Spanmåhl och Pertzeler som till Jämpteland i 
Fäijgdetijden lefreras skulle. Så och 23 T:r Miöhl som af Sochnen uthgiordes 
näst för lille freden och Befalningzman sädan försålde till Kopparberget. Så 
wardt nu dher om af H:s Excillentzie uppå bem:te Alftaboers Fullmächtige Oluf 
Perꞵon och Erich Siulꞵon i Wijken, och Erich Erichꞵon i Grängzbo ransakat 
och befunnit att Befalningzman bewiste hafua i Stället för samma Spanmåhl 
giordt lefrerningh för Alfta Sochen _ 50 T:r Spanmåhl, som dhe uthan Fract 
eller foderlöön nutit hafua, som dhe wijdare sin emillan kunde liquidera medh 
Rächningh. 
 
Sädan anlangande den lefrerningh som bonden här hemma i Spannemåhl efter 
16 f:r på hemmanet i löst måhl och otorckat Sädh uthgiordt hafuer och sädan eij 
hint sitt rätta måhl i Jämptelandh, och Befalningzman här i Sochnen eij hafuer 
handterat, så skall sådant medh rächningh af Befalningzman rättas och slättas 
och opfyllas huadh dher uthj kan brista och det öfriga som fattas sökie almogen 
sitt igen i Jämptelandh som dher af dhem alt för strängdt kan wara mätt. 
 
Och i så måtto wardt thet nu så afsagdt att will häller Almogen lefrera in i 
Cronoboden 13 f:r råga och skyfflat måhl, ähn 16 f:r löst måhl, så stånde dhem 
dhet frijtt som dhet giöra will. 
 
Pantmarcken Nämbl. 8 öre Sm:t anlangande som för dhetta hafuer warit i bruuk 
och fölgdt medh Pantningh, så blef nu dhen samma Pantm:ken aldeeles 
ophäfuen, doch så att den som medh tresko inne hoos sigh håller uthlagorne, 
sädan tuenne Stämbningar ähr uthgångne, och Befalningzman dhå nödgas 



uthskicka sijne tiänare, så skolle dhe som skyldige finnas wara förtänckte att 
skiutza och särdeeles hans omaak förskylla. 
 
Dato uthj den anhängige och opskutne Saach ifrån Söderelfua tingh angående 
Niels Larꞵon i Skaale som för en Kryddegårdzdrengh och för långh tijdh sädan 
af hans gårdh utgådt hafuer, will winna något i Rächningh på Knechtestånd, 
efter som och andra för sådant Knechtestånd nuthit hafua. Så war dher öfuer 
landzens Edsuorne betänckiande och afsagde domb att aldenstundh deꞵ Sochne 
Nämbd icke hafuer för dhetta kunnat meddela dhem något Knechtestånd, och 
sådant i dheras Sochne Rulla infördt, Altså kunna icke häller the honom thet 
samtyckia, hällst medhan och flerestädes i landet sådanne drängiar ähre 
utgångne, och inthz rächnade. 
 
Emedan såsom Skantzwachtarens i Korböle Oluf Olufzons tijdh nu wid 
tillstundande Philippj Jacobi förfluten ähr, Altså wille han wara dher ledigh och 
löös ifrån. Så efter thet landet eij wille wijdare stå honom någon löön, dy wardt 
thet af H. Gouverneuren befalt, att den Järn redskap som till skantzen anwänd 
ähr, så och annat, skall optagas och förwahras i Färilla Kyrckia. 
 
Dato antedde för Rätten en löös Kona Märtha Persdotter ifrån Liuꞵdahl 
Sochen och androgh beswär emoot Länꞵman Mårten Jonꞵon i Rångstra, som 
nu frånwarandes war, att hon hafuer låtit föra hänne fängzligh af Sochnen 
förmedlest dhet lägersmåhl han hafuer råkat uthj medh Caplan i Liuꞵdahl 
Sochen H. Måns Martini, begärandes att hon för sådant Wålzwärckie måtte 
blifua förswarat och ähn ytterligare blifua dher i Sochnen. Wardt sagdt att hon 
rättar sigh efter dhet Swar som hänne å tinget tillförende sagdt ähr, och i dhet 
öfriga efter H. Archiepiskopens Högährewyrdige Doctor Johan Lenæi bref 
förfogar sig af Sochnen. 
 
Dato samtychte Joen Jönꞵon och Oluf Joenꞵon i Wansätter att Färiekarlen 
Mårten Håkanꞵon skall få inloꞵa dhen äga som widh Färiestufwan medh 
haghstodh inkrächtat ähr. Och derföre gifua dhem _ 8 P Km:t medh så beskedh 
att Mårten skall åhrligen bethala in hoos dhem för 5 th:r i skatt efter som gode 
män samma Jordh hafua pröfuat för ett måhl eller 2 gillingztaal i ängh, och thå 
Mårten der ifrån träder skall den som Succederar bethala honom eller hans 
arfwingar samma peningar igen, och samma Jordh tillhörigh lyda dher under, att 
dhen resande i nödzfall för owäder skull, kan få Kiöpa ett foder Höö. 
 
Dato wardt sagdt att Oluf Halfwarꞵon i Onꞵängh och Liusdahl Sochen 
behåller dhen Jordepantt efter 1½ öre i skatt liggiandes i Föne som Soldat 
Mårten Perꞵon i bem:te Föne förpantat hafuer, och det uthan något Knechte-
stånd, hällst medan dhenna Mårten Perꞵon hafuer lofuat instiga för Oluf 
Halfuarꞵon till Soldat och fixerat ifrån honom till 17 RP som nu Mårten Perꞵon 
eij kunde neeka till. Och samma Pant behåller Oluf Halfuarꞵ till theꞵ han får 
sijne peningar igen. 
 
Dato uppå Oluf Larꞵons i Sundh å Söderelfwa boernes wägnar Kärande och 
Borgmästaren Carl Larꞵon å Stadzens wägnar Suarande; angående dhe 
wägeskiften på Allmanna wägen som Stadzbooer för dhe Gårde mantaal som 
under Staden Priviligerade ähre, afstått hafua, och Sochnen sidermehra hafuer 



måst häfda och bebyggia, och Staden dher emoot jämföra dhen wägh som 
Sochnen der nu Staden uppå bygdh ähr, tillförende till Croneboden bebygdt 
hafua; Så wardt thet så afsagdt att aldenstundh Söderhampns Stadh 
sijdermehra Funderat blef ähn Sochnen hade sin wägh till Croneboden, och i 
medler tijdh nyttiat deꞵ hemmans skogh och tillagor. Altså dömbdes Staden att 
swara till den wägh som innan deꞵ Råå belägen ähr, och i stället för den wägh 
Söderelfua booer för dhetta in om samma Råå och Röör häfdat hafua, så antager 
Sochnen dhe Wägeskiften på Allmanna wägen som under dhe hemman legat 
hafuer, Staden priviligeradhe ähre. 


