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av Johan iiiger. 
\

.tr. Invanil::ipg. personalia. elconomiska förhåI1and.en n.m.

Förekonsten av ort- och lokalnsmn, som äto rent finska o1ler antyda

samband med linland och flnnar, är en aIloänt bekant företeelse i dessa

trakter, så.vä"I i Järbo som angränsand.e socknar - ooh f.ö. i stora d.e1ar

av landet. Vi kan ju exenpelvls nii^ana orclet tr'innäs eIIer, uppåt skogstrak-
tenral såd.ana rlaun som fu.§@, Torsova, Hlnltl, @!!g4!!!, @[!g,
Xtrarkenso, Vimanso o.s.v. tjogtaLs. Detta tydor otvivelaktigt på att någon

6fing en invasion av folk fråa vårt östra grannland ägt rum. Så är ochså

fa11et; och en rik libtef,atux finns rodan i d.anna fråga.'Ilåi,x kalr ju ej b1t

tal on att skillra denna sak i stortl ;nen några lruvutlpunkter betreffancle
tid., or§Elier och för1opp böra få komna neal, ]ruvud.saken blir alock att söka

fremdraga i ljuset vaå gamla hand.Ilng,:r ha att berätta on de f,innar som

slogo sig ncd i våra trakter.
Yotl betrri.ffa! tidpunkten för d,e allra första, spåreo av finska invand -

rare i socknen så synes detta vara å,r L6OO, då i saköresrsgistret för'
Ovans jö en fi.nne vid nann ic}€L Ånilersson, heronahöronde i tt!'innebö1er'1

stiir lnstämd för att ha slagit sln styvmode! och slcurit sönd.er sin fars
ryo i sängen (se vidare i d.ornböckerna nealan! ). tlämnaa ort identj.fieras i i

l
I

I

audrc ]randlinrgar son Finn[s i Jäderbo by lnon ovansjö socken.

. Scrrma tj-ngs lländelser e1ler liknande omtaLas från andra socknar vid
dennq.
E+åä+e tidpulht. Dc't för:efaller son orn just vid se.kelshiftot 1500-1500

nugra orsalier föranlett el'l rnera alloiin flykt från FinLand hit över til,l
vårt Land.

!

i
j

I
lnnan vi vandxa vidare I d.errna händelse:aedja slral} vi ta en kort

I
öTorblj.ck av trafilcen nollan de birda liinder:na. .Den lrode givetvis pågått

1ångt tldigare.
Irlan vet, att reda.n färe l(risti födeLse svonska nybyggare forb över

til1 Finlanrl och slo6o sig ned (Liir, och även att trafik förekon i notsatt I

riktni:rg. Det var doclr först i saxxband. ned kristondomens hitkorast son ett j

störe intresse för kontaliter vaknad.e. Korstri6en buTjode. Vi behova blott
i förbigåenale erinra on Erik den heliges tåg över til1 giannlandet på 1U0- \

te1et, vidare on Birger Jr:rls och Torgil Knutssons härtåg på 1z00-talet,
rned. erövring av landet som föJ.jd ooh inrättandet a,v svenskt sanhäLlsskick
tlär.
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I"inaar hatle red.an tidigt tagit för vana att und.er vintrarna fara över

till Sveri6e och taga tjänst hos bäaderna som snickare och sneåer efler
bj:fIp ti1l tröskning. De voro händiga son hantverkaxe och volo välkoEna t111

clylika arbeten. lr{en vanLigtvis återviinde de hear på vårarna. En och annan

bosatte sig dock här, .

Senare delen av 1!00-tatet blev för Flnlands folk av §vtrartad be-

sl§.ffenhet. Gustav Yasa hade soB bekant ej varit död nånga år fdrrän det

?-åriga kriget med. Dannark började. Det netlförde svåra prövningar för s&-

väI vårt Land sorn Finland. Men ärr Yälre tider rand.ad.es f6r det senare laJl-

dat, då Johan ffI:s personliga fienile lvan den förskräcklige år 1570 inföI1
härjande och plundrand.e. !'olket flck utstå ett krigs alLa fa,sor: inkvarte-
ringar, leveranstvång, nedbräncla hem och bortföSa.nAe av boskapen m.B.

Utarnning bLev fö1jden - lllssväxt iuträdde sa.mtid.igtl

Ett par årtionilen påglngo dessa svåra tider 1 Finland. Efter hertig
Kerls övertagande av styrelsen i Svorige 1592 (efter J-ohan IlI:s itiid) sökte

han på allt sätt hjälpa fingka folket i tless henland.

Här bör emellertld lnfogas rrågra ord orn de åtgär<Ier Ilertlgen redan där-

förut vidtagit i vårt eget land.

Redan hans fader Gustav Yasa hade påbörjat ett storartat nyodling§ar-

bete i de stora ödeskogarna, sedan han - så att säga - genon ett penndrag

förvenrllat dessa titl kronoallmiinnfngar (1546 års brev ti.Il alLt Sveriges

al.lmoge att "al1e s:i.d.ane ägor son obabyggtla 3.igga höra Gud, (onungen och

Sveriges Iirona tilltr). Genom sj.na resor till I(ungsgårdarna ute 1 lan«let

hu.rLe Gusto.v l(oi:rmit un(lerfurtl nett dea trångboddhet sora rådde bland allnogen

på grund av den rådantle bygdelagen, vl}ken hintlrade nygifto söner och dött-
rar att flytta ut på nybruten ägonark ocb bll ä8are ti}1 densannna. Nu öpp-

narle kung Gustav för sådana en utväg att t48a i besittning egen Joril på

I:ronans marher. Dtt f1.itigt utnyttiantle av dessa nöjligheter blev givetvis

föJ.jden.

liertig KarL utvecl;Lad.e denna nyotll-ingsverksanhet i ii"nnu irögre grad e

först i sltt hertigclöme (Yärmland, Närke och Söilermanland) efter Elik XIY:§

avsättnLng 1!60, sederrnera även för andra delar av land.et. Inbjudnins ti}}
allnoceq 1, I'inland ]rade I(arl utfäritat redan i början på 1570-ta1et att hom-

ma och bosätta sig i skogarna i hertiSclömet, vl,lket gjorde att en strörn av

finnar inkonr i lcndet, Värml&nds rrfinnbygd.erlr i strmaerhet-(i/nder åren 1580-

92 upptogs errbart i dessa {!8 nya torplägenheterT i I'Iärke och S ö d ernanl-sntl

äver: en r0nl,nSd - men a1la dessa voro icke finnar, även sveilsl(ar deltogo i
nyorllingen).
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ovan att Karl to6 §ig a.n d.en fj.nska

I,

död. I{J.gra d.r senare (}59i) b}ev Karl
elLnogens sak, 1)!2 efter
vald, tLll riksförestån-

inflyttnlng i. Sverige.
1a^nd, som bjöd.o på stora

i{ya sharor f inns,r an-
skogsområden - cli.t

i Kamnar-

7 Arkiva-lier. ,irr,. '1,,1 ,...,o o

I'. Xe urkurdcr författoren genorogått r'ör ij]1dall4let lörvara,a
a,rkivet i Stocliholn och äro föIjande:
Jordeböcker (eller s.lr. ärIisa råinta:r).
Biondeliirurder.

Bog§apsLänEg.er (tat:.as även Bunpeekattstsrtecknj.nsal)
]'iantals läneder .

HjonelgnereEis t€r,
Centributi ons ll.inr-:rler.

Liantal-s1 och RijkeLänsaler.

Länsden åör. Dl-vsborgg tösen (fgf+).
Även nå6ot som katlag

dare och 15Q9 tiLl reneronde arvfurgte. letta blev tyrlllgen för den finsr.s,
a.1lmogen el sig:ra1 till större
liinda tiIl alla delar av vårt
hörde franföralIt ut

Nu grun<Iacles

de tjogtals finnbyarna 1 desga trakter, i Järbo (- Jäderbo by inom Ovansjö
socken) ]tiIlneg, ITorda€r @Eg!gg, Botjärg (ttatt tSarn ett halvsekel §enale,
se ned.ant ). t.lan får väI antaga, att finnar sou slogo sig ned. så pass n?i.ra
svenslrby€;den som i de två förs tnömnd.a byarna, blevo ',upptäoktart (nästan)
från början. llet ö.r n.got förvånansvärt att de kunde få ti11återse atii
vä1ja boplots så nära. Författaren känner ej tiJ-l n.rgot om d.en saken från de
handringar son 6enorngåtts. Däremot har jag sett en bo sättningsskriverse an-
gåenrle Kal1tjärnr varav frangår, att böniler 1 Järbo gjorde an oåirkning not
en i'innes begliran on bosättning d.ärstäd.es (se nedanl ) Den platsen 1åg dock
en mil från Järbobygd.en. Det gjord.e Ju inte Finnäs och r{ordanå. }et är väI
troligtl iltt de fln.ar som bosatte eig i Järbo hade.haft säI1skap hlt
(troligen b 1599 etler senast J.600), en a"f fingJ ?{ 

ta;rna i närheten av
den svenska bygden, an<lra lortsatte en mir rtingrf uppåt skogarna tilL nu-
varande I(ungsberg och Sotjärn, nen oE detta skedd.e red.an från början fran-
går ej säkelt av handlingarna.

llantals- och SoslcalsDennins.al.
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Vid.are: / \

nomböclcer ellcr Saköresreri s.ter. (fandsarffvet i lJärnösand).1'/

De tirligaste hand.lingar son underBöktes voro från år 1194. Dell var ett
p

"Tij{nde Regioter aff Ofl uansio Sochn pro Anno 1594."

I byn "§!g!g't ni mas 5 bönaler, vtlka länna me11an -|- och { spann

råg e1ler korn i tionde.
Inga fi+nar finnas nämnda.

I Arlisa Eäntan föa saena iir närmas 6 UAnaerlfle ira, mellan 5 oeh t0
öresLand jord och lämna i skatt: 

q

ska.ttejärn' melLan 2 och { hundare ,0 osm

dagsverken 6

hästar: arliga 4

Konungs- 4

Inga torpare el1er finnar äro näEnda.

§enna han.llingar för år€n 1595 - 16O0 6enousöktes, voro r:ngefär l ika-
dana. inca f ilrnar närnnda.

(År 1599 hatie Ol"of Jonsson i rtJäderbo'r 1ämnat unrlerhål1 tilI kri6sfoLk:
Bröd ] skålpund L0 narker.
Ost 1 rr

l{ött 4 "
lir 1ö00 voro ett par böniler inka,llad.€ tiI} krigstjänst och voro be-'5

friade från sl;at t. )'f_t
i{ä" vi iconurcr t1lI år !@ börJar nera intressar.ta saker hända. }'örst

Ilan vi i lörbii'ående nänna att fosdgn ijver Gästrikl"and vitl rien tiden hette
Jöng Class or:.

-..r')e vr- ptr r:- or:cr e rl:,/;d.en för Jäderbo by detta år omtalas då frirst

.6, ui;$aeJ, son faimna å - I s pann råg och korn i tionde. De hettel (deras

irenrnan ef,ter År]L . fiiintan sanuna år)
Olqf Beti-tsson ) öresl-anal

ilnders Jonsson 7 " I penn.l-and.

llans Jonsson 7 u 1 usåso^ hteu.luei'rioa från tlonden.
Irik Persson % rr

Gerle (ptl annat stii,Ile Göra:r) Olsson 9 öres1and.. B penn.land.

L,ass e SLrrJ-ia)rs:on (cj utsatt)
I slu.tet på dellna tiontleläagd. nämnas un*rl rubril<en
tt:

Hans ginne $ spann råg
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iiickelsson d- spann råg

* spann

O Irlrog avrt.
Ien sista antecknlngen antyiier, att detta var en s.k. ,,fEI@,, -

er1 ej bofa$t inkomring, som gick omkriäg och ,gästad.e, sina bofasta ]and.s-
män och naturliljtvis smet från åIla utlagor så snart d.e kunde.

r denne tiondehand.ling få vi en viss ber<räfterse på att .Einnebtiletr

i itomboken för år 160o (se ovant ) l§gi Jäderbo. (se vidare om byarna och
pelsorlerna. är 160ll ).

Kara.]itiiri s ti skt för finnornas skattebetarning är att d.o }ämna råg,
ej korn. Iet senare såc1et hade rle så gott sonr aldrig på svedjorna, och
srl nylronna son dessa voro, had.e de enr'Last såilana, inga åkrar ännu,

§e vi pa1 llunpeskattB förteclcninsa:: för saruna år (160I) riterfinna vi
de sex bönderna i Jäd.erbo raed uppräknad. boskap, men även utsäd.e och skatt.
(!e trade 6 - 10 tcor, 1ä2hiistar,utsiideZ-4tunnor, I skatt i1ad.e tre
av dern nellan 18 och j2 öre, för en står anmärkningen rfattigr, alltså
in5en skatt, för två O, av 

"lllca en{står son [I(nektrr).
Sorn avslutning på denna rrryprt-förteckning erhå}J.a vi en rätt in_

t"essant uppgtft om .@,. Där stod:
.Iustru liirstin, llans li'inneor 6 kor
L,asse !'inne 7 " L sto
?åveI lirure 2 tt

ilustru l:irsti-n och Päver tillhörGe Finneböle (se ovan untler tiondel)
'rrori6en ilad"e I(irstins man i{ans avlidit merlan d.e bägge uppteckningarna.

lJen

finnee sedan i ,Konun/Ts, Bers,h'! (se nedanl) vi skulle såIunila här påträffa
Ilunnsbcrrs f_örste bei:yAccrc. Ått han a.Iltså fanns i socknen detta år är
fullt bevisat och rednn d.å slcaffat sig så stort husdjursbestånd son sju kor
och en häst. nå lran nännes tiIl§aenans med rrlnneböre-bor finnes ingen anled-
nir:g betvivLa, att han antingen bodd.e där - e11er 1lå något annat stär1e i
Jäder'lJo, och då ingen a*an finne meal na,not rasse förekonmer i handringarna
vid. der:r:a tidpunkt ar föI"äxling uteeluten.

rren 1602 - 1506 nämner hanrlJ.ingar,a för ovonsjö i,genting on finnr->,
ncmn, därernot äro böndelna i JAderbo son vanligt uppräknede, vanligen 6

tilL antalet. !'JrhLari.ngen torrle få sökas däri., att ovansjö (och rorsåker)
denna tid hijrde till det s.k. i'låssfi.rE Län, sarlmanförd a ,aed. angrii.nsande
socknar inspr Dc,lar:rg. Det ser ut sol[ om vederböranrle nynrligheter i ctetta
tlllfälIiga rän alls icke intresserade sig för finnfolket i skogafna.

Eskil Llatsson



b
jlr 1605 (enligt d.omboken tlen 6 noversber) had.e Ovansjö återkommit ti11
t;ästl,ikland och rlärrned också Kronotolparna i handlingarna.\

Se vidare rlo,da.n i domboksutdragenl

f iirlj;ga näntan för -åx 160? ha böndexra t Jäderbo ökat ti1} !. -
Efteråt koruoer rubriken -.

"§rg!g39ggg":
t/:e-Leq.

Antlers Olofssorr 2 öresland, äng { lass

Iläster: årliga 2 ,' "' .'t,

ilall'uard Olsson 1 öresland. iing 2 1aso

Järn 48 osm.

d.a5svcrl<en ,
r'rrliga l:äs tar 2

Ku.ngslrästar 2

skattojärn 96 osm.

rlagsver.ken ,

(all.ts!. = .I@§.

': 'r1)itttt "'

ito.4/ ,1 ,4nt ))l , :

",)'/hrr-.

, : \, i.;it(,, \ =;:t).. ,..,
l.

rrä€
Påve1 Svensson { öres1and, I lass äng.

sliatte jlirn I!" hund. 12 osn.

dagcvorken 1

årl i g:. }rris tar 2

Ku-n6sirästar 2

Itord.anåå.

t:rdcrs iiir,i:elsson 4 öroslurd, 8 lass ång.

skabtej;irn 1| punA 12 osm.

dagsveri;en 1

årliga hästar 2

Iiungs itai s tar 2

. -ic;:iL Persoon 2,t öreslancl, I lass ring

st:a.ttejsr; I hundare

dagever.l;en i
årligir, Iriis te.r 2

l(ung'shästar 2

i,-i,,ts l.ii:,isson { öresLanti, B Iass

skai;tejärn 1!- hundare

dagsverken i
,,irliga hästar 2
iiurgsiris tar 2

12 osm.
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( tlar kommer sed.r.n Stocksbro (nuvarancle Stocksbo) rned

Johan Persson 2 öresIand, 4 lass äng

skattejärn !6 osrn.

dagsverlcen 1

årliga hästar 2

Kungshästar 2

,{r,nders Bengtsson I öresland, 2 tass åin6

siiattejärn 4B osrn.

dagsverken 1

årIiga bästar 2

Kungshästar 2.)
och d.ärel ter

iionunas berrll.
Lasge Larsson { öresland, I lass äng

skattejärn 96 osn.

d.agsver)ren 1

rirllga hästar 2

Kungshästar 2
/6b7I denira jordebohs- och si:attehandling aterrinna vi a1ltså l'Ij.n i60l

r'l-vel, {irlers l.iici:elsson och Lasse finne mcci byar: ',Finnc.röte,' sälunda =

liäis (nuvarande I'inniis) r !41}g-!1]!]9!g.gg boende nor" on an (= i{ordanå)

oci] La,sse bosatt i KuJrr':sbeTs. nessuton hor Botjärn fått sin t örsta te-
by;rirere. Lasse Larsson och ;[ats Liatsson slo5o sig ned. på var sin [oraiJl-
kulle i byanr.a, Lasse på den s.h. Ilinrikas lraclcen i liungsberg, och @!g
pa'r noränba.clien i övre änden av notjärn. )etta framgår av ganla kartor fntn
tra-1;terr. "llär byggde de sina första pörten, vilka så snåningom utbyttes not
bättre bostäder och uthus.

0, @!gg l(ronotorpare voro finrLar är ej säkert. Det f örelcon ju att
ii.ven svenslor sökte kronojord. Iliir få vi för övf,igt bekrAftelse på att
kronoallmärningen kom ända fran tilL bygr1en.

§e vi på Tionderesistret i 0vansjö 1607 så fj.nns i Jäd.erlo 'f gårclar,
av vlLka I innehades av en Ped.er. tr'inns. ])e Lämna råg och korn i tionde,
finnen ;- spann av vartlera, de öwriga nera (upp tf11 , ä { spann), en var
tyclligen befriad.

:Jf ter. bön<lerua stär rubriken

"lE4.!g.ry.,".
vreten 

xsg korar

.[nders O1sson 1 spann J. fjärding ] spann



Dlurdal
Jöns Olsson

I,lääset

Påvel Sriensson I sparur, 1 fJäriling ). spann

Ilordanåå.

Ånders i;lickelsson J. spana, I fiärding L §pann

T{onunasbers

Lasse Lalsson

Bot.i ärna.

iiats lia-ts s on

12L span:r

2 -l; spann

Iln ny by D.iupdal ti11kom. För övrig:t iänför..-lled föregående handling. I
i.t'nt t1

net är ju tyrlligt att de gamla gärdsnarnaen }!§ och l.i1cke1s uppkom

redan vLcl d etura tid.

Tionderosister för å4-1608.

Jäderbo 6 bönderl

rolger Jonsson

Zackarias Andersson

llans Jonoson

01of Bengtsson

Olof Jo:rsson

Peder Larsson

Länna riug och l'.orn nagot olikar upp till ett par spann.

llfterut iio,:rmer rubr.
li..ir,']r,f 5-,) 1r6rr t:.tiIJj.Ir=-= . 

CjiE korn
.lr.nrle rs O1sson 1 fjärding l fjärding
Jöns O1sson 1 spann 1 fjärd.ing
laufvel f ir:ne 1 "
Arlde:l:s tt 2 rr -
Lar.sse i,arss on 2§- sPann

ir;ats i,iatsson , dpann

Gerle Olsson -,, t' '|- spann.

Ie tvenne rörsta och d.en siste äro troligen ej finnarr att c1öma av

tionil6n.
Vi gå sedan över ti11
rjo9_,. rs :f&pclercÅi§-!9å.

oci: återfirura i Jäderbo 9 bönde!. I slutet står

"@8". ieå kor4.
Påvc1 l2 fJä-rd.insar ä- fl-araine

-B-

- , ^"""8-.Iå- rJerd1ng
ko-rn
fJärttingT1å
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rinr.t

.ilnclcrs J fjärdingar
Lasse Lars s oi: 1 sparut

,.t3ts i.ietss on 1 n

Pcr Ulsson i fj irdingar
i -airc f -inne * tr

net iif i;a/d.ligt att rågodl1ngen, 11..v.s. cved.jnirlajen, utö1las, och ori
:ra de no6 vid d.enna tid redan börjst bryta upp åkerjord.

Efter de ovanstående stodo som nytiLlkomna (troligen finnar)
Jlderfors.

Isa,?cr O1eson 1 epann

Lars son b tt
,'./

r tierb.Tbodo. 'i t:'ir t t t

Joha.tr Petason ,1 "ponn )I
-'xdcrs lerl)tsson O J

rirriea &ni_au 1'ör 160g är intressaat s3- til1 vlda som alär uppräi.nas
b.varna inon rroffua.,siii soci;entr. ne voro 22 ti],l antal-et. (la aet troligen
intrescerar sockcnbon:a xä:.-nas de upD rriir, e.rluru d.et rinappast hör tir.I
äonet).
i.io ijlvernyra Sättra
Sund Åttersta Högebo.

L,itsleviken iisen
Ytterm;.ra iiorrberg
]Iääs Storeboda
ilall Jäderbo (9 gåraar)
Vcstcrbcrg Backeberg
Usterberg ilills ta
Il::rmarb;rn l(ungsgårtlen

Storvlken See

§ist på liii.:ri;e förte ck-ningen kormo Xronggorpare.
De voro i Jäderbo desai;ura son i I .intan r'ör 160J. sndrre rinrlringar i

jordareal och sl:att voro fc,ljande,eljest liira1
Anders 01e s ou Z;i- dreslanrr.
(stociisbro: Joitan Pelsson 2i- dresj-and. Änilers Bengtsson { lass äng).
Lasse L,arssor: Sliattejiinr It- hund. 1"2 oem.

tr'r,.n 16ui) 1i;r:eligger ä.',en ett 'rltegi.ster på Liantaret i 0fvansiöör'
socl;n i GestrikLsndir, vore sigh. ririnkJ.ingl rinkor och hJoneJ.agh utskriffvet
tiren J ,sctrrtenber öhr 1{j09,'.



( 17 b;zr uppr;linas, drrLiLl
' Siincier med. llustru betale 6

iiästa urs j.rliga Ränta

Lasse i l(onungsberg irade I
(Iörfaitaren har gjort

(f5fo) ar lika med föregiiende år utom att
d.a1er son }xekt.
åts!:i11iga anteckniir8ar 1 handlingarne utan-

till exempel här nedan l@&4j orna och

tL"

ned 10 bönder + änl(or, l:jonelag etc.
nar:k, hjonelag tikaså, ens]:ilda 2 mark.

Diiref ter rubrlken
-tJinnarne.

-råve1 Sveusson ned ilustru ti mark

Xntlers ]iiiclielss oa || 6 rr

Liici:.i1 Persson " 6 n

L,asse iinutssorl !r 6 tt

Lass e Lars son tt 6 tt

i.r,ats iJatss on t' 6 it

i,iats I'inne 't 6 rt

itt hjoneJ.agh 6 tt

i,is,rcus fitlne " 5 rr

o.s.v. ndigra personer frir,n and.ra finnbyar i socknen, Östa.nfors, Gr:1dsjö,

iidgebo - nelr on a1la desse äro finnar är väI osä]iert, ehulu de stå här

under sa.riuoe. nrbrih.

fö;. der: egoutliga uppgiften,

.iärnhyttor+a i Ova[siö f610:

G,ryclhyttan j hrutd.are
I

liatbyöJehyt i3n i rr

I]:obyg;e " j I

,rttersta t' , rr

Övre nrobyha;rnaretr 1o mark

i{edxe rr 12 rr

usira lraronarer. !6 rr

Su-nd , I, ',

pro Anno

Jederbo!

ilolger Jönsson ned, sin hustru
't -i ^-r}r.68

hustru l-nnar änka

avsl;rives ett itlij one Iaesreris ter i Offuansiöö prästegrr.rd

1610 den 10 mai j.'t (1:a tern. ).

n

It

lr

tl

tl

ll

:o

,t
2

2

6

6

I

mark
ll

Perler 01ss ou

jla[§ Jonss on

1 son

metl sin hustru
ll

1 son

l d otter
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Petler firue med

,ial-ffuardh OLsson

01of Jönsson

sin hus tru
It

n

,' 5 oark
6rr
6t
2|
1r{
Ä|

i

1r;_t6ri I

r r/

l son

l d.otter
Oluf Benclrtsorr :led sin hustru

I pigha
Peder Larsson med. sin hustru

I dreng

I plgha
Seilan iortsätter registret utan

torpare och finnar-
Vrete.n. Ånders O1sson neal hustru
D.iuodaL. Jelrs Olsson lt

I pigha
liääset. PJ.veI fi.nne ned. hustru

I dreng

l pig.ha

iiortlanäå. Ånders ],iickelsson n liustru
J. dreng

I pigira {

Sotiernp. I,lats i,iatsson ned. hustru
I §on

l dotter
I tiro:rg

Z pighor
Vcttåsen. Lasse iinutsson med. hustru
(= Vettås Iäboda.r. Ir.;rf . arur. )

finnbyar.
Jäderfors .
Lasse Staffanscon ned hustru
ledcr Olsson I
§tolLoghag.

rsaal;01-sson rr

Gruncl.s iö .

.'inrlcrs Påls soir rt

särsLiId rubrik,

:5 mark

,6 rt

illl
I

nen d.e äro lirono-

6r
2n
1

6

ll

t!

6,:

llärefter konme! följaird.e andra byar i Ovansjö, av vill;a flera ero

J.l ., .1, : . jt

tl.ar tt n. t, t j, ;t t"i t:
2fi
1rt
6rt

2i
frrl'

j
2f

2 i'

5 oark
5n

6n



ilrde jö.
i:åns {inne :,tec1 hustru 6 urark

-L'eder finile [ 6 rr

Stgcksbo.

Joiran Perssoil rr 6 n

-tinrlcre Bengts6 onr iinkling 4 rr

l piga L 'l

@.
ihii( ,lnd.ersson ned. hustru 6 "
llrilc 0LsEon r 6 tr

hustru l,ierga.reta r änka 2 "
Gi;ddetiernebäch.

Jöns ilan:aarsmed r,red hustru 6 tt

Yid 2: a term. Aen 22 september I6tO upprr.i.knas ri.nyo bönderna i
Jedcrbo samt diirefter !!@, även löliande (som e3 fanns med iijrut):
Lasse Larsson rned irustru 6 mark

L son 2 tt

I dotter 1 I' samt

Liats r.,atssou med hustru 6 n

2 söner 4 "
l" dotter L rr

(iliirerter }:om,ro aDdra byar och finnbyar i socl<nen soo vid I: e. tero.
sitra tillhoruacr, med. flera bönder).

År 1611.

.,ljlone la,isleiri s tret, 1:a term. (L9 iuli) är lilca sou föregående år,

med na.gon liten föränclri.nt tlår och där (betraifaride dräugar oc.l.r 3rigor

och a»dra).

Yirl 2:e tcrn, (l decembor) har skatten nedsa-its till iuilften.
Jäderbo. I husiråLl.

e:ttcråt

"Lll&rga@rr.
Ånders Olsson ned, ilustru ] mark

Jöns O1sson !r

Lasse Starfa:rsson rr

1 rlot Ler

Äll

tt'
-l- |l

?etler O1sson ned. hustru l.'.nekt (ingen skatt "lLtrlr))
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v
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((rr,iref ter litor.bod.ira, eirils jö etc = föreg:åerra" er. )\ ..'-S"dun stod en intressant rubrik: "/

I'Iilrnarna vid tiuLusberrr,
'- för de { iöIje.uc1e:

Pl:i'fueL f ilule ned l:us tru 
- 

' J nark '

iiats huskarl _'1 ,, ',

rtnclcrs f inne med hus tru 1 rr

i.iats Liatsson t, 
, 1 "

sonIIll'
d.otter '. å ri

Lasse Svart ned hustru knekt
;,red. sistnämnda person nenas tydligtvis ].la,sse lrarsson, som här för

tillfiLlet erhålLit nagot i orten brukat tillnamn.
Namne t liulusberå, e1J.er Hulsbåa, är 6tt uttryck son författaren bört

e.nviindas i stärlet för l(ungsberg ocrr troligen finns alet ltera (atare)
sockenbor son lcä'ner tirl d.ät. rntressant är att narnne t använd.eg redan på
1600-ta1et. iroligen är det väI nagoa, missuppfattning från ltjonelagsuptr)_
tecl:nerens sida att inbegripa, även [innäe och il-orclanå.

De son höI1o knekt (e11er sjä1va var d.et) sluppo skatt, eJ-Ier uppburo
4 öre pe! iir i betalning.

, Det kanslie intresserar sockenbo,na att höra, att sqcknarna i Gästrik-
land vi.d d.enna tid. voro:
Ockelbor. Ovensiö, iii11c, lianrånge, Valbol torsäkerr Årsund.a, Eed.esunda,
Felnebo. I.,t/

i V7' 93" sed.an över tiil{. itrli&a ]Lintan i Ovansjö 1612.

Jederbo. 9 girrdar bö!de.r.
lironotorparrrc. äro des&nma son r-60'/, öresrand och rass ai".gshö äro lika och
även oncra (uton någon liten åindring bet!äffande skattejärnet).

Tiondere,tis tret samaa år såg ut eom följer:
Jiklelbo I bönder länna tlonde I råg ocit korn, några fjärding e].Ier opann.
I(ronotoIjralne Iämna föI jande:
Yreten.
Lnders 01s son

Jöns Olsson

Iiordanåå.

i\nde rs finne ( i:icke lsson)
$iiåset.
PåffuelL finne (Svens son)

rärr
ä spann

J f j,rrdingar

4'1- spenn

1

3

lcorn
§pann

fjärd.ingar

{} spann



EonunAsberc.

L,asse l,arssOn

Bot-ierrra.

lJats f1&ne

Vettåsen.

IJa§se i{nutsson

-r.4-

gg §9rtr
5 sparu1

t7- ttn,.

J fJärdlngar
(seclan finnar i §ru4(giji och gå.glgi§)

I fiondereni.stret för L61J äro näurgd.erna av någoo orsali betyAligt
minclre I för finnarna mestarlels 1 spann eller delar alärarr oc}. son vanligt
blott El6. )et kanske had.e varit då1ig skörd.

Dfi de niirnast följande årens handlinga! ej ha lrycket rlytt att förtäIjal
,...\giL vx lran trII ,l

_/
Bogkaos.:--och Utsädes1änsden för ar 1620.

ovansjö socken (liksom hela Gästrikland.) hör nu tilI E$kedrottninA
i,ristinas Llvpcdina.
Jerbo ( observera namnetl)l I bönder, varav ett exenpel på den nurnera speci-
f icerad.e redovisningen skall 1ännas!

i]lricl:0lofsson.
hiistaf} 2 getter j ganla 4 un,ga

horBfår1"ztt
lcviga I svin 2

stut I
'i;jur 1

Utsärte 1| tunna. Skatt 2 daler, l| öre.

Sedan fiprarna: (Vl se att de på 20 år skaffat sig en helt a11nan

stiillnlng äu de hade vid sin anlonst. )
Sotlernåo

l,lats UIatsson.

hict 3. getier J

sto I får 10

kor tO svi.n ,
kviga 1

tjur 1

Utsäde { iurmor. Skatt 1o nark, 2 1/4 0rc.
iionungsber;Cr.

Lars Larssont

häst J. rijssbit. ,
sto 1 getter )+2



Iior 7
?u.grgor z

tjur 1

båck 1

- lq -

svin 1

(getter ] + 2 betyder ganJ.a + unga e1ler aöj3.igen tvärton)

1/4

Och sedan rubrikon)
franför ävel1 ale tv:i förogåend.e).

sedan

Utsäde { tunno!. Skatt {- mark.

(Dåtid.a stavning har dervis blbehå1Iits, då det kan ha ett visst intresse).
- Bijsbit - risbitare var årsganla bockar.
lläisset. ( ner nu ett nytt na,nn I stäIlet f ör gamle påret, nåi,n1igen: )

Sigfrid Persson.

hästar 2 risbit
getter
.t i]?

s v-yn

kor t0

Utsäde 4 tumor. (Statt e3 anglven, rnöjligen 6töBd))e

Denne Sigfrid Persson var måg åt Påvel Svensson enlJ.gt varl d.oroboken

fijrnäler. ila:r a11tså fått ö?ert&ga hemmanet. (ratras senare stundom seffred
Pcrs son , varav srilierli6en giitd.snamnot r'§eft'res härör) .
i{.ol&anå.

i.,jirten Jakobsson. r, r j,.

häst I risbit J

kor { getter 2

l';viga 2 f irr 9

tjur 1 svin 2

Utsiide ) tunnor.. Skatt I marlcl {j

[ats Jöns son.
' hiist I får2+1
l.ior 2

Utsätle J tunnox. §katt 2 nark. ,
Sanna lii"ngtl för 16 21.

Jer noo. 1I bönder. j)ärefter kom j

iiliss et. §li.ffrid lersson f i.nna.

I lräst, l-o ko", srnr&d jur som f örut. Utsäale 4 tunnor)
i'i ord.anr.ihJ: . Ll:irten finne.

(2 iräs;tar, { kor. Utsricle 2 trmnor.

lIigre" (vitken ju bord.e ha stått
iiär kon 'li j}<åo, l'ötterbergh n. f1. och

L,vigor ,
tjur I
stut 1

1

6

14

2+1,

öre.rt

,, o ore,i,
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iiorlunl:sberrlh.

Lasse larsson:
,'stot 2 års få}e; I kor., 2 kvigor, oxe; J 6arn1a getter, 1 bock, I ganla och

J unga fjrrl 2 gamla svin. \
Utsrtdo , tunnor. Skatt 2 aater e! Ore.J

llirld]'iclr l,aroson. iJusman.

i häst, 2 lior, I ganuralt f"6. \
Utslicle l' tuuna. Skatt 17 ,/4 ore.)

Denne ilindrich Larsson är utan "tvivel «len eua sonen (se nedanl)p son

sa.tt esct bo neir boddc på gården, Lilca som desga s.1:. husnii,:c brukade 5öra1

och arbetsrde där fiir husnrm etc. Sostaden var väI oftast den s.k. sontglar-

stugcn, son nu säkerligen farurs på denna tjugu år garnl a gård..

En annan husftan hette
Lars Iinuts son.

J I s to , 2 i:or. Sl:att 12 öre .)'' 
,n.,r,u harle t'örut uot/:. g[§.;fug ( rauoa) . Hade nu tyd] igerl fLyttat

till iiun5'sbe::; iroc Lasse Largson och blivit hans husman.

Sotjern.
loiras fime. ilusman 'ned I ko. Utsärle , fjädlngaI. Skatt 4 /4 Arc.

,.,ats iiallsson. rr 2 hästar, § korr J- tunna( 5 fjårdingar.
Sinon Larsson. rr 1 kor L fjärding.
Lags finne. rr 

,1 ko, ! twrna.

,',n,lers firrrrc p- iliset. {1 Ua"t, L spanno

"' lLn oclate rad. .rloskai.ls- oclr. 9-tsädeslänrtd, #d.ertec!:nad. av pastor i ovans jö

Jo.irannes l!:'ici (narri;r säi(erligen frr'rn år L622) aa e under rubriken

":E]lgIX}1jdSErr föliand e :

iIäs8et. Si6frid Persson.
ot

1 lräst, B trorr 2 kvigorl 2 sttttl; 1 risbit, 4 + 2 getter 6 + J f|r,
2 +, svLtt, Utsiide J tumor.
Ifordanå. ;jiirten Jakobsson.

Uppsiittning unge}iir 1il<a nen iåtaligare. Utsäd"e 2 tunnox.

ilacle husl:arla.r rneil ett pa} hästar.
jionunl"Flerg. lalsse IJar§son.

llriston helt lika besi.:Lttnlng sour Sigfrid i l,Iäset (antalet d jur precis likol )

Utsäde J turulor.
llusl;arl l,ars Star-fansson. l- fåle, 1 tco\, 2 får. Skatt Js- öre.

Boti.ärn. ]'rats l.iatsson.

Djuruppsiit tninj i s aIflItra stlL soro Sigfrid Persson och L,ars L,arsson(men antal

12).
rlusnaän: Simon, fomas och l,asse, med häst, nägra kor och 6an1a ,Ur. )
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,, saEr0a längd rör L6?) lir i huvudsek lika som föregående för <le tre/-
viktigrrste flnn:rårdarna

Seffred i. iiäås. lars i Konungobergh och ILIats i llolilärne. \
u.ir."tten cr a.r6ivcr1: §effred 1O| mark, Lars B nark J2 öre I i.iats 10 rrark 6 1/4öI

3 osl:ar)s1äp,-..r1el1 f öv L624 har ett visst intresse. Undär rubril:en
nf innarnilf ståx I iionunAq]grg]! glgqg_IJgrs§ en r tydligen ä1dste sonen, sor
nrr stod Iör ilemmanets skötsell om oclsså ej officiellt, då gan3.e Lårs Larsson

a-Ilifort Iti2f ( se nedanl ) gtfir för År1iea l!är-tan.

oluff h.rde en dj urrrppsättning av saroma typ som föregirende år på gårdent

men antalet d.jur var stOrre (+O).(Utsäde ] tunnor)
Iet rrar lnga snir.brukare längre ilessa 2! år tidigare hit konna finsha

flykt ingarl -' Ut sä.de t antyder att ans€nliga arealer funnos att beså, upp-

odlingen skrider rasl;t framåt. Nya torpstälten upptagag)

, )* !626 återfinnes en lubrik
! rrTiIlölcte ilyb-yreiarerr :

Per Larsson 1 Jerbo 2 öreslernd., sår 2 spana, skattejärnr ilagsvetken och

hästtjänst r

Jöns Olofsson i liupd.al} $- öres1and, sår $- spann, ) Iass äng, skattqjäro

) r;rarli, dagsverken 2, r':,r1iga hästar 11 krurgshästar 1,

:1.fl. i Grrudsjön, i/atqn, Irötterbergh, i7ijkåsen, llygården och ustanfors.
I jrrli,qa Ränta,n tör 1627 lrar Sgg§l ( I tlatu:ligtvis Jädelbo) 9 bönde=.

Sed.an xubriken

"!gJEgi.J@&." (l)
ir,nclers 01of s son

iialiuard 01sson

iliiii§. På} Sverrsson (återkoinnerl )
.{ öres}and, B lass åin;-;e sår 2 turrnor'.
järn I
da8sverken,
årliga lrästar 2

liunSshästar 2

lio}tlanir. Årrdcrs Liichelsson = På1 Svensson

r.iicl:iL !crs son

21 öresla.nd, 5 lass ängt

ji;lrl ,
da3svorken 1

år1i6a hiistar 2
tkr.ur5shästar 2 )

-/
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( 

ttot *r..,o. ilutu\ Go,,o, u

j ärn

da;sverilel
rirliga ir.istar
kurgshäs tar

i.iatsson

1ass,2 tunnor,
I
1

2

?

I(or Kvig. Får Get Risb. §v-in Skatt

1 ala1. ld; ält

1r10ll

7b"

.tl- i

Le.rs

ti11

lionuncs uer,?h

01of tarsson
r:inrlri cl: L,ars sor:.

liäset
Petler f i-rure

Sokiir:nen

iiats ill.]rsson

1

l-

1

t_ I

liol}ugslgrsa. Lars Lels§on är lika roed föregireude.

(Storebodlra m.fi. - -). )
Loske,psl-inrden för".eaasg fu 1627 har sitt intresse.

uttädtlra*tIrå1"
sp€ttul i itt

4

1

5

4

r i, ',

iiul ira, slilunrla två söner övertagit hemnenet i lionunssberg efter
L:.r.ssol, u:rgc -Ciir. hälften vard.ela, att döma at uppgifterna här ovan.

Pedcr pri dqlL ganla stora giirilen i liiiset är tydligtvis en broder

Sigfri<i lercson (se nod.anl ).
Lbts i'i.',nsson l lohii.rnan är troligen gamlo llats iratssons mrig. I ett hjone-

lagsre;;i.c; Lcr tidlgare har l,ratsson en son och dotter. l,iatsson återkonmer för
övligt rreda,n.

Unclor rubriicen "l$lgjgry| år l-628 Iäss. vj.:

Jederlo. i'r.rrders Olufsson, ilalfuald. Olsson.

iIääs. Sigfrid ?ersson.

ilolc.n!j:. -4.nd.ers Iiichelsson, ilicliel Perssorr.

Jo t ielna.i',ats i.c.tsson.

1( Siocl;.sbo. Joha,n Percson. inders Sen,rtsson)lt--)
i.onun.(sber(h. Lars L,arsson.

l1n.:r. i Jridcrfors o.s..r. ))./
I Bosl:a r)slängden föi s am:;ro ä" (I62s) stri nugra intressanta saker.

Soliiänlan. l,iats li:nnsson ungcfär J"ika :llöregåen<Ie rir.
ijtt par husni;n niinms: Simort 2 i<orr DanieJ. 2 kor.
Iionuryisj:crgh. Olof La,rsson ungefä, lika år 162J.

ilendrich Larsson rr

§!ry@, 1lläst, 2 kor.
. Iärefter stod



L]@: 2 kox.
'!o as: 2 lcor. I{usnan.

Åndors Larsson: 2 kor. ilusnan.

iiiiset. Peder Persson: J spann, L häst; 1 fåle, I tjur etc' son föregående år.
Undextecknat av

Johannee Erici
!astor.

Vi ficir sål-und.a hår ovan reda på na,mnet pri SamLe l,asse L,gT.s s ons-i1us tru
d..v.s. modern till 01of och ilendrick L,arsson.

: I Boskaps- och Utsädeslänftd 1'ör 1529 återliourmer i lionungsbergh 01of

och riendricl; Larsson ned wrgefär samroa djuruppsättningl nen skatten utsatt:
01of 2 daler 1u öre. llendrick 1 claler 12 öre.

Vi giL franrit ncgra år till l@.
...ji.-^+ i\ntal personer.
i::=:' sigfxid lersson 2

Jacob Piilsson ?

IloLana. Lnders Andersson 2

Joan iirsson 2

Sooti4r+qn. i,iats ]lansson t
01ofr husman 2

I.lirten Jacobsson 2

ii.onurr4sbergh_. 01of Larsson 2

I{endrick Larsson 2

litlr,ten Jönsson 2

I i{liset iterliom Sigtria Perssonl Jacob ?ålsson är son ti11 gam]"e Påve1

Svensscnl svriger ned Sigtridr enligt domboken {qe-di!I+}.

:!a+-,;a1s- och Sosf:apgpenni har vlsst lntregse.
lJiiset. Sig.frid Persson med. hustru och dotter.

Jacob }avelsson i- piga,

3oska}. Sirfrid: träst, i lior, J kvi6or, 6 iår, 6 getter, 2 svin. Utsäde 2 strEry

@!.: 2 hästarr 4 korr 2 i;vigorr 5 f&rt 4 getter 2 svin. rr 2 sparn

ne ha tydligtvic delat her,rmanet i Näset.

lilolonå. i'iickel ^{ndersson med. hustxu

Joon Erichsson tr

Bos.k.:p. u+-cl:Cåt håst,2 korr 2 får; J spann.

Joa4: iriistl { kor, kvigar { getter 1 svin, 2 slanu.

Tydlifj'en heuma.nslilyvring. Dema }iickel- Andersson är a1ltså densamme \
som i årjru::drad.ets början skar sUaaler sin fars rya$ (se Domboken fdr år ld00t)
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( llotyrsberah (observera nannetl) Ilindrlcl( Iarsson ned hustru, son

" hristl { kor, kviga, ! får, J gettet, 1 gria, zftsnann.

Sven Ol-uf se on ned hustru
I häst, ) kor, 2 kvigor, ) får, 1 gris, 2 spann.

nennc Sven Olufsson år a1ltså 6on till Oluf Larsson och övertaglt
s in års d.eL.

3ootj.erns,. l,iais Ilansson med hustru har nästan exakt sanma tijurstock
son Ilindrlk Larsgon i Kongsbergh.

liårten Jacobsson Lika soa Eindrik Larsson.

Efteråt upprälrnas en d.eL s.k. 'rhusfolkrr I de fyra b/ax[a, vilke. haAe

en ko ; något får e1J.er dyliht och ibland ävon en häst.
Un ov dessa husmiin, boende i lläset, böra vi särsliilt observe?a.

iftur hctte liats la,qtare, hade hustru och en ko . Yi päträ"ffa honon rnera seelan.

LäDSaIer,re för 1615 voro flera. Utom ovan närmd a fanns en

Bosl:c. r)s - och U t sr.-des länr-'d..

I denna i'drekom i Konunssbergh fortfarande sflsom tidigare
01uf Larsson och iilndrich larsson.

Betri,iffand"e boskap och utsäd.e äro de båda liingderna lika uton i ett
pc,r fe.11- betriiffande arrtalet.

llec sutom iivel en

lgn t..13 - och I'va$tulls .

lj.viirr var d.e:rna handling av neigon anledning (fuXtt) cå söndrig att
juct inte mycLiet krmde utläsas. ?å Konungsbeå..'11 kunde dock namnen

Ol.qf LarFson och llindrlch Larsson iallttagas nen ej d.eras hushäIl och annat,
ei heLle.' d.e anilra bfc"rna. )

],iantals]ä11,".d,erna fdr de följande årer:. äro så nära liica föregående att
vi ej beilöva upprepa dem.

Järlerbo irar nu 1! hushäll- ned J! personer. I Xonunqsle]:;r]r återkomnaer

CIuf L,e,rsoon ocir llindrich L,arsson. Den senare lrar öiict sitt hushåI1 tl1l
J personer gcnom en son, likaså Sigfrid lersson i lläset.

Vi avskriva l;rnsden för 1542. Det är t/dligt, r{tt uppodlin8en fo}t-
sl.:r'ider raskt.
Ji'idorbo har 1'/ 1;önder.

notjA"n (observera nannetl )

i,iats I{ansson }onde med hustru och son

irirten Jacobsson bonde irustru son

i.iats .r',.u6rrs tinsson rr t' rr

Bertil- Thomasson rr rt
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?er Laggare bonde hustru
lionssberlt.

liindrich Larsson I t son
Sven 0loisson rr tt piga
llindrili Jöransson rr rr son

ll tl

tl

ll

Simon iinne
tr"tarrg rr

PåI It

IliJi{IS r

ilaru }ersson , rr ,
Jacob Pålsson rr rr piga
itrortlar]ii.

i,,ichel .indersson " rr

Joan !,ri]!sson rr ti

Lars:i.Ddersson rr

lcrtil Ja.l;obsson rr

l,cs se timmernan rr

r- .'rv ovalrstrrende upltagEs fö1jantle efteråt såsom icke brukantLe hemnan
och bcfriad.e frfr.n slcatt men ha boskap:
Simon husnan 1 ico, 2 får
?cr lag;;a::e n 2 rr

3orti1 L.honr"s son tläst, 2 kor
..i:l,iri.cll Cörlrlsoon ko, kviga, , ,U, \I
Irars,".rldgrsso:t rr 

,/

i iiåurtal slär)6den för b 1641 är lika som före6rl,end"e ir.r. - ,rolvmiin och
del'as }omlirken rlinnes, i
Jadelbo Lri]c ol-scon rned nirket x. samma. ma,rtar- i Ov*nsjö rb43 vat i4i.

Läi1..der1 föv 1644 vax beträfi'anrle huvurlgiirriarna i <1e fyra byarna irelt
lilra f .,ro3åe,de i:rs, utom att Johan Ersson i i{olaqil!! .lirtt en son.

aLrlifol.: ctc sor;r cj bruka he,man uen ha bost:ap ungefi.r lika furegående.
it t ir::r sal.cr prrlcel:as\

'r:'.ri )rlio-,,i rr fUrel.:omnrer tor6ta gS.rgenl' it.i, .törnLo, (eom ovcn niiante )
i,.:rts L:'..:;i:1rc sant en person vi"d. narm lir:drici.r !,rernich.

'iroLi$en uppholr til1 gårdsnarmot.
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1"t64, ,t " iLrtelslängder uti rludviksval-1e Land.siröfd.ingedöme " var nästa,..
handlin--. I Ofve,nsiö soclcctr stodI/

. . .r, .. - Jlitbo för i örs ta S.rlrgcn I 16 böndcr..tt - /
Ie fyra firulbyarnas i:uvudpersoner äro lika som förut, (t:-ttli6gas nå,\

rloci; att Sinfri<L l/ersson i ]{ääset fått en dotter och ilårte[ Jacobsson i
tJot.iiirrl ytierliJare un son. \)

Yrkcsnän börja etablera sig i byarna a11trnor. Utom de näranda liats

och Per taggare, Lasse tinmerman börjaren Ibns Skräddare med hustru i @@,
i åotj iiån en ?er Skräddare med. hus tru och L ko.

I

JrdefDo Ib Oonder.

Pclsonerrra i b;,'arna äro lika ned föregående år. I Nääset

Persson s on @!!Ig!-3g,q§.g.. j/
/ rlv..rl rr lti{-/ iir lilra i längderna, blott i E9.l}I,g}3rA'

l,arsson "rl^rtt en dot-ier och i Botjärn l:ar tyd.ligen en son

vid na.n]r Sefjired. i,.i1r_telrsson trätt in.
rivcn ifren 1648 och 1549 äro mantal,slåingderna oforändrad.e i de ontalade

bJarna. ,et senare ..ret hc} Llats Larr8are 1 }Iäset en d.otter. 1649 uppräknas

byal:na i ovansjö socl:en med bönder, hustrul söner , d.öttrar, drängar och

,,i.-or.)Ict fr&mqi,.r. att Je"bo rlad.e d.e flesta böndorna d.v.s. vel §tÖrsta- J nå-t4.'
byn i cocl:an, l-! s t;. cltcn.,/Eljest var aiet 1-Br sist#Pani;nf ,rad.e j'lorrber6 och('
ifu-::u:a,rbyn.__:

rrr iå'io är av intresse i &.I8. Seffred 1 I{ääs har efterträtts av sonen

J:-cob Sel'fredssor'I, \som rrcr son och dotter.l EIJest ingen ändring.- i,ien detta

år' stå-r angi:end.e lJats Lgrqgre i @. " J.§@!-j!U.rs.iÄ'r d..v.s. Järf§.iöln

rnvict !!![j@1. ].ied c"ndra ord Jä,rb9*-€19k--en--ferite-li,1n]Lr &,tllijtggr tletta

årt
Emellcrtid får iilrfattaren irär insJcjute, att ltiats - enligt Dombol:en

rlel J naj 1649 (se dliroml) - redan detta år bodtle där i en koia och haile

si:affat sig en tunrra riig, vilket allt hade brii.nts upp av nårra .i ärbveFare .

I)essa socl:oubor volo notstJ.ntlate till denna bosiittnln,l. Se bifogade avsl:rift
an';r'.etttlc f riiganl

_Sor.ttganflsbrev.

9Te.v synbarligen frfin la6rrannen el-Ier hiiradshövdingen ti1l underlc.Enqnnon

Lo.rs il?]1sson angående n.r.gon sLrivelse frln La,ggoren I\ilrts l,:ånsson att få bo-

siittaeigidentra1rtdiirKa1ItjäIl:nu1igger.@
wt-

tri,'c.ri11i6 helsqn necl Cudh llls;dicht j"gh, Gode tTen rvet I Lars }lansson Und.er

1r,6ilr.n, cracdan io3h l Ornj:nner, att d.enne sed.ef wisare i.-ats l,iänsson la66are

s tålr nilr o].gl rr.c

har l{iudrich
tilI i iår ten Jacobssor:

ll
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hafuer by3dt si6h ett torp er nijll ifr3.n Jerboo, Begel'er der att boo, och

Irandelcs skoat afgiöra, men ald.enstundh Jerboerne förnrena sådant J-i6gia på

doro,s byligor, och torparen föreg"ifuer det liggia på Sochne .l,lmeningh. Der-

före äirr till ed.er och rätten min vrenliga begeran att i jqtet låte tilfoga
ofua:rbcr,LoLte ll,,ts La3gare ;( pass i sitt torpbyggie, Icke he11er någon clom

lriirutinan afgåå li'.ta, Inti.Il thes ia;.3h kan nin fulmtilctig.f tutt" Jakob 3e 16{r-L
crrli6t <lonlorien) (treret +unoitar@ tirr-

. ^(s tii.deslnf{,c., 0c}r i )3egge perternas fulmäktiges nårvaro een Lageligh syn då

hr'illas l:an enrelen benälte Byägor och almening. Sefaller ede:: hernedh Gudh

altgr:re cirt i6h.
Iatum 0ffrlo,nslöö )en 2J januarij anno 16!1.

Ider g'od e vren.

( s u,rir" r rrt n,,*1, ( 3'?'/. 
r"r;;r::."; " 

a / tu 4 e' 5 Q /5s aa2

iitt 5a.nr:rolt namn "Laggarbynrr ou Iia}ltjärn och rrlaggarvtigen" d.ro ju be-

kantr. i'i-ir j r-i1bY;;i;arna.

'. 
^r Å§5]. lnga vldal'e endringa.x i personerna. llindrlch Larsson i liengg-

berglr iur fått en sor till. KaLIEäEn finns nu med. eu åbo L{,ats Lacr:are

ned hustru.
.,,-t L@. nännes denne liiats i lia11kärn b1r*d "S!El!fg6jlg-!gpg',,

llyo kronotorg:*e hade vanligen 6 års skattefrihet.
rrf ![!] får iLiant:-] c 1ängden en bätt]e, nera bokförj.ngsnåis s ig uppsättning

i ltolu ne! med rubriker.
n//

De oss speciellt intresseralii"e byarnae huvud.peasoner äro rI<isamma - med

rur.dentag av att i §o1anå en Åbraham Clausson (ogift) övcrtagit Johan Jrick§-
sous irc-;rrrair och i lgpgggE$g[ en son !i11 ]Iindrlch Larsson, La.rs iiindrichs-
son intrii.tt son :ruvudman (merl hustru, son och sonhustru), kusin ti]I Svett

0lofsson.

3:r,d.e Johan Uricirsson och r:iindrich larsson stå emellertid efteråt uniler

rubrlken "Ganblc Personer"'r d.en förre tyåligen änkeman.

(r.tet lil ritsllilli5t författaren antecknat ur erl(ivhand.lingarna som nog

ll:n varr intress:rnt för sockenborna s,tt läsa -
g;ijrclcerr sv':."!l-cr ut 1ör mycliet. ]iär stod t.ex-

jag är raidd a.tt redo-

rlSuld:itc r ned sina irustrurr'!
Jcl"oo. ,ars Jönssolrr liiiten,rnt (= Idjtnant)
Diur-.0aa.I.,lans })etrgt ss otr.

if olanii. Joall -i:'riersaion.

:,ur,:sl;erli. 01of 0Isson

tro'cjc.:.'rr. 01uf ilc::tel ss or,. fne tver*e sicta tyu.li5en ooirta).



i ia&ta.1sIängden

liiia som föregående

$äsgt

Jacob Siffredsson
Jacob l'åt s s on

]ionunlig berAit

Sven 0lofsson
lars iLind.ricirsson

Sotiern
L,ars iiats§on

Olof Js.cobsson

l,lordandn,

ilichel Åndersson

r'.braharn CLausson

I(allkiernan
lnats lraggare

Ilusfol.k

lionu-nasbera

3erti1 Torrsson

Sotjäxnen.

PåIl Persson

Ol-of Sl;!åiddare

Ånders SkoDakare

Per lTilss on

0lof Ilelfuardsson

.uor(1en

Konun.qsbärn
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ovansjö - för 1554 såg ut

SOn-
hustru son hustru dotter

t

I

1

1

1

I
l_

I

så irii.r, { nästan alIde11es

(lraJlg prga
Ij

111
L1

-1
€II. ,

.i Uan

I
1

L

1l
r

11
111r

I
t

alltså kus iner

5 a *, i.'li'1a i.t, . l\']i t\t\
- t l-.:\',-,

I

I

1

1

I

L

\
t
i

I
I

31cnd"@ttstotl
[4l.I]iiern. L!&ts L,aggare s hustru.

fgS!s-!3*""" had.e nu 1 sto, J lcor, 2 kvlgor och 2 får)

1655 lilia föregfientle ir.r {torn att en broiler tiII ters llindrichsson i
llongsbcrgh J&liob lllndrichsson (ned hustru och son) står nännd. i stallet.

Uldcr rubriken"gj4fsr--ej3@gg.rr etod. för
Jan Ersson med hustru

Daniel Hansson

ilindrich Largson med

OIof"Perseon

Ilans lx{ånsson

l'rats laggares

hustru
ll

Itall:iäru ,,rrflu 
)

L

I
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_1556.

(nu nii.anes även byn öfverb-yn. )
I'lolanåå.

I,IicheI Ånd.cxss on ned hustru
IanieX ilansson rr

Ilustru lrita med 2 söner, piga
lläsett.
Jahob Pfrllsson med hustru och 2 söner
Jacob Seffred.sson rr

liils t, , plgs
I(onqsberrTh.

Sven o].ofsson med hustru
:iindrich Irar§son t, , son och sonhustTu
Lars Iitndricirsson rr

Sotlerq.
01of Jacobsso:r nod, hustru
Lars ],latsson r, , dräng

Kallkåirn.
Iriats Laggare necl hustrul son, måg, dotter

1{,ra torPare i
3okärn.

3erti1 forisson ned hustru
Påall- ?ersson tr

It.tlhltlers tegne, Siuke och Utfattige ähro efterskrevne som eij kulna u r-
giöra sine ns.ntals?ennlngar, nerabl. tt I

llol&nå Jon l]]rsson.

IIäset :iustru Elin.
lionilsberi: Hs,n§ l.Iatsson 2 personer.

llessutom uppräkn.rs några rttr'attLge soldat hustrurr,r i Jeerbo.
L-irrgtlorna för de följande åren äro i all,t väsentligt litia son före-

äiende. lröl janiie må påpekas.

1657 har i ]ioneslerlr fienrik I€.rsson 1ämnat rum för sonen Jal;ob LI.

( med. I-rustru). ilär inslrjutes en uppgift ur domboiien för 16q?
( 5 felr. ), att bröderna @, och Jaliob llindrichsson överenskommo om

att Lars skulle ut1ösa Jg.kob ur henuuanet.

1.558.

Liets ],airaare har nu sitt rätta namn }Iats J,lånsson.
(itofaq och Sotjern oj antecknad.e ur Iängderrra Oessa &r). )

IYi dr from ti1I )
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i L662 års l,rantelslilnsd.

I den[a i]ar @:Wqsg i Kongsberg, sora i de föreg&ende handlingarna

blott lr.rft huslru nen inga barn anfi.lrdar p1ötsligt g och gi1g!g1 an-

tecl:narlet (Visserligen konmer nan stundom und.erfund ned en del cfullstänilig-
heter i iranålingarna, men det ovanståentle verhar ju egendonligt.)

lain5den föx 1570 s&lut son föIjer för d.e större byarna.

iiääs. P"rI Jacobsson med hus tru och 2 söner

i,-r1ts Jacobsson (t;rrlJ.igen söner ti.lL Jacob Pålss.on)

Jrcob Seffriclsson neö hugtlu
i{onirsbexa. Sven Olofsson rted, hustrul son, d.otter och rui.ug.

lrars LarssOn

Ilindrich La,rs son

åoj.jF rn. O}of Ja.cobsson med hustru
!er -trlsson

De nåmnda tars oclt llin<1rlch tarssoi: i liongsberg äro tyilligtvis söner

till l,ars liindriksson tidigarer sonsöner tiIl ganle llindrich Larsson.

LiingcLorna lijx 16?, och l5?9 genomsedda och befunnos l- ika som 16?0 års,

utolr 1§[igg I5?9 diir en son ti.lI Olof Jacobsson, Hinch'ich Olofsson, oclr

en 0lof iiilsson trö.tt in.
irrån -L@Å anför'es r

IIäA§ På.h} Jacobsson nod, lrustru

Jacob Seffredsson tr r 2 söner

Iion;isber{rl!. Svcn 0lsson (trustru salrnas), 2 göner I sonhustru, urig, 2 döttrar
:iindrich l,ars§on metl hustru
Lare Lersson rl

Doti.cIn. 01of i{ilsson tr

llindrich Ol,sson rr

i,alliiern. .iirich ltlåts sorl rl

lleträffaitcLe Svon Clsson i i'orrgsberg att han sai:nar hustru i denna lund-

Iing il,r idrl'attaretl hänrrisa ttlI .J.1&-.§g@[g rrilelationrr över finnarna

i Gostrii:Ir:r4 och iläLsingl?,nrL 169lr d.är jä,nte Sr;en olofcson irans l11rs tru
llLise"bet samt sellerne Liatts och Sven §vrensson finnas ulpt.lBflar (;amte eI

anrira personer).

I tlal-Eiern har inträt ! ibt§ Iilatsson§ äId§te son Urictr roed. hustru.

Ur alt1r* ganla iu.ndlingar kan f'örfattaren i:är riredrlelal att Ilrichs hustru

irctte Jlisabct Seffresdotter och va" född i @ 1649 (d.v.s. Finnä.s ) ooh

dotter till vrr bekante §eflretl Pelssorr här ovan, som val mu5 alt ilääsets

lOrste inbyggaxe Pii.vel Svensson. Elisabet var alltså systcr tiIl ig!
Seffredgson (sc ovan och hiir ncdanl) \

I
/,/
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I tionderqFistret för år !g$] fa.nns namne t

t'-lr'iirliäs liirsta ;;urrgenJ rired tortfarande
1

-Hi]-L JacoLrsson
I,'kusinerJaco0 ijer i resson

llo1Uår"I;! san$a som förut.)
ilu ge t'innarna både gigg och @, svedjeråg, ärter i tlonde llkoom

svensi:bönd.erna.
L-:-t'' i,antals l-änrd 116 90. ;r1.,-h..,tlrhur,5'i'.'', lc',', "l: iit 1r'.1'L

, i -----7* r t L u t

f Finu:is Pirrl JacoLsson hustru, son, d.otte:r.
' Oluf Jacobsson (tyattgtvis eon ti1l Jacob Seffresson).
iir:.n,,:gbcls ( observera namnet f örsta gångenl )

Lars Larsson ned hustru
Iiiud.rich l,arsson rr

Liats Svenssorl tr

De tvenne liirste äro bröcler, söner ti1l L,aurs iU.nclrj.chsson tid.igare;
ljats ir son till Sven Olofsson, d.en förres kusin, aI1tså äro d.e nuvarå,ude

tre böadcrira s.k. rrtrernänningarrr.

Sgtienl ilind.rich Olsson raed. Lrustru

Lars l,iichelsson
iiindriclr iir sälierligon son til1 01of $iLsson L681.

iiallti,rrn frik i:latsson, hustru, son, dottelr.

:ir=l:g!-ionde._fo__U0q.
Finnäs.
Johan Påirlsson (son tilI På.hI 1690.)
Jecob Ils ron

OLof Jaeobsson

§isfrid irilsson.
Iiun;rsE:rq.

Lars Larsson

Åtrd.ers L,arsson

ilindricl: Larsson

l.iats §vensson

Ytterligs,re en broder ],arssoIl her b].ivit egen bond.e, .ltnders.
Botiern.
Jacob Jacobeson

Joilail lo,rsson.

i(e11tiärn.
\Ilrich i..etsson. I
I
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i.nirtr.lsrsei qter åL L701.

I0rsta gåugen hemmanen fått nummer.

Iir:nrs l: e rr.r .

f. i.lats $verlsson änhling, J söner, sonhustru, dotter.
2. ilindrich Larsson hustru, 1 son, 2 d.öttrar.

J . :Ilrder's Larss on rr

4. Lars Largson

3oot.i erar.

1. Jacob Jacoi:sson hustru

2. I{intlrich Larsson rr

iiaI1 t j e-rn.

Erich Lratsson hustru, J sönerr 2 sonhustruf.

l,in4äs.
1. Joire.n Pählsson

2. Jacob llrsson

,. 01of Jacobsson

4. Sigfrid iij-1§son

iiautal r]ro anno f?O2.

llenue.nsnur,lren riro något amorlund.a Placerade.
Finnäs.

1. Johen I'alsson lr.ustvu

2. Jacob ilrs s on rr

i.,inders l{ilsson !r

4. 01of Jacobsson ir r son

Iiunr.'sberA.

I" Lars Larsson hustru

2. ,ri.n(Lers Larsson tt , sonl dotter

]. iiind].ich tarsson 'r , 2 sonhustrur

4. i.is.ts Svcnsson tr ,l dotter (2 ciriingar, j pigor)

jlokiärn.
1. Jacob Jecobsson irustru, någ, dotter
2. Jo}en Larsson rr , dotter
nell"tiiirn.
I. ;.,r.,is UL'csoi] tt , rr , 2 pigor

,rrdr Le sorrctr i)ar övcrtaliit irc:'rnanet )
Lr L7I1 ur):-'riirt3{ies en -'/

"9sgs.l;r,&l:gtijgi! u1;pä iiongberg cronotorpen uti of llarsiijö §ociien

pu cronr:al1n;.;-uringen och Gistriiiels,ndh sa pt Säster i{orrlatrr1.s Låim belägre

till des ille;' ocir änghr slioug och Eark €,frijtadt &l'Dli'rt t och deseriberat uti



JuIi-o r1,nno l'l1J. rl

rJu lil:adan rtafritnad'r finus även över Botjärn sanfia iir.
[(r"i.Lrres p* Larrtmäte,ir;o't ore t 1 Giivrel.Iroto]iopior ha erl:å]Iits].i'

riär ses de f;"111 5ård.eri:a och rr.ennanen med. åkrar, häsflragar ocrr and.ra
Elaxl:ex, t1Llån och bäcl;ar. m.tn.

)e { }re;mauen 1 I(ungsberg inaehades av:
/- - :. J. -rl]ldr]. Cll Larsson

I

' z. s.,än [inänsson

j. Auders L.,ars son

{. lars Larsson )t-'
(Svi.n SriJnsson är bloder tiII förutnjj.rnd.e i.rats Svenssorl.

Den som hor någon Lokalitännedon får 1:å kartsl.;issern,s, beliriiftelse på

ved iran ki'"ntle t1l} t'örut, nän1l-gen respektive boplaiser i Uyn)
liirrdr.icir Larsson pa llj-nrilias becken 

- J

i.ivcil Svensson pir. Svens backe (=t'Pers")
.:1,n <1ers Larsson på Ånd.erses backe

Lars Larsson pi.i. {orpas backe

,esse bo?latser fick sins namn urd.eI L600-talet, den första cfter
d.en förste ileul'ill Larsson, son ti1l Irasse Larsson, d.en anrl.re efter Sven

ot'/Ulofsso]lp sor:l &r son 
"i11 

Lasse fillaes öI(].ste gon O1of.
d:r-rdsita;.nte t 'i?orpasrr härl-eder sig tyclligen r,riirr lcattans tid, pu

sl;isser silir "Lars La.rssons torprr e11er endast rrEorpetlr.

(-i,'rrlattaren exinra? sig - irxon parentes- namnet pr en ål(er soro alltia
jrel;aL 'rsvcns ;i]:e::nr'1 efter antlngen sven olofsson elrer sonen sven svensson.
,en rilief i niirir.cten av d.en gården nen tirl.iror i-clle d.en ]1u fiir tiden, ned
srlLcdilin0 av r:iigot byte e1ler d.l,liiit rör lf.nSeseaan).)

De tvji ltermauen j. Bot jä:rir enligt IT1j ärs ,'&!@(u, inncharles av
1. Jc.cob Jacobsson. il;. ,,i1.:r.t,,

2. Joilr.n Larsson, 1äff tsi,. desar,ln& son år I/0!.'1 1,,, ,.,:,( 
(,.',,, ...1.,.....

r\)
i G.:.rrtsp1e bs et u& voro iyclllgtvis d.e; son respekirive nuLtacr ireft i senare

tid, :linrilia,s oclr Jansas (Gar.malSard))

/ L.antaL rr' 1720. -/
t-( l,'innäs.

1. ioilan i?åhlsson itustru
2. Jacob rjrssoit tr , son, d.otter

]. rlans ri[]nss or1

4. J:ioob Olsson rr

Xunrsber,T.

l. OLo"C Larssotr }rustru, son \\2. Lcrs .\ndersson tt , son )J
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/ '). Lar' .iiildersson hustru
\ (= :rinaricnsson)

4. Jöns ,lltsgon r' I s or1

Bot.i ä.1.n.

1. Icr lrcson hustnr

2. Lor'§ Joliansson

IioIlt.inrn.
(ilof ijrsson r' r d.otter

De nylr, bönderna i Kungsberg f - t voto söner tiLl 17I, ursl i Sotjärn
var Lar.s Joironsson utan tvivel son tiLl Johanr Larsson, i Fi,nnäs Jacob

Olsson son till Olof Jacobsson ti.d.igare. 01of llrsson i Kalltjärn var son

till lirili l,iatsson 1?01.

i.le.niaI 1750.

Finnäs.

1. Ånders 0Lsson

2. li"ik Jacobsson (son tiI1 Jacob Ersson 1J2O)

1. Is3 Jccobsson

4, olof Jacobeson (son ti11 Jacob O1sson 1f2O)

Kr.rnr:slor,t.

1. Johan (Jan) oleson

2. illldc"s Larsson

i. iiellrili Larsson

4. Uril: Jönssou

LI1a sönea tiII 1720 års nåilr.

llot.i§rn. 1lär stod er:dast

2. Pcr Persson, villcet sj.nbarligen nåste bero pii någoi misstag. llan är
utal1 tvj,vcl son till Per .:Jrsson 1f20, men han nade m:mner 1.

lialltlern.
nr I. C)lof Drsson, uj soll tiLl ilrich iriatsson tioigare. - Ien son irurehad.e

hermonc L nr 2. i KalLtjärr år UiO hette Ilans lianssou, måg lit 0}of lJrsson

L724.)
//,:.ctr;t.7s- och RJi!9!ilg.d_j!'ör jE_lf§]..

§innäs.
1. Ja11 Prirs son hustru
2. Jacot: JacoDsson !r I sotl1 sonhustru

i. liens ?ers enka nu gift ned Jan Jansson, 2 döttrar
{. O}of Jacobsson )rustru, d.otter

i(onliberA.

1. 0]of Jånoson llustlu
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2. !ril: Jansson l:ustru, 2 söner

], Ilind::icir Larsson ,, , 2 ,t r mågr 2 döttrax
4. !.lril: Jönsson t, , mågr L tlotter
sub {. lians Olsson tt , L son, J d.öttrar.
g otiernan.
1. Per Ersson

2. Per }'ers Enka J söner, 2 sonhustrur.
,inr. Jaco! Jacobsson i Finnäs 2 var ;mgre bror till_ föreeåend.e

äril< Jacobsson. (enligt gamlo arvskifteshandringar Jacob var föaitt u1j,
d,og 7f)l), - Lrar: få.r den erfarenheten av de officiella. 1ängder vi I det
föregirenrle studerot, att do ej alttld tilLkomnit efter så fullständi8a
§e];uppsiftorl sä.rskirt beträffande barn6n. ne finns rätt ofta utan att ha
kommit ned i handlingarna - enligt forskaingar sou kan göras i liyrko-\
böcl:errra bI. a. //

Iinn2is .
1. Per Jcnsson hustru
2. lirii< Ja,cobsson ( , 2 söner, 1 dotter, sonhustru
]. ?er ?ersson rt

{.Anc1ers Ilansson rt

Iiun,qsbere.

I.OLof Jln§oon

sub I. i)e:: Jansson

2. :Indors Ånders son

j. Lar.s tiitlrikssons enka, , söner.
3ot,ierir.
L. Olof, Zakrisson

sui: l. lia"ns irrsson

2. Jan La.!§sons enka, 2 söne", rlotter
sub 2. Lar.s larssor: 2 | , 2 döttra!

Ånn. rlrik Jacobsson i ]i,innäs harie 1795 ! söner ji*ate dottern, si.sta
barnet vor lött ,-7751 }essa fiirrrå1land.en vo,o tydligen obelicnta för aantale-
skri.varen.

j"Jrfattaren hatle tänrrt sluta personal.uppgif terna hd,r, men av visst in-
tresse mcdtr,ges föIJande ur

Iirlläs nr 2 .

Jacob llrsson hustru, son.

hus tru
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Eggs!939 n" J.
Iienrili Larsson hustru, son (f75e-fg4r)
Bot-iti.rn nr 2.

Per Joussons enka

sub 2. l,ars Larsson hustru, son

l(aII t .i iirn .

nr 1. Olof Ersson hustru

sub 1. ilans 0lsson !t , 4 döttrar, mågar.

i,icd dessa personaluppgifter från ile g:amla finnbyarna i Järbo under

tvenne irl:undrarLen tolde ttet ]:a blivit klart, att åtminstone en stor d'e1

av cleras befolkning härstamnar från d.esea pioniärer vid 160o-talots börian
ia

- f.ö. helt naturligtt - Iliu uppgift var ju ej att prestera några släkt-
tavl"or, mon c1e genongårr6qo, ekononiska arkivalierua 1ämna iu stoff tiLl
l-itet ev rrarje. trödelseböckerna för ovansiö socken börja f.ö. ei förrän

t67t.

()
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3. tr'innames närinflsliv.

iiär lJars L,arssorrl }lats Liatsson och de andra finsica flyi<tir1gr,rr1, ,i
biirjarr av ]tro(r-tclct 'slogo cig ned. på s ini.l boplatser i socrcren var deras
rcirstc i'öretac att fiirsöka få lite 'tak över huvud.etr. vi kan nycket väl
riil<,a ut vad det brev för en bostad, nainligen d.en i cle::as henland. utan
tvivel vc.1 kainda kolkö.ia,n. ben behöver ej någon när, are beslirivning för
socl:enbornl. Ien tflmde ha a.ntingen sad.eltah med. spisour ocll irärden i erla

6aveln, eller vara kåtaIik raed konisk form och rököppningen i toppen,
.lrärrle'aLl"tsir, mitt på golvet lnuti, rlgg (sitt-) platserna runt omkring
d.enna. De redsi:ap och verktyg soE va! behövIiga för uppbyggand.et av den-
sarrne hade de r.,red sig från Finland: yxan, spaden, kniven, cärskilt d.en

föl'sta och sista. spaden kulde de säkerrigen få tag i efter hitkonEten,
on rlen ej kon ned henifråa. vid. Elvfärden erler snarare flykten från siu
henbygrl i ravåstland., savalalcs erler annan trakt var det ofta bxåtton
under d.e oroliga tid.er som rådde. {Rantala.r:rpi eocken nännes som henort
1ör flera finnar i giistrike- och hälsingebygderna)..

let iörefaller txoligt att även hustrurna voro 
'oed. 

virl hitkonsten -
n.ig'on alrtydan on att så icke skulIe varit falret ha de ti<Iigaste hand-
lin6crua icke att ge. Drilenot nä.mnes t.ex. redan åren 1600 och 1601 hustrrE
i oli.ia sammaniraug ( se diiron prt annat stä11e1). Då l.,asse finne ilet sist-
nämnda rr,ret så att sliga ttupptäcktes, hade han redan J kor och ea häst, så
det är no6 troligt att han redan iIå hade familj, eljest hatle knappast be_
hövts sir oycket djur.

va,d lcunde, d.elha att rere avt behöver na' - åtminstone i detta fa11 -
itnappast frir.ga. iJen miinga had.e kanske inte reeurser att köpa kor så rired

detsarnire, i så fa1l fick qiärd.en eI1er snef.an träda i funktion, likaså
arnboåstet ocl: pi1en. Iet fanns gott om vllrebrårr, fåge1 och fisk. Iien
brödfö-dan? Ja, ticn var det nog si och så ,ed 1 börjaa uppe i skogarna.
lJnellertid behövd.e nog inte firurarna ha så svårt att träila i kontekt ned
den ir remska bofolknin6en fö, att få sitt brödbeirov täckt, nan kunde ju
a.rviiilda sig ev byteshaudel med sraör, ost och vilt. rrinnar.tla voro [ästare
i konsten att gi11ra sraror och rikta piren rått. Deras husnödrar fingo
omedelbert ryktet om sig att tillverrca ett ova,ligt gott, värsnakande snör.
re fai',iljel som sr:urle ir.a tiond.e I framförar1t prästen, berättas ha före-
drasit finnsnörot fra:aför bondsroöret på gruncl av särsi;ilt de rene och fina
'byttoma uppifrirn skogenl Getajölksosten dårifrån var även myckct eftersökt.

iiur l:lararie finnarna vinterf,odret åt djuren? 6en rrågan ai" det vä1 i,te
1önt att stäI1a til} en järbyggare åtrninstone av en något ätd.re årgång. \
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Dessa. vet nyciiet vä.L vad ]ies-Låtter viII säga. lknslco att ttet t. o.n. iinnu

fiuns I.ii6on gom vorit ned om den saken. Det var 6n lätt sak för fi[narna
att sl:affs vinterforier på n3rrii.ngarna uppåt sli.ogcrna. II!et. stackaales el,Ler
inlades 1 elkla lador eller skjul och lcördes hom sedan tillfrysningen ägt
rrur - praktiskt och billigtl :Iussin partarr = finngliägg, var: namnet på

sta,,riien (@, pa kungsbergsmåI), I,Ialdus- Etricta 1 fLoran. Den var författo-
re11 sol! pojke raed och skörtlade i Sjufors, diir tlen våixte tätt son p$" en åker

på der-r tid.en. Evå lador fanns där, och tte blev fulLa ned hö.

Åvsättning for gkinnvaroma från skogen var det 1ätt att erhå11a, den

tog lilonan hand. orn. Redau Gustav Yasa gJorde kronans r.ä+t att få köpa skinn'
varorne. från iironans mari(e! gäIlend.e, och böter utr:rättes och indrevos slco-

niu;sLöst av d.en felande. Givetvis kunde finnarna ute i storskogen gå p6.

sidan gansl;a mycket om clessa }estämrnel,sert

litt arbete son finnarna omed.elbart börjad.e med ver
sved i nirllelren ev 'bople.tsen. On vi tänka oss til-lba}:a trehunilrcsextio år1

lrur sr:-g det dir ut i Flnnäs, i\ungsberg öch Sotjij.rn? Svaret blir: bara skocl

Intc cn endn odlad fläck, ej en n:inniskoboning , väster ut förrär1 i Lunsheden

ocll Sviil'ds jö k)'"kbysd. llen santitli6;t - e1ler snera1.e nugra år onrror"'-
icommo Iinnarna til1 Lll,la 3jörnnossen och.,Svartliis-trel(t en och så givetvis
'Lil1 0cl:c lbosltogarna (ULvtorp, ll.önnbacl:en o.s.v.). net fijrsto La.sse tarsson

Sjorde v:lr sålunda c.tt börja hu5;ga ned sl;ogen loing jtinrllrgs_bgc§e4. Iörsta
sveden var sälcerligen ett eller ett pat' )rektar. Efter huggaingen slrulle
sl:ogen J-igga och toriia tilL nästa sonn&r. Ia började !r{ngig5gn, son säker-
1"i3en vtur bårle rolig oclr intressgnt - men riskabell lrian ville ju inte stäI1a
till nccl. en stot' skogsbland.. Det var att valita eklen r,red. omsorg. Sedan sLulle
hopplocl:ning och uppsnyggrring ske på branafältet, hachning 1 jorden och upp-

lucllrin3, så att rågens groning underliittades. Niir all-t var til"elt fra.ra på

sormaren sanl-ades vänner och bekanta och gårdsfolket ti11 §e! !ö6t!Ali6a.
jggn$!c$_d! gii§clgn_slu$g Sg g.r&. Det var ett smått religiöst företag.
i.ian han nog förstå, att cuiis v:ilslgnelse til1önsliades sådden, och grödan

som sni'Lrt skullc börja växa u!p. Härat var ju faniljens välstånd så beroen-

ae. Yi ken också förstå med viLlien spärurin6 man ayqaktad.e resultatet av den

rqyci;na möda som här nedlagts. En1.i6t uppgifter i shriftcrne gav sådden om-

kri.ng 20-d.e l;ornct på svcdan, om förhå11-anr1ena, väd.er och vind., varit någor-
lurda normala. Iblsnd uppstod missväxt, ks,oslie i flera år, så att håinvtindel-

se tilL mJmdigheterna niiste ske. (såson yi.kan ,se i «lornb olcsutdraget för år
L6r4).

Srr, pågi.ck svedjandet ocir skogen trängdes u:rdan. Snart började ett nytt,
na6ot viird.efulJ.are j orrlbruk: lpÅogllnEeg !i$_åkeg.
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ilär är d.et på sin plats att göra en liten geologish utflykt och san-

tidigt sratulgrg 4iIbgf14ga,glgr. vitl ea jänI'örelse neal t.ex. finnarne i Ulv-
torp, Runnbackcn, I(äIIg jön u.f,l. 1 ockerbo och d.en etora miingtlen firulbyar .i '.,;,
ulpe i högIandet.f.ö. och stola d.elar av det av finna! uppod.laile Snerlgel
Yart ör nu d.etta'i

Svelet är, att finnarna i Järbo, såvii1 i trinnäs som l,lorrlonå, Kungslerg,
Botjiirir oclr l(a1ltjärn råkade ha turon att slä sig ned pii roarlier son J" igga
r:.cdanlör hijisia lravs,.iriinsen. Yaö är det 1'ör nytta med detta di3.? Jo, marken
besti,r ofta av sedipent, a.v.s. ! havet avlesrad fin,iord. - alltså ej av

. gkggslmgrEeg scg bIev_åEeI g9e plgc§--ogh_slegfg i jämföre1se
med cLen sl;ogsnc.rl: soro flnn&]3ra i bergs bxakterna nåste orllat

],lu ha 1ri ju norärurarker även j. våra finnbyar; fast ej od.lade. Å11.r bo-
plats]lullar,no s iivä1 l pinnäs och Nordanå som i iiungoberg och BotJärn åi,ro

rner el1er nindre av ha.vet renspolaale noråinbackar från land.höjningstirlen,
l1kaså alla §.k. rrstensvodert! i byarna itär och d.äx, t.ex. den ganslia vld.-
sträci:to bloclcms.rllen I övre ä[den av l(ungsborg. L1]a d.essa äro gan).a svedje-
la.nd, som oäI:erligen även d.e varit besåd"de med syedjeråg n&gon gång, kanske
fler:: si'r.nger. Setlan blevo de vid inrösningen undonta€ina so;n oamfäIligire ter,
s,L. bynlLmä1ningax, där byborna had.e sanna rättigl-reter, att Låta kreaturen
betc o. s. v.

iiu lca:r vi iriir samtidlgt påpeka, att noränmarkerrla ovan tlen ganla havs-

[;riineen har en förtjänst framför de nerlanfijr belägna, nämligen att d.e icke
iiro ursi:öljda av ]ravet utan äga betydligt mera näringohalt ån d.essa, :aed

andra orrl l"önar mödan,b?!3Te.. rlmerlertid mi[na d.e aassiva stennurarnq kring
äkerl:pparna uppe i bergsbyarna on <Iet qyckne arbete, som var förknippat
med odlingen häruppe. Saidana murar ha vi inte kring åkrarna nere på 1åglandet,
så vida inte nligon tog sig före att söka förvanara en moränbacke till åJcer

- 11å blev det nog en ]rlock- och stenhög i närhcten"
§vedjandet loltsatte sed.an samtid.igt ned upporllingen. sho8en utanför

ål<rar:ra gaLlrades, barrträden ned.höggos, Iövträden fingo lcvarstå, hagmarkor

uppkommo, vilka anvilnrles son betesnarkar. Svedjningen utbredd.e sig emeller-
ticl utåt d.e stora slcogarna utanför byarna. IIär ingrep dock snart nog under
1600-tg1et rryndig'heterna med förbud._Eot_sgeljgn(et. KJ.agoraål strö,,nade in
från svenskbönilen:s över densamna; ehuru de r).o ck sjä1va - iir,on, parentes
sagt - ofta svedjede lika nyct(ot. En ny tid började f.ö. bryto in I svenskt
näxin5slilr vid d.enna tid i och ned d.en av statsnaktcrna, uppmuntrilde .iärn-

Uagtg+uåeg. Del gav l:ronan slie.tter. Små j ärnbruti anlades här och diir i
sl;ogarne. vid forsar oclr faI1. tlär behövd.es fraDför allt ko1 nen även ved.

och andro shogsprodukterI dessuton arbetare ocb körsLor. l(ronan tilldelad.e
bru-1ien stora sl:ogsarealer på sina allnäuningar gratls eJ-ler senare (1i581)



för en rlngå avgift (s.k. rekognltiogsgtgggr, rrin recognitiouen dominir',

till ldninreelse om ägi..ren staten). Nu började Kron&n en nera restriktiv
politili gentemot bebyggeleen på sliogaroa. llet var genom gkggogdgl3gen

w i,,- L547 son denna nya instäIlning ltom till synes. Ie torp som @!@[
blivit al:att1a3da och tilldelade s.Ic. "g!gpgg[$ise[g[!rr voro eneller-
tirl ol:gr-41c!aga och fingo skogstilJ-de i"ning. Dit hörale Jåirbofiruurna, b1.a.1

i. aLlnr)rlret gä1lde Ltet'ta aIla äldre bosättare frf:n tr'inland. /r])a ej ska.tt-

le;da torp L547 blevo rurderkastade pröwring. De som ville åtaga sig arbete

åit brujien fin;,o sitta ]:var, övrlga uppsades och fingo flytia. llmelfertid
fiu6o brulisägarna en vidsträckt förfoga::d.erätt 6ver a11a p& rekognitions-
skogarni,. boes.tto osliattla,gtla torparer varför vräkniugarna ej alltid gingo

i verirs täI1i;iret, om ir:nehavaren på något sätt l(unde gagTID. lrruliet. Uang

s vori j crrde blev docl: förbjudel.
lifter deniia utflyl;t tiLl tie storå skogsviddefllas finska invånare på

l6rJu-ta,1et silall vi tänka efter något f.itet vad PåI Svensson, Anders

r,ricl:eLsson, tasse larssorr och ]riat s ii.iatsson'l anvi:.nde sina svedcr ocir ä:rar
till. ])ei; vlr on heI del viktiga produlcter som de fingo ut ur dem.

!; sved.j orna s:iddes frärnst 3!6,r son ovan antytts. Il'n annan vä::t var

rovor, vi.clare !!g i stor sliala - en r,§,'c1iet vihtig avkastnlng från svedan

flon i:]L1lu Eer pa! a.kcrn, när den bl"ev färdi6. iiär sådtles dessutolr j@ och

[ev]:e. Den göd.s1a,(Les r vi).ket ju inte sliedrie på svetlen. Tobak odlode oclcså

f irn:,rire, likaså !ggg"
f allmäirrrct to6s blott två sl;ordar i rad på svedjeland.et. rifter första

skutden bor rna;r ihop rle helvltolnad.e stanmarna och kvlstarno o.s.v, efter
rL,x6ti. brS,nnin;;en1 vidare aLlt enno.t som ru[1 vil1e briinna, 5iu,tna1 halm och

cL;liiii och brän<le en giur6 til"I. Sedaa s&d<les råg för andra girn3en. Efter
ricrur:,. briinning ans-1.gs d.et inte vara Iäopligt att briinna jorrlen meral diirför
att 6r.:-sviixterl - son man ju avsåg att e:rhåI1c, på ovoilcn - blev allt svagare

Jenoir bi.r:innin.gar*a. iieningen var att sved.eil §kulle bli en bra betesmark.

liiir säLu,icla den forsta sved.en nilste lrlännas åt sitt öde'r t.v.1 blev

det n"ilv.indi6:t att hugga 11yg gvgdgr und a.n iör undån allt 1ängre bort.
Ioljder blev ju att en finnfanilj behövde stora shogsornrrndou f'ör att med

svcdjuingen l:uirra liuråra sig. Det var iu också vanligt att fi-nnarna riihr"de

i dispyt med varanrLra ijver svedjandet (såsorn ju också dombdci:erna förmif1e.).

,et vur girretvis detta extensiva slcoGs skiivland e son till sist n iste päka}la

BJmd.itne Ueruas uppnärksaa let oci'r ingripande, särsliilt då. i seniband ned järn-

hanterlri3en.

i'å sverj.jorna si.rltlcs som ovan sad[s l€ ocll rovox,i åkrarna @1 och

ircvrc.ljl.d.en skårs ned q];äia för hand. och torliades i ria eller bastur vi1lia
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jainte fä.is och sta}l sant häbbre och liqrlare voro d€ nödvändiga husen vid. en
finngåril.

Dot fr,;rsta irjrgot brittro bogtaclsirusot var ctt s.k. q!g!g, nf f or2[r.&.!ge,,
ett litet hus av brlade sbockar, dörr i ena gaveln. (vanligon mot öster).
rrure i riil:stusan ur)puurad.es i ett hör, cn stor fyrkantig ugn av sten och ]era,
r»inst ',;rc elnar i aIla rj.litninga.r. Fralai'ör ijppningen murad.es cn ränna, den
s.1:. r'5'rnvan'r, clär 5röden krafsades fran vid. natrag'ningen i farl be-rovct på-
l;aLladc. iiå ugnen ordnades ligg'pratser - varnt och sköntl skjutluckor r
vägLo'ra och en i taltet för rö}:en, i.tet undcrtarc rnen van1lg* 1ösa stli.nger
som kuld.e föras ihop ti11 underla,g för torl<rring. av d.iverse.

llöligtu.qan, rian och b&stun voro i princlp likadana, neal cn stor nurad.
ugtr. Rian var givetvis större och fijrsedd ned 1og6o1v för trösknli:g{_-nr s ottr

sl:ecide :led gl:,,tor. r bastr.rn funnoo ravar ocir bänkar att använclas vid svctt-
badet.

iiäLi;ret iiurehöI1 bI.a. rårar för säd och »rjör, I:ar för k6ttsoltning och
fl;sh' J.ven ebb bark-ka.' för udd.tld.er, aosrvr - Detta hus stoit vanrigen gan§ria
*yci;et itojt över nali:ou, gy flera slciil, med en liten trappa u;op ti}l d.örren.
- i(;l"Ial.ei) var väI oftast ingtävr1 I en backsluttning.

anle,dcs vid en for: clLer folI i
ei'u stiiLlc vid ån, rali b ned.onf ör

nii.rmaste vottend.xåg. Dct f inns i I(un;sbet 6
I:andclsborlcn, oon bru.lar kallas Valla;.:itrnc.

Hn kvarn ,v eiri;Lagte slag var för finnarna en nuclvii.tlig inrättning. Deu

cti ira.rn son ij.r en för;ndring av ycnkaitylh, = itarnaL i:var} på svenska. Det
l:on:.rcr. av E&,, glrrlal och Eg}fI, kvarn. (Vi obsclvero likhetcn ned det
sirånslra *ijJ-la). rIaiL irar fun,its on damm en 6.åirg i tiden, troligen änd.a sedan
finninvandringcn i:å 16o0-ta1et, då här av namne t att d.ö::na aåste ha ]eset cn
kva,r. - lio*ma ramn o:iisterar f.ö. iinnu ibla'tl på den pr.ats drr Jidraås riggor.
Där hedc c,llisi oche }bofiurrarna eu lcvg,rn.

Ilcilsl:ap, irus..:ci.r..ds sai(er gjoralos av gIå. Itet var sl:ed.ar, slevar, fat, tall_
::ilcar, bu,kar, I;iilltot, tri'rg, baljor, .oinorl spirurr,oci:er, nystfot, vävstol,
s]äirdo:.', yarport Lråt-rr, sLåd.ar, finnård.or, ilii..var, r;fsor etc. ilv niivcr ochol/lädcr .;io'dcs sl:oclon/aIlc slag, liontar, i(or6ar, l,ltivs1idor, re?, lurar o.n.

;.latr;ilrter
so'r voro specierlt ii:rsi.;a och !'ycriet vanliäa 1 finnbyd^d.orna litet varst,des
i landct, ilro fö1j and.e

}.ll.'st nutti., fi,sl: livr:åti, slirs::iLt sorni.nrtidet: vid utearbctcna i
st:il}c i iu., att frai;ta bröd. lnecL sig elIer ira beov.::,et att .i<oka 6röt; brukar
l:,]Ia.g ,riv*::öt (,åvagröt) pi svenska. r,'islis.oad, d.e.s. vatten vari fisk koliats,
til-1§::ttcc raerl rå;ajö1 (eli.cr, i brist på side,t, a'nat njö}) J. sida, mä,gd
att v:id kolininge:r uppstår en stadlg gröt e1Icr d.e5, tages av ekien och rullas
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ired i];i1{icr:ira i Lai;oa stora portior:er, ätee merl snör, njöIk e1lor något annat.

B:rist pil fishsparl ersii,ttes ued. vatten, vari flott i<okas, cller istcr och

alrr1at fctt, saltac.
.liillo eller 31!!!g (bargröt). Lingonnos (sorn bör förraras i stonkruloe)

blar.rdas ned råg'mjöI ocil iites närhelst nan beira6ar.

ilosk eller l$lte. Biven potatis ooh (eIler) l:orrunjöI, vattcn, steLeo

eller 6ri,irldas i ugn r,red fIäslcbitarp sa).t.

i,ii.rani e11er sijtlilubb. Vatton värue s tilL koLpunkten, ta,ges av eIdenl råg-
lejöl iröIes och maltnJöl så mycket att det ireLa gualcar sött; röres flitigt
titl en vllling, lioi(as upp necl till§ats av salt, häIles sedan urp i snå skilar
( niivc rr:}:ilar ) ooh ätes lca1l t.ex. med griidde. En b.run si.r'ap s snakande läcker-
iretl - SUtb.iJrn var något liknand.e nen ;;jordes fastare, son bröd eller Lixapa.

83, giordes i niingd ocir lagrailes. Det bLev s.h. r'6ry@[rr, soa snakade

utnlri.: b - ner: lul:tad.e lisnhihd"e ini;e så skönt I

l@!, ngFsmörr hökades på vaoslon efter osttillverlcningen, utnärkt vä1-

srirs.kan.lc på snörgfr,sen - som be]:antl
Sötosten var en arman godsakr som även vi känner ti1l nu för tiden.

l



D. Utdran ur, doFböcLerna.

llir stud.ie av t1e s.li. solcöresIän,,iderna eller douböc]<erna 1ärurar åtskitllga
inbl-ick:rr i folhets liv och leverne. Hii.x Dedan ska vi ur 0vanojö sockens tiugs-
hairdLin0ar ploclia ut d.e ärenden son beröra finnalna und.er rLeras f,örsta sJu år-
tionden sonr socke:rbol: iuorl Jäderbo by.

!e.b visar sig litct varstäd.es i de trakter, där finnsrna slogo slg ned,

atb deS iir saliöre s regis tren son vanligen ira de ftjrsta uppgiftcrna oro clen. Så

t;c::s deL åtni[stotre ira varit i denna trakt. Sä rritt författaren funnl t i hand-

lingarna si ira vi deu förstq, ant;rdjnl,ngen om d.eras niirtraro i ett ärende so! fö!e.
1,o,, 1:J. @. En firure vid. namn irilcirel Inilersson stod åtatad
för' vJld. r,rot sin styvmoder och att ]ran skurit sönder sin farc siingrya. .[v sena-

il,t
E
ei-

t==

-

rc i:a:rillingar av cl:ouonisir art ( se däro:.:rl ) frangår, att .uersoner bodde i Iirno-
bCle d..v.s. I,.ii]r1i.s i Jriderbo' Straffet blev {O narks böter, men 1 samband. där-
nerl strlLr c.rrdet "lntetrrl d".v.s. haa hade intct att betala bötörra med. llu frao-
går det ju av niLlet, att l,iichel säker}l61en va! en pojke e11er i varje fatL en

yn§I.e pcrsou, vars moder troligen dött, varpå f&dern Aift on' sig - villcet sonen

kanske cj tyclrt on} (vidare on fad erar Anders L{ichelgson och riven ornnänntle

;iiciiol Åndöresonl (se and.r'a u1.:psatser om fitrnarna av fö::f .l )

Xf tcr tlc',; Ls, nJ,I i:a sal;ö::osli"ngderno inJc uppSilter oo fiilnalna f ör.rljn på =
F

tinr:ci i OvanFrj ö tlon 9 doc 1510. Det var ett r*å1 av högst fredlig tesl;affcrr-
irc t, i tlc t att hr

,L_
På1 §vensson i i[iiiis "]ät.L förste sin opbiud.a een i:]i:.;L sou ilan kiöpt hadhe :

&i iians Jönesorr i Jäclerbo, item ef Anders Jonsson et .ilnglrie til et skrindhland, t--

iteril eeu l.Ju6^h af 01of 3elnthsson i Jäd.erbo på både sidor ort iflrn vid Esliilsbroo." El

Ett slrindland ,Sav en skrinda hö. Den i soclcnen val-kända Eskilsbron har f

sitt nann efter der förnrögae firnen E§I:iI Urbausson på Lenåsen (Oct<etto), vlUen =
sälierliger gjorrle d.en första {enhla! bron <i.rir. Tro)"igen bedrev haa f,iske der i f

irn. - Förste I'si.nrr betyder första gången. Den gamraalsvenska glg = gång, förek. L-

alltl'o:'t i gigÅg = någongå.ng; item betytler likasår. -
Jor:dai'fiiler sl:u1lc kungöras på tinget ) gö.nger. Ovan nämnala affär var före E

på tinget i'andle gin" den 12 okt 16L1 och rTriclie sin! på tinget ilen t1 ^urs,/ \
1612. '-r; ' //tr

Den I0 febr 1615 stod t1rlg 1 t'nlottn. Liaj3ts Bef. hafv. närnarot etc./ E

lll.. å föreliom 16ljande ärende.

"@gJar"*oå i iion6sbergh begäradhe doom på thet torpestelle"
sig tilt mod. Dslril iliatsson r'rån i,ngermanlaud, sfr, ock på de ängar

köpt.
lirf i 2r nar.

r'Iesse eftcrslrrefne llafua ho[it sigh tilbalra och intiret korunit tiLl IiaxxbruDgc 
i:--

t---att iola l:rigsfolliel1! I'jats ldatsson i Bolierna, tasse Lansson finae, !äSvensson -

,,, , -"t'

,'_

E

\

-
=han hade bytt

son de båda



D. Iltdrai ur <iogböcl;er:ta.

llir e tudie av r1e s.l:. saliö.-r.qs lii&:dcrua c1ler <lonbijol<-eJng Iämnar åtskilliga.
iublicirar i folkcts liv och leverne. IIä:: noclan sl.e vi ur Ovansjö sockens tings-
ha:xlllngar ploclta ut d.e ärenden sorn beröra figråar+g und.er tleras första sju år-
tiorrrlen som soclier:bor inora Jiderbo by.

Ieb vj-sar si.g litet valstäd.es i rle trakter, dEr finnarna slogo sig ned,

ai b de{ i;"r sa}töre sre5'i. c trci: son vanligen ira rte fiirsta uppgifteraa om den. Så

t;,c:is ilct i.tr,riDstoire ila \ra]]it i derna tra.kt. Så vitt författaren fururit i hand-

liirg;rrna si. i':a vi tlen första antydningen on d.eras närvaro i ett iirende soe före.
i:or;r p3. tin.get_i 0va,ns;iö å-4 1600. En flrure vid namn iiicirel ;\tdersson stod åtalatl
för' vJkl r,rot sin styvmoder ocir att ]:an skurit sönd.er sin fars sän6rya. trv gena-

rc ila:rtlling:rr ilv c;.:onoxrisir art ( se därorrt ) fram6år, ott ge"sorre)r bodde i Finne-

böle d..v.s. }.ilni.s 1 Jäd.erbo. Straffet blev {0 me,rlcs böter, men i somband där-
necl otiir r..rrdet I'intetrrl d.V. s. hen hade intct att betala bötorna loed. tlu fra.n-
gar d.et ju av iiulet, att i;iichel säkex1i6el1 var en pojlce e1J-er i varje faII en

yn§l'e per5or1, vars noder troli"-en d.ött, varpå faclern 6'ift oI[ sig - villcet sonen

Ilanslce c j tjrcliL oE! (virlare om fadern furders liichglsson och ive]l oE laiund e

;,iicliol Äi14ersson, ( se andla ui.>psatsct om fiunarna av för.f . I )
Df tcr dc i L: ni1 ila sai;öic s l-ilngd erna in5a unp5if tel: or1 fiilnarna förliin på

tir:,:ct i Ovansjö d.en 9 4ec 1,610. Det var ett nål- av höggt fredlig besl:affcn-
het, i c1e t att

li1 §vensson i i;fi,,äs "lätt förste sin opbioda oen liir;h som iran kiöpt hadire

ir. f i.ie.ns Jönason i Jäc1e!bo, iten af Änd.ers Jonsson et jlngirie ti} et skrindhlend,
iten eeu inij,.lr of 01of Serntirsson i Jäd.erbo på båile sidor on åtrn virl llsliilsbroo.rr

Iltt slirindland 6av en slirinda lrö. Den i socknen viilkänds Eslri1sbron har

sitt naiur efter tler-r förnögtle finnon Eskj.1 Urbalscorr på Lenåsen (OcXelUo), vl em

säl:erligen gjortle tlen förste ,fenktal bron r1iir. Troligen bedrev han fisl<e där 1

un. - Förste 'rsinl betyder första 6ångerr. Den ganrnalsvenslia sin = gång, förek.
alltj.'ort i i:isonsin = någongång; item betycter 1ikasf,..

Joxd.affairer s}:ulle kwrgöras på tinget ) gånger. 0vi}n närmd.a affä"
på tinget t'andre sin" den 12 oht 1611 och 'Tridie sinrt på ti.nget den IJ
L6]2.

'r,

Ien L0 i eb.r. 1(:]6 stotl tlug i "Irottn. iiaj:ts Bef. hafv. näryarort

3I-.a i'örckom l'öljande ärend e.

"@J,arsug i iion6sberåh begairadile doom på thet torpestelle'r ]ran lude bytt
sj.g tiII ncd. Usliil i,iatsson t'rån jingernanland, så ock på d.e ;iågar som ds båda

köpt.
lijl-'i 21 mai .

::" ::. :':':"":: lll:']"',: ":11 : :':"-::1:::" ::: -:':::: ::T::_ : ":,]',:::::::

var före

^rrn /

etc.

/,
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bönder i boLbyar i 0vanojö. Vart därför alLa

betals d.en som foLat och f ört iude.

I

"ldl8 ofvansioö socken then 18 i{ovembris.I SLantl nämntiernännen fanns 01of

Jönsson i Järbo.

sislrid Persson i i{äset härade ti1I },lats Pålsson att han irad.e 'raf riagen tagit
Le.sse Jespetsson fim:e sol0 var hans syskonb&rn'r, vilket gått till eå soo r-'Orten

Jacobsson ):erittadel villien var tillgtädes - Anders Olofsson i Järbo fungerqde

som tolk - tratt han piosad€ igenon gluggen på viiSgen i Rigian ther Lasse 1åg

inne och sol", sedan kastade hau även err Lie gon hau slagit sörlder, rrtog så

en ]<lubba och slog på rväg:gen, d.å kom L,asses hustru ut och saale hvem år Aär, niir

Lasse hUrde detta buller koo han utspringenale r nä! han kom utom förstugutlörren

sLog iiats tiIl Lasse över hustrun med. ert wedeklubba i hufvudet att hufvudet

gicl< siiurler a.tt iran stalp strcx tlöd I satima stuad, vard.t clti I'iats strax fångin,

varilt fördenshuld. iilats sagd ifxåå lijfvet efter thet 2 Cap i Dråpen Balkent

med willia.rr Vart seden böfvel nen Wnd'e,r/
r'lnders .Ilanssoil 1 Bokierna hade be1ägrat en liona l'larlet, vart saker ] nark.

15 20 den 1B sent.

clas PåIsson I'liii t'örsta sin opbiuda ett torp l.Iordanåå sorn han kiöpt had.e af
hustru E1j-n, f,iichel .finnes eft ef,lefverslia, L,ars Krutsson bötl efterl lofvaile

si;e,l'fan penningat igen. "

trolof ir'erre h.,i'ver s1.I8it OIof Lars§on f inne'r ( srikerligen frirn iionungsberg ett
sr.r' i clsil;tet, blev gaker 2O mark'r och förlil:an för J"ythet.rl

t' 01of finne h.lluer slagit Olof ll/erre eal sl:enor vard.t §aak ) rnark. !r

20 inart i :. 162I.

ll1.a. Pcr Jöransson, .i\nders Jöran§§on, (,lof Jijransson och 0lof Jönsson kiirade

till Lars Larcsotr i Iionun§sberg att han hoft nr'-gon Erlgh tirem ifrå, wartit sagdt

att Lasse skulle förlijka thea och rödie them så mycken llngh igen.

1B juni 1o21.

Clas Piilgson 1ät "ltridri sin'i uppbiuda ett finntorP I'Iolanå som han köpt av en

.linsi;a, hustru [1in.
L62? 2B nai.

Qlof, Lasses son lli I(onungsberghtt hade slegit tiI1 dörls en ko för Ånd.ers Jöran-

sson i. J.!rbo, va::t saker J ms"li och för "helgedagsbrotttr ) merrk, irad.e ocli varit
ned. irans bröder And.ers och liat's Largsöner.

Sigfrid Pcrsson I Nääs begärde fastebrev på, d.et arv hans svärfader Pål
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Svetrssotl i irl5.äs ironon1 anno L617 r,bebref wailhe t'.

29 r:rai L621.
lj tf,"thiil larcn tillsade finnarna att icke hysa lijsiinna.r och huskarlar, vllka
bu5ga bort kronans och bonaiens skog. Icke skola hel1er de bofasta flnnarna
lova Lösfinnar att. hugga och sriledes bortleja, und.er uot av {O mark för
i'onungens förbud.
. L62 7. !U decemuer.

/'.--.1-' leder Jörqnsson i Järbo, Åniiers Halfvardsson och 0lof ind.ersson hade slagit
jiats fiune och Iians finne, vart sa];er Per J, {O mark, O}of och Anilerg var<Iera

6 matk. ,/./
1624. 'i november.

'tlossa hagva inttret byggilt på r'rägen ti3.l Uögebo" - - bl.o. finnar: Si8frial,
0Lof l,[dersson i llol-anå, i,'iats Larsson och lviats fiDne i rr1(on6bergh" n.f]. samt

ett stort anta1 bönde! 1byama i OvanEjö. Vaft ss,ker aI1a, , mark.
/ L6z\. r.'I oktober.

l-' Vart finnarna allvarligen fölmana(e och varnad.e att den som hugger svetlJo! in-
pi." böndelna,s ägor skall mista det lran sått och böta för förbudet.

Jonas Olofsson i rrDiupdaalrt kära.dde ti11 $ats llansson i t'lokerna,tr

01of Larsson i rilionungsberghrr a.tt ileras hästar lropätit hans Rogh", vart
att var och en son hatle hästar där skuLle glva lgen en sparln sätl för var

'negsa haver rri,nthet byggd t på rregen wialh Stegerengierr 3

byar, frrin Järbo fö1jand.e: .,Lnders lllåmEs on i. ttiletåsenrtl

Olof Larsson och llindrich Larsson i rrKongsberghrt samt

vardera saker , me.Tk.

Jacob sson i lIäåis ryurcle från en soldat pii v5"gen

föra i rr shitltsf errlrr , va,rt saker {O nark.

01of Jönsgon i iiio156"* tiLlsado L{at§ [ansson 1 notjärn att ting sl(ulIe bliva
men llen reste sin vä6, vart saker ] nark för rrswarelöser'.

.l bz / . t) ruua.
rrlesse h.afuer intiret l:aritt på nr!6byggningen på Geudugeboreni (troligen Gin-
born ) f örliden .iröst: föl jonde Järbyggiere 3 Ånilers iiånsson I Vettåsen, I,Lato

llarsson i Sotjij-rn, Olof Larsson i lcU[gsbexg, Claes På]sson i llol-anr5; seker var-
dera J nark

rt§to3h utiri Sergsxnåists tr'ougdtes väIbetr. Joen

finnarna från oLlka

liats Harrsson 1 ItBokerna,ft

Clas i 'rNofanåhnr'. Yart

Skougs niirwaro. n ts1. a.

ned hästen, den ha.n skulle

,

Ilästa ting som intresserar oss hölls

L629. 29 feb]"...r.-'L._
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31. a.

3efal,lrr. ni*{9Hl:.iirad.e tiI1 llindrich Larsson i liongs}ergh att ira,n irade kommit

ti11 JöraD llertllsson i llunsbo i 'rswedsiör' (SvCras;O) socken och tagit alär

hus och lagt rliir in någon säd 3or0 han förde. Om morgonen shulle d.e köps}å on

sarrr.la €)iid, rttloch 'baar thet inthet öfrens för then", så tog han och Jöran ut
sarula siid, Låg diir ook inne en spann sä<l som Jöran tiLlkom i en säck; som

octcså bars ut i llinririehs s1äde, därned Illndrich (här storl Ji5ran, men det är
ju tyciligt att det är fel) körde sin väg titl tu11en, Aär ila.n sålde all säd

han i1s..1e, även d.en spannen sofl v8,r ned på Lasset. När Jöran sakna,tle säd€n

sände hen bud ti1I llindrich att han raåtte få sin säA i6en, då sade han att
tth.on togs af honom widh tullen'r, vl1Ie <iiirför intet betala honom, men enedan

han så1de hans säd där. vart sagt att han skulle bEtala och vidare böta 20

lxa,rk "på li.}'l: ts nådige behag för tullsnåIrt.
/ 16321 10 okt.

-.n/' BL.^.

llustru Ärrra S. ?e1. Larssons eftcrlel,ersi(a i Järbo ttlätt förste sin opblnda

et i.ingie rlalnalr liggianile in mott Hulgber8h", soo hon hade köpt av sLn sviir-

facler olof Jönsson i Järbo. (,udra och tretije gB.ngerna före på ting 1ängre

fr{ua). - I1är irr.,r<le vi <Iet stundom förekonrrand.e namnet i{ulsberg i st.f . I(omrngs-

belg (iiu,'r3sberg).

tinget @ 3 f e-br.-f[4. förekon bl.a. 1'öljande bekLännande ärenile.

.' lDosse efterskrefne beklagade sig jammerligen att de tlette åhr ]1att ingen

ahrs rrext bckomnrib he,dlle, sammaledos i d.e tu förre ärren ganska ringa spann-

nai] behonnltt, ähre (l.e lördenskuld der igenom myckitt utharrnad.e blefner der

Gud ocir ii.L,l:tt lc);e nådlgast techies sigh öfr den förbarma och ned. någon 1intl-

ringit pa theras uthl-g,gor förslconarlhe så blifwa the aldeles förblottadhe och

måiste öfr gifva sino fattige itus och hetrr solo ähre Sigfred ?ersson i I{ääs t

;\nders ^LncLersson i l{olanå1 Joen Eriohsson lbiclemr L{ats llansson i Solcernan,

OIof Lersson i l(ongsbergh'r 1 o.s.v. e.-e',rx i s& gott som aIla finnbyar i socklerl

men inte nog aed. dem utan också en trängd bönder i tle gan1a byarna - - - b1.a.
rral1a i Jiirbo byrr - -.

Iörfattaren har lngenstädes i handLingarna sedernera funnlt något orn

resrrlrtot rsx h!c.;on;Let,,/
L,at, 7 rrorr",,,bor. /

31. a.
rrOlof La"rcson i i'on6cbergir hade belägrat lie1ga, Pi11 Uusliarls dotter; r'rardt

saal; ,f 0 raarl<. rl

iii.irdrich Larsson i iiongsbergh ha<1e slagit dorthen Joensson 2 yxlramn&rsLag,

vart sai:cr tiLl 6 mark.
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16i5. 2 nai.
-4F.-1.

Lasse Jönsson hiirade ti-I1 ulof Jönsson, att han ha,de thuggii in på hans uaghr,
vart s.r.;t att syn shulle dit :,reil det första.

Sa.rr:n1ed.es bcgr.rl'de Si5frid i l{ääs syn att Olof Jönsson hade fä}1t oclcså

på h.aiis il5or, vi1l.:et bevil j ades .

16]6, 6 novenrber.

01of i-irr.tenssor i Sotjrtrrn lcärade til-l Ihonas Hind.crsson ibj.d.an att han hade

bri;nnt ulip för honon 1! s§Iar råg och hatle 01of tillsagt honoro a.tt hjäIpa sig.
med elden son Tomas upptär:,t, och icke velat, och voro samma skylar värderadc
ti11 J tunnor råg, vart sagt att [honas s1iulle betala honom, vort ock thomas

§ahcr tiil- J marh.

nl. a.

Sefallningsmanaon uppläste I.I:rls 1lö6hets St:'rtiråf fi,brev at t
si:ulle var-a h:ir 1ängre i. Iandet utan utvisas tiI1 trinland,
her;eflc1'ar eller hyser ska]1 böta {O mark Lihasom den som

bergclar. lr

ii:ls ta måI at L u1:ptaga f ijrelion f örst 1r!z]2 den

Jacob t'iulsson i Niiäs lät första gång uppbjuda någon jorcl ocl.r hus I lfäåis son
han !;öpt år,v silra sjicl:on, Lars l,arsson i i{ppelbo i Viistra Da1arna, Ifvor
Ler.'scon ibidem ( sa:Ir ra. stäI}e) och af 01of l,arsson i liorrun6sber6h alLderas
a.r'vs,l"r i',xt i lIliiis. ( Or.dal7r1e1seit fi.jr.efall-er något {un}<eJ.1 siste neningen synes

ani; dr-r,, att c1e tre voro gifta meti Jacobs sye trar).
Item (likaciiJ I:ärade Lan tiLl sin sTsters nan Sigfretl i,ersson ott ilan l1ad6

l;a-i t de sved cr un<I3.u byto s on l]atr hade huggit . Iten hade han f ött sin ood.er

i lu i;r., cloir Sigiled ha.rie bort föda, där dct skulle stå son hans fader 1ovade

Sigfred (duuj;elt sl:r.ivetl). Vort sogt att cle skulLe köira torl;et 1iolanåÅ och

riiLila sii att Sigfled 6iver så nycliot mera ut därför som Jacob gav för sina
syslion.

1641. B nars.
31. a.
iiicircl irlilersson i lio1an.lrå had.e

,roniicir), men d.et i;a år s.l;ul1e de

sågt atlj l.iicheL sl;ul1e ge hoironr

L6,i1, 2 poverbcr.

81.a.

ingen 1ösfinne
den dem härofter
rrEiltogan Ean her-

såIt halva torpet ti}], Ilirrdrigh Uinich ( trotlger
gJ. d.är och göra iralva utlagan vard.era. Vart

pennj.ngarna iaerl och sedan behålIe torpet.

!ro}765arna (=lro-lor$ kärade til1 01of L,arssol1 firute i ilulsbeogi ett han lovat
hugga svcrljoJ.anrl tillsaranarrs ned dem nen gått dit och huggit ensam och sått,
blev soi;t do alla shul,le sliörda. på hygget men bctaLo, 01of för utsädet.

l.j17r 5.iqJii.
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1644. 5 febr.
31.e.
Lars, i.:atsos son l IJolcol'rlan hade telägrat
varl i.lrin ?ersdotter on utfattig fi ska.

1645 r 21 .juli.
ifrån kyrkan en stor Böndag för i år se<lan, vart
niiste llospitar (l).

81. a,

llans Årrrlcrsson i j,tterctc kära,de ti1I §ven Olofsson i Ilufvuåbcrgh (-fungsberg)

och Jifxi j,iårteusoon 1 3otjärn att rte hade fäIIt svortjelanrt på 'ttcrstaskogen.

40 matl:g b;ter. (sami:a §lLIi stod. Iängro ned i protokoJ.J.et rae<l t1J.1äg3:ct: rrtLl1-

lroira 40 ncrli och nista arbetet, äro fattigett var överstrui;et alltsarunans).

Siffri ?er.sson i iiälis Lät 'tförsta sinrt uppb j ud.a någon jord och lus i §ääs

som iranr liöpt av hustl:u Änua bocnde i DalarnaYri i lelu.nge sockentr (siiaI} väl

var-a i.ialung) , därf ijr han sivit 4o daler lEoppaxr§'at.

3I. a.
Sigfrid iriirtensson i Botjärn uppbJ6d trförste sin" 2 öresland jord och hus som

halrs saLigo fader ha<1e köpt av LIats llansson ibidem.

Danicl Johansson had,e instii&t Lars Hindersson ((ungsberg) nen han kora inte.

i r.rark iör' utebliulin6.
' 1647 t 20 not\relbti.r.

,/ s]-.a.
Sigfrid Lärtensson i Botiärn 6911 ir"algareta

lovat 6ifta Bban att vara deb, blevo fäl1da

en l;ona son ti11förende bolägrail

Vart han sakcr tiil ] mark.

Ursdotter: bcliäirrle att de i tre år

Sigfrid tilL 40 oah iiargareta tiIl

eig a,tt han ej Cnru fått köpebrev på

i Sotjiirn, varvid IIat s påstotl att det

köpobrcvctl om SigfrirJ. betalte 10 daIer.

'Ihomastlottor ett

PåJ-sson, I'er
och uppbränt ilerura

20 maxi:. in6a barn had'e !ötte. /
L64g, 6 novembcr. /

BI. a.

Sigfrid i"iLrtonsson 1 lotiärn besvårade

deu j ord hans saliile fader lcöpt av l"iats

t:j var tiII fullo betaLt. Blevo otlse on

iiolparqylrt.

81. a.

PiiI Liatcson l ljotjäxrl hade traft 1ägcrsnrril n()a er fllrsl€ -ULi4

haLft år', dock uton barn. 31ovo saker PåL {0, I:}Iitr 20 mar]i.

/ L6/o. 7 mai.

/ itats;.lainrJson i Iglcl:iiren härade till föLiand.e Järlobor Jacob

Jö::e,nsson och Per Za,];xisson, villla hade gått ti}I hauns ]io.'ia

16.19 . 17 rnars .

-
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jänte eu rågtunna. De ueliad.e därtill oeh påstotlo att finnen talade osanning.

Dri sal:en såLr.rlda ej llr.rnde avgöras uppsköts ärendet, til1s Sode r:rän varit diir

ocil l;orrst&toråt samrlngeu. llötten valde lars 0lofsson och Elias Olofsson I
Ili-,gbo, vi}};a till ett lcormande tlng okulle taga re(la på orn I'tats talat samt

ellor ej.
i.;rf,a'tåanq:s anniirek*ii"r:4. Iglekliren ?* 16)0, 26 na.j lglctiärn, tl.v.o.

Ivantjärn, nen rreningen ttr ill l''aLl.t iefiL y'
1650, 26 naj.

31. a.
Jiirbyg6anre bccvrl.$de sig att llats I'iånsson vicl lgletiern gör den §tort inpa6s

på rLoras ii,'or lreti svedjning och anrnan åverkan, sade att tliir ej kan bJ-i något

bor:!. llest;inates att d.lron siiulle ransa.l(as, så J.3&å-Igf&, kommer dit på sin

herres vi.i.gnar. ( Se ovan om ],Lats Iaggares bosättningsbrevl - Obe nästa tin6! )

/ :.6';tt. B iuli.
/-.-.?*" 81.a. f öI jaLrde

Vålld. Jplrop-persh käaade til} Jii]rbyggare att
Ilats Lagga.re merl en r,,'rgturura, m.fI. soker. - De

ruidantoö- av Lors Jönsso[ och Jan Eongilsson.

Jacob Pålsson på ltäset ]rärarte tiIl, iJato Lag;are att han

U«ira tfff Iåns då ha:: rcstc &t Jiint.land men setlan ei fått den

o,tt han skulle ge så gott ig;etr eller l- rilcsalaler AAfiör . /
iiigf rid Lärtensson i 3ot järil var § tiifiat av Lers llinrlerssr:n, kom inte, blev

sakcr j uurk.
Sa.ana ir 4 novcrnber.

3L. a.
Lals .iiltlcrsson (=llindrlchscon)

i Sotjriln att iran slagit ironom

d.e hade uppbr:innt en koja för
bötfäIkles med 40 m.rrk med

fått en hi11e-
igenr - 5s669

i l{onungsbelgh kiirade til-I SiSfrid l,lirtensson

ett tlodvlte i hand.en, varför tran fäl1'clee tilt
6 mark.

,rtskilliga antlra årendeii voxo uppe rörande Jiirbyggare vid detta tin6:
b1al1d il,ndra:

Jo5an -'iniielsson 1 Jii1bo anuäLd.e att SiSfride, Jaliobs, Ilichels ocl: Jöne gettcl

I ra.rle iltit upp och fördiirvat en rthoop rfigh". IIan h&de ltalIat syflr som uppslcat-

tat s];:}diLn till on tunna, son de tilLsemnrs,ns §liul}e betala honou.

Vitlale före1iu5o tilagonåI on i-utrång av Sranllox i ängar, vrctar och nyrot,
vill;a n;'nrligheterna cakte st:illa tl}1 riitta på bästa siitt.

/ Vld ett tin,1; rlen 15 november 155I-
,/ besv,:.roele cig Si6frid i llot j r.i.rt att hans mocler vi1le taga en aru1an son hcn

ti1l sig ocli iö::si;ju"a honoin, Llen då alla vit Lncrle LLIl hcrls f ör'ile1r att han

vaf s[ä]1 not sinE syskon och sin mor, sades av luitien att han s]41]1e bliva

§i4
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vid tonr.)et och söiia l:om:na överens ned. sin ^rarr./

81. a.

Si6frid i iirrtenss on i Boijärn
ilta sönderskurit hans arm. rl

lcårade tratt Olof Sarto1eson

Va,rt salcet 2O mark.

hans soldat hafr

"lät 1a sin opbi.lda'r ett styclre äag1 beli]6et vid
Jakop Persson på l{äset. ( '8kal1 säkerLigen vara

BL.a.

Llårten ilsl<lLsson i L,enåsen

irans ]:varn, son han liöpt ev

PåIsgolr. l'örf . arrn)

1654. 7 november.

81.a.
;iårteir jllsl:i1ssorl 1 lenåsen ttlåt 

J,. g j.n upb. i b ängiestycl;ie sora lran kiöpt af
Jon lirsson i ilordanå. rl

(;rniir. :tii.r inslittes e'ct iirencle r conr e j säkert irar rred. finnarna att göra).

llils -lias tjiirare i Gävle föregav att Johan hntlersson i Järbo ska1l }Ia 164L

forct upp til1 Iiopparborgc L och clå förfarit 2 turulox strönmiug och clärfUr oro

tins-.,'iJres. Jollan svarad" g"rr?t att flet han tagit r,rcd llatle han ock framf ört.
Läilsr:ran och flcra 1]ersonel' vitt[ade att <tet vax §al]i]t, variör hen blev

flisagd.

(Uing i Ocliclbo socken ur rless ttonbok)
rri,iate l.,eug6are pi'' Jlrboal:.o6en liit Io sin upbiuda itt ängc ridh Jiirsiön han ktöpt

hafuer aff Laro ,'crsson i Bö}e.It

.ilntira ocir tr:eijc 6ån6en utlystes tinget på tinget i Ocl:elbo don 7 februari

1657

Per Zacharlaeson i Järlo besviirade sig att iiichils frl,der i I'lordaDå köpt ett
iirl;'e uldail hanrs horman, ing+ utlagor giort d.{xför oc}: sedan.oatotrbort clet &t

el] st.utorl r §orles att om jjichol siiljcr saxxE åinge ol<a}} lor Zaf,rj6son rtlösse det

i;i',n r-rrdcr hennanct, mcclatr, iran dcr af f siiattax.'r

"165'i tirer] 5-l,e!:trrAri;i i1öLLo tin&'h uthi ]ians Greflii;a Llxcll Grefire Johan

Oxcnsticrnas ocir llefallningsmaJrnens Jakop Atrd.ersson l1ööl:s närr,a.ro. !esae Yioro

Tolffniln - - -. i.l1.a. Per iion6ilsson i Jiirbo. 31.a. årer:d.en föliande.

"!gj$}ry911 1 Iionungsbergh besvårad.e sigh att hans brodcr Jaliop nu viI1
triiDgizr. sigh in på heurianet och bffinnes att det Lckie Lan sön<lcrrifaas, hvar

flire cadcs aLt Jakop skall- uthlossas för peruringar som Sode men kuru:a profua

pii hauns deel liatl 1ö]ar der efftor sedan betala.rr

och 2L nover:rbcr sanna år.
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jlär insiittes ct t nfr,l fri.n svenokbygden i Järbo viii denna tiil.

"Larg i)orBson i Jårbo besv. sigh o,tt Per llansson och Per ZachatLasson hafva

elr.git för sigh een koo som vår lnkomnen i hans rvreet. \rialbarnen { tSStltA,
bi.,rn sonr valLade. !'ö.f ann.) hafva uprifvit Iedet. leriill ey n6kas kundc att
de slogo henne ned.h itt spö<Ih, det d.e tyckte ey kunde sl<ada, bLeflve så sigh
enello;l fcireente att d.e sliulle giflra lars Persson { dalor rncdan han ock slacir-
tat sigh till godo. - -

1653. den 26 februali.r.--.F--

81. a.
f?er Zachariasson i iärbo beswärade sigh att har: sl.iattar för itt änge hans saI
farler siLlt hefrrcr ti11 .finren I'.lichi1s farler, sarura ängo han ey s;etff lcan s1åå

utlrsn d.et il,t firmen uthleger, för den skultl begiäracle att fflå det för betal-
nir6lr s}åå netlan han d.er sko,ttarl dot rotten mente billigt wara och ?er dct
f örc nr"'.6on aiuran leyla.rl

Sar.:r.ra år 22.iuni.

ttDossc ira(le klagonål på sigh, hon ickie fram, wardt s&ak J marlil

Sven i l(onurl;sbergh, Lars llind.erssou li:ici., 01of Jakobsson i Botjärn - -rr

m.fl. i andra byar i Ovansjö. Sverr i Konungsbergh var givetvis Sven Olofsson,

I:usin tilL J,ars liindorsson.

BI. a.
it.llils l'elsson firme frri.n 3i,.Iniis socken Lät lasin upbiEde, Botiärns torpet ha.n

l':j.öp ! aff IJars iiratsson i 3otiärn.
1662. I0 na::s.

31. a.
ilustru liargreta I Ilufvutilergh (- KrurgsbergrJiirfr-aam) tiLlkännagav att hon

tagit til1 sig sin ga,mla mor och skall försörJa irenne i d.öAda6ar seclan mod.ern

givit henne a1I sin egendom lIöst och f,ast.

81. a.
OLof Jal:obsson i Sotiärn besvärade si6 att iiiLs Pelsson hans 6ranne hade fört
sin gi-:"::desgård lnpå hans äga, vart saker 40 mark.

Vid;ure hilcle itile slagit Olof ett 'olodvito, blev saker 5 marl:, och

a;»ran;-,.',,n6 givit 01of tre s1ag, vart d.erura 6ång bötfäUd till 9 mark.

1'å1 llcrssorl firlrle begväTade sig över att Olof Jacobsson var hono$

någoi irå torpet, vsr'1111 01of itekade, nen rlir. han oj l(lllrde bevisa. detta
riitten att han slculle gc honom 1O daLer och sedon vara fri.

en

slry1dig

bestiiode

1657. den 17 november.-..*l_
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iril .ar1.ra i llufvudbergli klagade över att lians }ersson i Järbo fä111 svedje-

1;.nc1 !å tlcros ncrli, vartill Ea'ns nekade. De begärde syn av gode nän, vartiLl
utsågs ?or Lar'åsor-t i i/csterbergh och IIan§ Ersson i Lem.

L662. 22 november.

31.c. föliand.e

sveu olofsson i liufvudbergh l;ärade ti1l llarrg }orsson i. Järbo att han fä1Lt

sverl jelaud i irans äh3e, vilket tilll-.a,11ad $7-n intygade. SiJter {0 marlc'

r.' ulof Jnkobsson i Sotjiirn kärar1o att hustru cecilia, l{ils Pers i notiärtl
j l,rd" 5ior.L sig en kvast av ! sla6s liiwerk och 1r:.kastat den bland irens boskapl

Itaf sil{LaJr vil1c han 1:åstå oig hafva fått sliada.rr Hon kunils ej neka Een §ade

att ilon irarLc en sjuk llo ochnille hjä1pa henne.

Ilenyres hanclling i:eteclurarles solr rlefierirt (Ievjeri = trotliion) varför hon

sal.f drcies till 40 mark ef tcr 1! lto.p. i 1{LlgmåJ-sba1hen. /,/
ijils i'crssoD i llotjiiln 1:Iagatle över OIof Jallobsi:on sj.n Eranile att han

gj ort cn g'ii::dcsgJ.rrJ- iu pir, he s uiat'ker och jven Önn&t oh;.ign, nen då han e j kuade

bcyisi,, sina påståerrd.en latle r.iitten vi.te d.em emellan med z|0 d.o,Ior kopparmynt

oclr blcvo siu vårnrer.
1661, dcn I9 rlovcr:rbcr.

81. a.
zaliarias i Ji.rbo ocit ;;ic'hel i ]{orda,nå hacle trätit om sloscn i ott änge, blev

nu setls on att Zal:ar.ias sliullo ge liichel 10 daLcr för *t få, irans ägobrev på

än5et.

.Lln clcL sr*rre tvister:ll iärbtrggare emellan om svedjelo:ldt l;panilmå1 och

Ilril: I.iatsso[ 1 1.-a11t järn ( soa tiJ.]
rijjninga,r och röininiisntarlt som han

Lars Jönsson sa:rt L',Ijande boxräu i
Jönsson och .,nderg Olofsson.

Vid sa,..r:la ti»g l:i'irad e Hans Olofsson i Jär'bo på sin hustrue vilgrer tiL1

JakoL: }Jfil;sons itustru om tre årslönel son restcra!, 6 Aa.ler om året eller 18

annat r

vl rl LirT -ot tlcn 25 novembeL i664 omtalas att OIof Jakobsson i tsotiärn 511gg

ir:Iiir' ::iittcnr villct rcnclerade honon ] maxlis bötet. /
1i,i5. 6 .iuli. /

av I'er ililsson ho1ls gralule, son kJ.a6ade

marl< och riven bortta,§it något hö, men

bLevo Iänsnan Pcr Joiransson på åsen och

niinndcm.rr'r.,i:tclerc Jii:rsgon 1 Jrirbo. . '

l:665, 24 novenbcr.

0Iof Jal:oi-rscotl i lloti:irn var 1nst.'-iird

övcr at t i,rlof fiitlt svcd ja in på tlarm

01of uel:ade. Strcgc begi,rde synr viIhe,

Llats i,r&nss on laggare ) uppbi6d ttförsta sin'l

köpt av rtmanhaftiSetr n\rllera l<aPtenen i Järbo

socknen: llans Olofsson, 01of ,Jrsson, -4nders
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d.aIcr, vidaxe fordxade iron betolt fjärdedelen i en fålI oc:rjl !/l i en dtrma. Iians r

sarrLe sig |ivei:. Ira }ånat he;rne 1/Z sl;oppunil järo och vidare abt ilon tiäixet där ctt
år. -!,irr detta -ocst,jrndas att liDnc sl(a}l, g'6 , ilalcr, av d.et overulänntla slcall moclern

betala trctljcdcler o cl't barnen z/) eftetsom {e red.an skiftat arvct.
Yirl sar,-uira tin6 iiärade./rnders Jönsson i Järbo tiLl L,ars L,ars-son- i lionungs-

bergh (sonsorts son ti]I Ls,sge L,arsson i årlrundradets bör.jari), att han olovligt
slagit ett ij,itJe sori tilthörde honon. !1ev sakor {.0 mark.

ilii,- rlealau iri,"r förf. triintat ett par utdrag ur tingsprotol:olL i ockelbo den

,'\, l,larga.rctc 1.iatsrlotter i 3iöxmos§en blev stärnd til1 gvansjö förledne ting,
l:om ic)ce1 selior J mark' och l1u andra gången §tiunne s ti]I l;otru:]airdo ting L ovan-

sjö.
.i rili j.i3,tsson i iLa.Lltjiirr: billsiod sj,g hafva haft 1ä5crsmå1 nted ovan niiBnas,

I.argarcta ,.atsrio.Ltcr ocir nu begärde få stl! sin pLikt och sedan få kor,rma i. Guds

f uroa:.rlir-r5, clet Rät Len e j ))onom viigra ll.unrLe, varf6fe llrilt blev salier tiLl 40

manlc.

, iielil lona$dotter i llöiulbacl:en tekäi:d.e att l,iargareta Uatsdottcr konnit ti]1
' i^ul1 L j;rr.p -uilr.rn(c r.rcrL cig ett lmyte och on björntand, dij-rrned hon sade sig skuI1e

i:lrii; Jallobsson 1 Go,i,rme ll:oninJ föred.rog för rä1,ten hurus on hano salige svtirfoder

lagt ncå nycl:et arbcte i i.lord,an& ocir ej hellor fått något för sina lösören.

llexltta(ec att saclan 3i.-Lden gulilits fo,nng ingenting kvar att b)'ta.. omsid.er

stlits sri att crvlttgarna tillsamltans slculle gc ErIk en tuDIra sär}, därrned han k)r

vara nöjd.

lionrurgsbc::gh att han ta6:it något

mark och ge Per rrtu fång hö

|er Ersson i ilögebo hij-rade tilI lar,rs larsson i
hö ul en le.da :i'ör lionom. L.,ars bLev saker till j
igcu. rr

31. a.
(;1of Jr,il:obssorr

ej liund.e ltoru.}a

lades zlU ncrks

i Sotjiir:n och racr lTilssotr ibidom tvistade om någrc iordb.gor och

övereirs förrli.n s;tr varit d"är; som skulle si:e tillkomrnande sonrnar,

vite om <le under tlden fortsätto, att triit&.

Ilans Larsson i nöLe liii:'ads ti1} Erik Matsson i iia]ltjärn att ha, fälft svedjor

på 3ö1c-si:ogeit, sad.c cig ha lov av sven I 3öIe, som påstod s15 ha lovat endast

ett hall'b spannlanti uon ilrilc håtle huggit ett sPannl&nd. trör överhu66et §liu1L€

1667. 18 novei,rber.....#-
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hal betala s;r:enänaen.

rr{.ir:) ite:r q1 l:r:.,niraf tigo J,ars

rI'-dCr \L-LOI -LOrCSOll - (rI'1 .

!;0rl'.1araoe rrit Lon att

Li:,r's Lrrsson i liufvuribeåJr (= ie) var s t1nrrl tilt tinget
av B];o6snirsteren r.;ri-ch iiilsson nerl i:orn inte, blev saliiöL}d til-I i marh.

liilrdl,ich l,arsso i tlufvndber,qh ( r"ngglaerg; fiir,f : I liärade att Capitenen

Lars J5»csor i Jilriro boltslagit ctt iinge i tlo å.r och årli6eL firti rlärpå {
at.. . .si;rindor irö. "iit [eu faln 4tt panten dämed. rthl"rle lossat si3hr" därför sliuJ-]e

häreftcr iialtelrell ervstå Anget.
rirrricir ,,..rtssorr i lialltliiln på dfuansiö sl'.o5entr och Jårbyggarnc besäxd€ ut-

soci:.rcs c7n irii rån mella.n Ockelbo och Ovansjö, vilket bcvii-jades.

Jönssonrr åtcrford"radc ati; äinge, som §vcn Clofssons

anrr) i [onurigsbcra'h för J2 itr sedal fått don på.

cftersom dom dirpå finnas, må iugorting därutiruran

Tir..:ot i Oct:e1ho clen 27 iurri 1668.

ijriii iiatsson I Iiallijiim begiirde syn sig
vl1jades.

och !öl-eliarlarna enleLl-an, vilkct be-

Ovru:sjö tlu;: L569. 16 ju:ri.

BI.a.
JärbJ,.gge:,:u.l lresv;lrade sis' övcl at l; Sven Olofsson i lionungsborgh l.raile gjort en

röjriilg 1).1 deras ri;or'. Finnorua å sio sida klagad.e övcr att JLirboarna str',.nga

väg{.l,Hre för den, bcgilr'de syJc I vi1}ret blev 6 bönder i uvansjö, sora sku}le lionma

t1å fiirnarna tiet 1.re6ala. "
/jiustru iiarin i iriunenl,set tvistade ncd CapiLerrcn L.,ars Jör:sson om irå6on

jo.-d son lran j,irlcllcdc ncn som hon anstr6 ti]lhöra heirrres otp'ndiga barn. itostiim-

de6 att or,r r1c v:i.1le ,retalo ironou storlo det den fritt tiLl des§ har han rlitt be-
- *1' -,irå1h jolden. (I ilosl.md, 2 penrlland).

ibr'e,ilai.r rilr,sson bel:Io6a.ie si3' att Jairop Pålsson på i{tlset iri:dc u?p'orärnt för houonr

två l.xlor :-recl i:ö tiIl 2 si:riird.or cami något trö j- cn hässja ocll d.essur',om en skrin-
d.a iijr hus tru lngcirorg. llevo öveler:.s oro il.tt Jaliop ekuJ-Ie gc :\brahan tre akrindor
ocil In$cbor,.j cll si:r'inda ocir byggo O4 r\y IadE] åt -:,brahan.._,,1

1670. der 1 juli . "t'

iiuotru -l,n:,ra, Il.1 ..jrs, ell finsha hodes fra,n fö1. r'iit i;en för dc* hon sagt till
irustru i,er3-tcta, iliurlrich firures hustru, att det barn hoir gicir r,rcrl skulle "niss-
5ås" iör tiet iron besJ;;-Ilt ireme för *t he taglt rrå5ot njöI i l;vanren. §ed.a::

bår-r1. L; l.cva i.: ni;lo veci;o:: ficli clet en solrnena (?) varav det dog rti stort ellinde tt.



- l.:-rll,edcs frara för rätten ire
och hustru i.icrgreta, gom sku11e

etl på lagbol;en bed.yrade de, att
för liunde rätten eJ döraa, henne

-11 -
I:vinnor i Botjärn, hus tl.u I(alin, irus tru :lgrrås

ha hört ]rustru. Årinas förutsägelser [fter avlagd
d€ aldrig hijrt henne uttala något såilant, rlir-

skyltlig.

iiats i-ichilcson i llo.!'danåä visade fran lla,lls .rjxeel} Guverntjrens brev on ett änge

sorn zacha:.'ia.s j. Järbo ska1l ha och förut lcöpt av hans salige fa,rfar. Dä fra-
visarlc zallai'ias en lauclst in45sd.om att zakarias far si:u1Ie ha igen s.:.::na iing och
för'li1;t Liats rader och givit jronom 10 ilaler, som r1ämnd.en visste berätta. Då

far l.iicirel fritt ifrån sig både köpobrev och dombrev lcr:ntle llätten här ingenting
mcra göra"

sven ul-ofsson i llufvurlberg $ungsberg, förf. anm) är stiimd av Hens persson

i Ji.r'lro, l;om c j, }Iev saher ] nark.




