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Indahl Sochn 
 
Dhen _ 9 Martij Anno 1661 Hölltz laghating uthi Indahl Sochn och wanlige 
tingzstadh, Nährwarandes K: Maij:tz Befallningzman, Wäl:tt Jöran Bertellꞵonn 
och nährskrefne Eedhsworne. 
 

Nämbnd 
Joen Pederꞵon j Ååse, Simon Joenꞵonn j Jernquitzell, 
Joen Olofꞵonn j Loning, Niells Pederꞵonn j Flyggie, 
Joen Anderꞵonn j Harfwom, Niells Olofꞵonn Ibidem, 
Olof Erichꞵonn j Kiäfstadh, Mårthen Olofꞵonn i Bodacke, 
Olof Erichꞵonn j Loning, Erich Pederꞵonn j Backen, 
Erich Pederꞵonn j Haalstadh, Påuell Pederꞵonn Ibidem. 

 
Dato, oplästes Hans Grefl: Excellentz:s Gouverneurens Högwälb. Herres 
H:r Grefwe Johan Oxenstiernas Befallning, Daterat Sundzwalldh den _ 27 
Februarij, 1661 af Innehålldh, at noga skulle Ransakas om Indahls Sochn 
Supplications sanna beskafenheet ahngåendes deras Laxe Nothe Warper, Efter 
Konungl. Maij:tz nådige Resolution och för klarning opå de beswär och 
postulater som allmoghen j Medellpadh, igenom deras uthskickade Fullmechtige 
Herdagzman hafua Hans Konungl: Maij:tt underdånigast Insinuerat och 
föredragit j Stock-holm den _ 26 Novemb. An:o 1660, Siette Puncht, medh dette 
Innehålldh. The af allmogen uthi Indahl Sochn, beklaga sigh, at de äre råkade I 
stoor fattigdom j dätt de äre plichtige åhrligen at ehrläggia een stoor Summa 
Stadgelax af Indahls Ellfwen till Cronan, och efter som Nothe Warpen förskurne 
och odugelige wordne äre, at ingen fisk der kan fåås, uthan de hafua måst Kiöp 
den Stadgelaxen, som Dyrast af andhra, så och förlorat sin Dyra Hampa och 
swåra arbete. Begärandes för den skuld underdånigast medh be:te Stadgelax 
blifua förskonte. 
 
Kongl: Maij:tz will Landzhöfdingen nådigast befallat hafua, dätt han widh laga 
ting der om ransakar, huru wijdha allmogen kan för förbe:te Laxfiskien, som 
således förändrade ähre, skiäl och rättigheet giöra: och sädan dätt, Kongl: 
Cammar Collegio der om aduisera, tå K: Maij:tt will om dätt så skiäligit 
befinnes, låtha skee uthi be:te Taxa een Moderation och Lindring. 
 
Ransachning är å lagatinget, som föllier. 
 
Först, Nothewarpet LaghmansÖhren benämbdt, är Taxerat för _ 3 ℔ Lax, och 
är nu så alldeles förskurit, att ingen der ytter mehra något bruk hafua kan. 
2) är, Kiäfstadh och Kårstadh, Nacken, brukas af ägesmännerne, är Taxerat, 
för _ 18 ℔ Lax, blifuer ännu medh förbemälte wanlige Stadga, uthan någon 
förandring. 
3) Sunnanåå och Säther män, bruka ett Nothewarp, för sitt Landh, är Taxerat 
för _ 16 ℔ Lax, och alldenstundh be:te warp hafuer tagit een Merkeligh skadha 
af öfuerflodh och förskiärande, så begära de underdånigast för medlas till een 
halfpartt. 



4) Bäckz Nothewarp, medh deꞵ wåhnlagare, är Taxerat för _ 20 liꞵpundh Lax, 
och nu wittner Nämbnden, sampt Menige Man, at dät är alldeles så förskurit at 
ingen der ytter mehra kan eller gitter någott bruk giöra, och hafua nu uthi _ 12 
åhrs tijdh, måst Kiöpa Cronones Stadgelax, och derför midellst så förblåttade 
wordne, att de nödgas att quittera sina heem och fattige hyddor. 
5) Walle warpett, brukas af Biählstadh och Haalstadh Män, är Taxerat för _ 8 
liꞵpundh Lax, och nu är dätt så förskurit och endeels opgrundat, och af gamble 
lagat kommitt, underdånigast och j lijka måtto begära, att förskonas medh een 
halfpartt etc. 
6) Böhles Nothewarpet, är Taxerat för _ 9 liꞵpundh Lax, äre och i lijka måtto 
förderfuat, bedia och underdånigast att blifua benådde medh een hallfpart, eller 
dätt alldeles quittera. 
7) Sunnåꞵ warpett, brukas af Biälstadhmän, är Taxerat för _ 4 liꞵpundh Lax, 
blifuer och dermedh ståndande, efter dätt står widh sitt gambla lagh, och inghen 
skadha ännu förnummitt, 
8) Anno 1649 är för Rööꞵåꞵstrandhen, medh stoor bekåstnadt Oprättat een 
Stakagårdh af Nyo, och i de twenne förste åhren, någorlunda fångit så myckin 
Lax, at de kunde ehrläggia, der afgående Taxa till Cronan, Nämbligen _ 3 
liꞵpundh Lax. Men nu för _ 10 åhr sädan, så är be:te stakagårdh af öfuerflodh, 
så alldeles förskurin, at ingen kan der mehra någon stakagårdh uthstaka, 
Ehuruwäl dätt är ofta gångor medh stoor omkåstnadt försöckt, doch j medler 
tijdh hafua de alt åhrligen måst betala be:te Taxa, sigh till stoor skadha och 
undergångh, underdånigast för den skuld begära, att förskonas både medh Taxa 
och Stakagårdh etc. 
9) Cronones Befallningzman, beswärade sigh öfuer alle deꞵe bönder, som 
Laxfiskien bruka, att han ickie hafuer kunnat för dette 1660 åhrett een Mark Lax 
af deras wanliga stadga mättigh blifua, Ehuruwäl han bewiste hafua dem 
åtskillige tijder medh lefuererningen framstämbdt. Der hoos Prætenderade der 
opå, att de för olydno, plichta skolle; Här emott allmoghen beklagade sin stora 
fattigdom och oförmögenheett, och underdånigast förwänthan höga 
öfuerheetenes nådige förmedling och tillgift, förskrefne Ransachning äre medh 
Tinglagittz Sigill och Underlaghmanens Signett och Egen handh Verificerat. 
 
Samma Dato, lätt Joen Olofꞵonn Kuuse j Loning, annan gången opbiudha _ 
8½ Skattemåhl Jordh, liggiandes j förbe:te Loning, näste byrdemännom till 
återlöꞵning. 
 
Tredie gången lätt Joen Olofꞵonn opbiudha _ 8 Skattemåhl Jordh 
dersammastädes som honom Pantsatt är för Penninger _ 80 Dal:r KåpperMynt. 
 
Andre gången, lätt Erich Pederꞵonn i Haalstadh opbiudha _ 23 Skattemåhl 
Jordh, liggiandes j förbe:te Haalstadh, som han hade Kiöpt af Peder Pederꞵonn 
Ibidem. 
 
Andre gången lätt Knutt Bertellꞵonn j Säther opbiuda _ 7 måhl Jord, 
liggiandes j Östanskiär. 
 
Andre gången, lätt Niells Nielꞵonn j Arcklo, opbiudha _ 7½ skattemåhl Jordh, 
liggiandes j Östanskiär, näste Frändrom till återlöꞵning. 
 



Tredie gången, lätt Eskill Anderꞵonn j Östanskiär opbiuda _ 8¾ skattemåhl 
Jordh j Östanskiär, som hans Fader honom för KnechteRustning Oplåtit hafuer. 
 
Leutenanthen Manhaft: Uhno Erichꞵonn j Boda, äger arfde Jordh hoos Lars 
Erichꞵonn j Haalstadh, och nu köpgiorde de om samma Jordh in för 
TingzRätten sålundha, att Lars Erichꞵonn tillsade Leutenanten _ 10 Dal:r 
Kåppermynt för huartt måhl, både för Huus och Jordh medh allom deꞵ tillagom 
intett undantagandes, Päningerne att lefuereras till näste kommande Påska. 
 
Förste gången låter Lars Erichꞵonn j Haalstadh opbiudha förbe:te 3½ 
Skattemåhl Jordh liggiandes Ibidem, som han af Leutenanthen Uno Erichꞵon 
Kiöpt hafde för _ 35 Dal:r KåpperMynt. 


