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Deꞵe Eftersk:ne Saaker och Ährender äro Förafskieddade och afloppne A:o 667 
denn _ 7 Decembris uthi Medelpadh och Sundzwaldh, tå Hans Excell:tz General 
Maijoren och Gouverneuren Höghwälborne H:r Carl Sparre Larꞵonn, Frijherre 
till Cronnebergh, Herre till Ulfåꞵa och Marienbergh höldt Landztingh medh 
Allmogen Nährwarandes Secreteraren Wäl:t Magnus Blix Befallningzmannen 
Jöran Bertillꞵonn Underlaghmannen Lars Pedherꞵonn sampt Landhzens 24:ra 
fullmächtige. 
 
Mickell Nillꞵonn j Helgum för Swahrlööꞵo och Stembningz försittiande 
Sacker _ 3 m:r. Uthg:t 
 Penninger __ 3 m:r 
 
Lars Hinderꞵonn Finne jfrån Helsingelandh och Bergꞵiöö Sochn 
Insinuerade sin Supplication medh begiäran att fåå åtherlöösa sin afrymbde 
Swährfadhers hemman St: Mörttsiöön uthi Torph S:n belägit som Fischalen 
S:r Johan Huss af samma hans Swährfadher Matz Enardtꞵonn be:d hafwer 
jnkiöpdt för _ 220 RP:r in Specie som der på gifne Kiöpe bref breddare 
förmäller. Och Såꞵom be:te hemman war Laghbudit och Ståndit, och be:te Finne 
Lars Hinderꞵ:n deꞵ för jnnan uthi rättan tijdh sigh eij på Lagha tingen hafwer 
jnfunnet mehrbe:te hemman att åtherlööꞵa. Altderföre Resolverades att be:te 
Fischalen må j Laga Kraft mehrbe:te Finnetorp Oqwaldt behålla, hwar om han 
tillförenne sade sigh hafwa wunnit dhe _ 24:rs betänckiande och Ändtel. Sluth. 
Dy afsades her om till Öfwerflödh att förbe:te Finne Lars Hinderꞵonn uthi 
denne Sacken icke wijdhare någon Prætention och Kiäremåhl må hafwa, så 
frampt han eij will hafwa förwärckadt sine _ 40 m:r. 
 
Oluf Joenꞵonn j Hongstadh och Torph Sochn för Dombråth Sacker _ 6 m:r. 
Uthg:t 
 Penninger __ 6 m:r 
 
Proponerades och föredrogz Allmogen af Höghwälborne H:r Gouverneurens 
Excell:tz det Hans Kongl: Maij:tz wår Allernådigeste Konungh och Herre, el:r 
någre af denn Höghe Regerningz uthskickadhe, wedh första wåhrtijden äro 
sinnadt Reeꞵa jfrån Stockholm och hijt till Norlanden, och alt så nödigt pröfwes 
att een Penningh af Allmogen uthi Landzortterne her j Gouvernamentet 
sammanskiuttes till Giefleborgh Slotz reparation. Bewilliades altså af Samptel. 
Landzens _ 24:ra att her till gifwes af hwarie Röök omkringh Landhet _ 3 öre 
Sm:t samma Slott till någon förbättringh att ahnläggias. 
 
Publicerades Kongl: Maij:tz Nådigeste bref, af jnnehåldh att Allmogen så her 
som uthi andre Ortter skolle Contribuera och sammanskiutta _ 1 ?? ?? 2 
förslettna Slarfwor och Linneklädher af hwarie Rööck tilll Pappers bruckedtz 
wedh macht hållande uthi Eekström och Helsingelandh, hwilcket förslettne 
Lijnnetygh af Fierdingzkarllarne uthi Sochnarne kan Colligeras och Upfodras att 
wedh anfordran Lefwereras. 
 
I licka måtto Oplästes Kongl: Maij:tz Allernådigeste bref Dat: Stockholm d.       
667 till des Kongl. Cammar Collegium, medh Nådigh befallningh till Hans 



Excell:tz H:r Gouverneuren, att Skatte och Cronnebönderne skolle förhållas, att 
her efter Äfwen lijcka som Frelꞵebönderne Åhrl. uthgiörra Dagzwerckz-
penningerne som nu på någon tijdh af serdehles Orsack Cronnebönderne hafwa 
Nådigest, warit eftergifne, hwar oppå Hans Excell:tz begiärade dhe 24:rs Sensur 
och betänckiande, och hwadh Cronnebönderne swahra, och sigh her till warda 
uthlåttandes; Altså woro be:te Cronnebönder underdånigast Solliciterandes, att 
medh dhe uthlagorne så her efter som her till, dher giörligaste skiee kunde 
Allernådigest blifwa förskontte, doch icke undandragandes sigh att åthlyda 
hwadh Höghkongl: Maij:tz uthi det fallet Allernådigest täckes påbiuda och 
befalla. 
 
Förafskiedades Emillan Wäster och Öster Nedansiöö Grannarne att dhe her 
efter angåendes sin Omtwijstande Skogzägor och Synnehandell alldeles skolle 
förblifwa hwar och een jnn om sine Determinerade wijꞵe Råå och rörr fredigh 
hemma och omolesterat, så till Swedhielandh, Mhulbette, som annan sine 
Skogars nyttigheet, efter gammal hermelꞵe, och der öfwer Sijdst författade 
Underlaghmannens Synnebref, som och nu uthi alle sine Clausulis, wedh sin 
Fulla Kraft och Vigeur Ehrkiändes sampt Approberades. 
 
Lars Olufꞵonn j Fånbyen och Stödhe S:n, jnladhe sin Supplication till H:r 
Gouverneurens Excell:tz af jnnehåldh, att efter förrige Laga tingzSlutt d. 26 
Martij A:o 1667 Sijdstledne fåå tillträdda sitt Sahl. Fadhers hemman, och blifwa 
jnne hoos sin Moder, och henne till döde daghar wähl försöria hwilcken 
afgångne Lagha tingz dom Hans Excell:tz wedh sin fullkommelige Laga Kraft 
Authoricerade. 
 
Emillan Finnarne Hindrich och Matz Bengdtꞵonn j Hultsiöön och Stödhe 
S:n, resolverades, att dhe nu her efter bäggie twå på samma Torpställe blifwa 
besittne, dehlandes det sigh emillan som her till hafwer warit Nembl. _ 8½ 
Skattemåhl uthj Cronnones Jordebook jnskrifwit; Och efter såsom någre af dhe 
_ 24:ra och 12 Mähn der j Sochnen betyggade, att dhe bådhe uthan hwars annars 
skada och förfångh på samma Torpställe kunde blifwa behållne. Dy lofwade the 
sigh nu godwilligen willia påtaga uthi Öcked Skatt Nembl:n _ 12 Måhl jordh 
hwardherra, så att dhe her efter jnn alles Åhrl:n uthgiörra Cronnones uthlagor, 
och annan rättigheet som der af kan fodras för Ett halft Manthl som således uthi 
Cronnones Jordebook kan upförras. 
 
Resolverades att Finnen Pher Pherꞵonn wedh Miösiöön skall Fastebref gifwas 
på samma Torpställe som tillförenne är Skattlagdt för _ 3 Måhl Jordh; Och nu 
uthlofwade sigh willia oppå taga uthi Öckeskatt _ 9 Måhl, så att dher nu in alles 
införres uthj Cronnones Jordebook för ¼ hemman, som han her efter Åhrl:n bör 
swahra, och der af uthgiörra Cronnones uthskylder medh annan rättigheet. 
 
Mårthen Jöenꞵonn och Clemendt Olꞵonn j Åå och Niurandh Sochn för 
Swahrlööꞵo och Stämbningz föracht emott sine wedherPartter Thunby 
Grannarne Sacker hwar sine _ 3 m:r tillhopa    Uthg:t 
 Penninger __ 6 m:r 
 


