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Anno 1662 den 21 Martij Höltz Almendt Landzting medh Almogen af 
Helsingelandh i Rogstadh Sochen Närwarande Hans Grefl. Excell:ts H. 
Gouverneuren Högwälborne H. Johan Oxenstierna, Grefwe till Cronebergh, 
Frijherre till Kimito, Herre till Stiernesundh och Sundholm. 
Befalningzmännen af Sörre och Norre Contracten Erich Anderꞵon Hahra och 
Nilz Larꞵon Wargh, Underlagman Lars Larꞵon medh Landzens 24 Edsworne 
och Fullmächtige. 
 
Dato förmantes almogen i heele landet om Factoriesaakernes richtige 
uthgiörande, aldenstundh Factoren Hans Behm sigh högeligen besuärade att 
dher medh fast trögdt och drögsambligen tillgår. Huar till Allmogen suarade och 
lofuade thz efterkomma. 
 
Efter Hans Excell:ts Resolution och Landzens 24 öfuerwägande wardt beslutit 
dhet Liuꞵdahl och Färilla Sochner skolle hädan efter blifua uthj ett lagh 
tillhoopa, att uthstå Landzens allahanda beswär, af durchtogh, gäst- och 
skiutzningh, och sädan hafua the inthet att suara eller fordra af andra Sochner i 
Landet någon hiälp, dher medh blifuer Jettendahl Sochen, som förre hafuer haft 
Liuꞵdahl, lagdt till Hermånger medh skiutzningh, och hållet ophäfuit uthj 
bem:te Jettendahl, och således blifwer eij någon Gästgifware dher sammestädes 
bestådd. 
 
Blef och medh Landzens 24:s flitige öfuerwägande efter Hans Grefl. Excell:tz 
proposition beslutit och Stadgat, att alla LandzRächningar som här till i Landet 
Generaliter håldne ähre, öfuer Krijgz beswär och annan Landzens tunga, uthi 
thet, att thet ena laget thet andra bethala skall, blef nu aldeles ophäfwidt och 
dödat, i så måtto: att så wäll dhen som i förledne Feijgde tijdh ähr dhet Ena 
laaget mehra, ähn dhet andra bekostadt, jämbwäll huadh sädan efter passerandes 
warder, skall aldeeles wara dödt och till inthet giordt, och allenast hwart lagh för 
sigh hafuer inbördes Rächningar sin emillan, och huadh hwardt lagh påkommer 
skall thet uthstå, och ingen Prætension hafua på landet eller andre lagh om 
wedergällningen, dher medh skole Befallningzmännerne wara förplichtade när 
några besuär på landet kommer, att så wijda mögeligit ähr, deela beswären 
landet öfuer, så att något kommer på hwart lagh. 
 
Allmogen bewilliade, att ähn doch Kongl. Krijgz Collegij ordningh icke består 
Knechtarna några Slette Kläder, will lijkwähl Bonden Contribuera till Knechten 
åhrligen 3 skiortor, 3 paar skor och 2 par Strumpor, allenast dhe icke till mehra 
blifua tuungne, ty Knechten fordrar en Klädningh till handh och foot. Dher 
emoot wardt af H:s G. E:ts förbudit, att Solderne icke skole almogen dher öfuer 
beswära, I thet öfriga, rätte sigh Knechten och almogen efter Ordningen. 
 
Bewilliades på Alftaboernes beswär en Ström Syyn, gönom Lutzne Elf, medan 
dhe som oppe i landet boo præsummera som skall några Nye Fiskierijen wara 
opbygde, dhe öfrige till förfångh och icke ähre taxerade. Samma Syyn fordrade 
Länsman i Alfta, och skall skie nästkommande Sommar, så frampt någon will 
stå för omkostnaden. 
 



Befalningzmännerne presenterade en hoop Huuꞵarms- och afkortningzlängder, 
och begiärade att dhe samme af H:s Excell:ts måge underskrefne och 
Verificerade warda för Allmogens stoora fattigdom skull. Dher på lofuade H:s 
Grefl. Excell:tz att taga saaken i betänckiande, och Disponera dher uthi huadh 
giörligit wara kan. 
 
Almogen beklagade sigh att ett stort uthlopp och tiggerij sampt annan olideligh 
last tillfogas dhem af Lappar, som här af och till i landet stryka och otillbörligit 
lefwerne föra. Hans Grefl. Exll:ts lofuade dher öfwer ett Mandat publicera låtha, 
hwar uthinnan befallas skall att dhe begifua sigh af landet till Lappmarcken, 
eller skole dhe af Länsmännerne och Befalningzmännnernes Prophoꞵer antastas 
och till Giäfle Slott föras. 
 
Bewilliades af Hans G. Excell:ts almogen wedergällningh för Ryttare 
Gästningen dhe uthstode 659. 
 
Förmantes almogen alwarligast att låtha finna sigh fliteligen medh Cronones 
Räntors ehrläggiande, och icke som i förrige tijder skiedt ähr, draga på sigh 
restantierne, hwilket eij annadt förorsakar ähn Cronones skada och allmogens 
ruin. 
 


