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Förord.

Petrus Magni Gyllenius hör icke till dem, hvilka med nå
gon märklig lifsgerning tecknat sitt namn på historiens blad. Ej 
mer än det stora flertalet af sina samtida gelikar tog han någon 
verksam del i tidens händelser. Det oaktadt erbjuda hans 
här offentliggjorda anteckningar för forntidsvännen mycket af in
tresse. hufvudsakligen genom den inblick de lemna i lifvet och 
sederna hos de ofrälse klasserna under medlet af 17:de århundra
det. I en enkel, ofta naiv stil skildrar nämligen Gyllenius här i 
en fortlöpande följd sin lefnad, ända från födseln, genom den 
långa tiderymden af nära ett halft sekel, och det med en nog- 
granhet, som icke lemnar den minsta honom beträffande omstän
dighet oberörd. I korthet sagdt förtälja oss dessa anteckningar 
huru en yngling på den tiden, utan några materiela tillgångar 
och utan annat stöd än det hans egen inneboende viljekraft skän
ker honom, söker sig fram till kunskapens och bildningens här
dar, huru han vid dessa genom ärligt och träget arbete utbildar 
sig, samt huru han slutligen, man vorden, träder ut i samhället 
och der som en aktad medlem verkar i det allmännas tjenst.

För att icke störa helheten af denna intressanta utvecklings- 
bild har utgifvandet af Gyllenii anteckningar här icke blifvit in
skränkt till meddelandet af endast det, som direkt berör Finland. 
Då vårt eget literära arf från förgångna tider är så fattigt, har 
det ansetts, att äfven det öfrigas offentliggörande också för oss 
kan hafva sitt intresse, så vida nämligen många af de här 
skildrade svenska seder och förhållanden helt visst för den tiden 
låta tillämpa sig äfven på vårt land.

Originalet till Gyllenii dagbok tillhör Karlstads högre 
elementarläroverk. Det utgör en liten tjock volym i duodes for
mat och inbunden i gult svartprickigt pappband med ljusgul- 
läderrygg, hvarpå denna titel är tryckt: bibliotheca wermlan- 
dica. vin band. I sitt nuvarande skick innehåller boken 377
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skrifna blad, men har fordom varit ännu digrare; flere luckor 
förefinnas nämligen i densamma. Handstilen är ganska vårdad.

Redan för fjorton år sedan meddelade professor O. Hjelt 
uti andra häftet af Historiallinen Arkisto ett genom eu svensk 
student honom delgifvet utdrag ur ifrågavarande anteckningar. 
Detta utdrag var emellertid så kort och ofullständigt (det uppta
ger i nyssnämda arbete endast något öfver fyra blad), att det
samma ej tjenade till stort annat, än att fästa uppmärksamheten 
på tillvaran af ett så beskaffadt arbete. För tvenne år tillbaka 
anhöll då Statsarkivarien D:r Bomansson att ifrån Karlstads lä
roverk få till statsarkivet utlåna ifrågavarande dagbok. Denna 
anhållan blef äfven, med Kongl. Majestäts bifall, medgifven ; och se
dan originalet hit anländt uppdrog Statsarkivarien åt underteck
nad att ombesörja dagbokens fullständiga utgifning i tryck.

Beträffande redaktionen härvid så har texten troget blifvit 
återgifven sådan den finnes i originalet. Hvarje sidas begynnelse 
har dessutom särskildt blifvit angifven, sålunda att dess nummer 
med fina siffror blifvit utsatt i marginalen, hvarjämte en I i 
texten inskjutits, der början af originalsidan i tryck infallit i n- 
u t i raden. Der åter en sådan hake saknas i raden vid margi
naltalet, vidtager originalsidan med begynnelsen af samma 
rad. Då texten på originalets sju första blad icke hör till den 
egentliga dagboken, utan blifvit skildt inskrifven, så har denna 
text i trycket återgifvits med en något skiljaktig stilsort.

Vid uppgörandet af det här meddelade registret har den 
principen följts, att endast de personer deri blifvit upptagna hvil- 
kas tillnamn här i dagboken funnits utsatta eller, om så ej varit 
fallet, kunnat utredas. I senare fallet har hänvisningen till sidan 
blifvit sluten inom parenthes. Vidkommande åter ortnamnnen har 
äfven med dem en inskränkning blifvit gjord, så till vida att i 
registret införts namnen öfverhufvudtaget endast å de orter, 
hvilka förekomma i något annat sammanhang än blott och bart 
att Gyllenius besökt desamma.

Då mången på förhand torde vilja inhämta någon kännedom 
om författarens person, så meddelas här enligt Hammarins herda
minne för Karlstad stift de hufvudsakliga tilldragelserna i Gylle- 
nii lefnad :

Petrus Magni Gyllenius, bondson från Tofta i Ölme- 
härad i Wermland, föddes den 14 april 1622. Efter att hafva



Ill

genomgått Karlstads skola bief han student i Åbo lö48 ; magister 
derstädes 1656 ; konrektor i Mariestads skola 1657 ; andre kollega i 
Karlsstads skola 1660; förste kollega derstädes 1663; matheseos 
lektor, eller, som det då kallades, Apollogista dersammastädes 1665. 
Utnämndes till kyrkoherde i Bolstad församling i Wermland 1667. 
Tillträdde pastoratet 1669. Dog derstädes den 11 januari 1675. 
Han var gift med AnnaToll e, dotter af kronofogden Gilius Tolle 
på Stora Skanum i Ölmehärad. En kongligt bref af 2./ 1676 af- 
gick till domkapitlet „att, som kyrkoherdeenkan i Bolstad Anna 
Gilliusdotter beklagar sig, att mannen vore död och att hon hade 
många barn, deribland en blind, så anbefalles konsistorium nåde- 
ligen att låta bemälda enkas tillstånd vara på det bästa rekommen- 
deradt, och så laga, att hon eller någon af döttrarna må vid för
samlingen blifva konserverad, på det hon som intet hafver må 
kunna någonstädes sin tillflykt taga, och således sin mans gjorda 
arbete på prestgården till godo njuta.“

De hade tillsamman åtminstone 6 barn, deraf 2 söner Jo
hannes och Magnus (död ung), samt fyra döttrar, Annika, Brita, 
Maria (död ung) och en annan med namnet Maria. Sonen Jo
hannes föddes 1664, blef student i Lund 1687, och komminister 
i Ölmehärad i Wermland 1692. Han var en orolig man som låg 
i ständig tvist med pastor och församlingen. Afsade sig 1712 
komminister sysslan för att undgå ransakning och dom för flere 
grofva förseelser. Var sedermera någon tid krigsprest och armén 
följaktig åt Pommern och Norge. Slutligen med kongl. fullmakt 
kyrkoherde i Torp. 1720.

De förfrågningar som blifvit gjorda, huruvida något porträtt 
af författaren finnes i behåll, hafva ej Iedt till något resultat.

Helsingfors & Statsarkivet i mars 1882.

R. Hausen.
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Rättelser:

Sid. 11 rad 14 uppifr. står: ihke läg: icke
>5 91 >7 12 „ 55 Horenij 55 Norenij

105 55 18 „ 55 Knästad 55 Knöstad
55 127 55 16 „ 55 Jahannes 55 Johannes
n 266 55 2 nedifr. 55 Fryke 55 Fryken
n 276 55 3 „ 55 agh 55 jagh
» 328 55 7 uppifr. 55 Auderson 55 Anderson
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Sid. I.Om mine Syskon.
Anno 1607. bleff Kirstin född. hon war mäst hemma, men 

Anno 1634. kom hon bort til tienst hooss Erick i Sunnääss. och 
thär war hon 2. åhrss tijdh. Scdhan 1636. kom hon til Biör i 
Norr Tåffta til at tiena. 1638. den 7. octobr. kom hon åther 
hem, och war sedan alt iempt hemma hooss vår Moor.

Anno 1610. föddess Marijt, om Brittemesse tijdh, hon kom sw. 11. 
bort at tiena, när hon var myckit vngh. hon tiente i Gästlöse, 
Weglemyra, Haffstodh, och i Kijllesshammar i Warnum vthi många 
åhr. Sedhan Anno 1633. om hösten kom hon til Herr Nils i Öl- 
mchäradz prästegårdh. thädan til gubben Nils i Tåffta. sedhan 
hem til Moor, och på sistonne til Oluffj hvilken hon tiente öffver 
12. åhr. och til migh kom hon 1660. om wåren, när iagh flytte 
til Carlstadh. och war hooss migh til hösten, tå begaff hon sig 
hem. att sittia inhysess hooss Oluff.

Anno föddess Karin 1613 och dödde 1614. Ieffde något öff- sm iii 
ver itt åhr.

Anno 1616. föddess Torbiör vidh kynderssmesse. han war alt 
hemma, och 1637. den 27. Decemb. kom han i echtenskap medh 
Elin jacobsdotter, född i Weste[r]göthlandh i Kååregården i Keumss 
Sockn, hon folgde herr Mårten och migh från Westergötlandh 
!636, och kom i tienst til Skråkwijk. Medhhennehaarhanthesse 
barn bekommit.

Anno 1638. den 20. Augusti föddess hanss dotter Kirstin 
om en måndagh emoot qvällen, och bleff Christnat den 26. bleff 
kallat effter mormodher Kirstin i haaff.

Anno 1640. den 25. Februarij, om en tijdzdag Matthiæ dagh 
föddess tvenne hanss döttrar, när thet begynte dagass. Samma 
dagh blefve the Christnade aff Herr Mårten Cappelanen, then ena 
kalladess Karin, och samma dagh affsompnade hon saligt i her- 
ranom, i sin spädeste ålder, och begroffz i rÖlmehäradz kyrkio- sm. i v.* 
gårdh den 1. Martij. Then andra vidh nampn Britta, hon dödde 
then 5. Martij, och begroffz hooss sin Sal. Syster den 8. eiusdem.

* En i bladkanten befintlig anteckning har vid bokens inbindning 
blifvit atskuren så att endast följande qvarstår; Månss Langefnlas 76 fålhr 
Af 141717 tera[p]ore 10 , . bris . . tills . . Toffta .. åhr [y Jngre . . Karin. ,
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Anno 1641. den 10. octob. om en Söndagh sent om qväl- 
Ien föddess Månss. then 17. eiusdem Christnadess han i Olme- 
häradz kyrckia, och kalladess effter wår Sal: fadher, wittnen war 
iagh och Sven i Gästlöösa. etc.

Anno 1643. den 23 Decembris om qvällen emellan 8. och 
9. föddess hanss Son Nils, och christnadess i Ölmehäradz kyrckia 
den 31. och wardt kallat effter vår faarfaar.

Anno 1646. den 26. Januarij om en måndagh föddess hanss 
dotter Karin, och Christnadess den 1 February.

Anno 1648. den 9. Maij. om en tijsdagh föddess hanss Son 
Pedher klock. 1. effter middagen, och Christnadess i ölmehäradz 
kyrkia den 14 eiusdem. Witnen woro iagh och Oluff Pederson 
( : dierffven : ) i Vgleboo etc.

Anno 1651. den 24 Januarij om en freedagh föddess hanss 
sid v. Son rSven, och Christnadess den 26 eiusdem. fick nampn effter 

sin Moorfadherss brodher.
Anno 1655. den 19. Aprilis, om en thorssdagh fempte dagh 

påska föddess Jacob, hanss Son, och Christnadess den 29. i Ölme- 
häradtz kyrkia, fick nampn effter sin Moorfadher. hustru Sigridh 
Silffverax baar honom. etc.

sid. vi, Anno 1619. föddess Oluff, all Helghone tijdh. han kom i sin 
vngdoin bort j tienst: begynte sedhan lära Skomakare embetet, 
och när han thet hade lärt, bleff han fru Annass tienare och sko
makare på Vgleboo, och hade i en långh tijdh försvar hooss 
henne och arbetade lijkväl i Soknen.

Anno 1644. Stodh hanss bröllopp i Vgleboo hvilket fruun 
giorde, och han fick til hustru Marijt Anderssdotter i Noore, och 
haffver vthi sitt echtenskap fått thesse barn.

Anno 1646. den 26. Aprilis. om en Söndagh föddess hanss 
Son Månss, och Christnadess i Ölmehäradz kyrckia den 1 Maij. 
fick nampn effter vår S. fader.

Anno 1648. den 20. Aprilis, om en Thorssdagh om morgo
nen föddess hanss Dotter Karijn hijt til werlden, och fick doop 
och Christendom den 23 i Ölmehäradz kyrckia.

Anno 1651. den 25. Martij. om en Tijssdagh, Mariæ Bebo- 
delsess dagh föddess hanss dotter Kirstin, om afftonen. och Christ- 

sid vu, nadess i ÖlmeHiäratz kyrckia den 27. om Skärthorssdagh.
Anno 1654. den 3. February', om en fredagh föddess hanss 

dotter Marijt. Christnadess i Ölmehäratz kyrckia den 5. eiusdem. 
och Anno 1656. den 3. Martij. bleff hon dödh, och den 9. eius-
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dem bcgroffz. sedhan hon lcffvat hade i 2 åhr. en månadt, och 
en dagh. gudh haffve harness Siäl.

Anno 1656. den 10. Maij. om en Lögherdagh föddess hanss 
dotter Anna, och Christnadess i Ölmehäradz kyrckia den 15. Chri
sti himmelssfardz dagh.

Anno 1659. den 23. Aprilis, om en lördagh föddess hanss 
Son Anders, och Christnadess i Olmehäradz kyrckia den 1 Maij 

; kalladess effter sin Moorfader Anders i Noore.
Anno 1664 föddess hanss Sohn Pähr .... 53 åhr 

och A? 1669 föddess hanss Sohn Johan............48 åhr*
[Härefter en tom sida ] Sid. VIII.

Anno 1624. den 18 Maij, Erickzmessedagh föddess Karin sid. ix. 
then yngre hijt till werlden. och war alt hemma medan hon war 
ungh. 1634. war hon en Sommar vthi Skråckvijk, och achtade 
barnen.

Anno 1638. den 30. Septemb. kom hon til tienst till Sven 
j Broo, thär nu Staden Christinehampn är. Samma åhr kom Kir- 
Istin hem i harness Ställe.

Anno 1639. den 29. Septemb. kom hon hem ifrån Broo, och 
i thetta åhret från den 6. Januarij til den 13. hadhc hon ondt i 

: sin wenstre handh aff Qvesan, aff hvilken siuke then längste fing
ren bleff krookot, at hon icke fick räckia vth honom.

Den 2 Octob. kom hon till Noore at tiena hooss Anders.
Anno 1641. den 12 Martij. medhan hon tiente i Noore bleff 

hon siuk aff kopperna, och fick ganske myckit aff them öffver 
sin heele kropp, medhan hon war siuk fördess hon hem til Tåffta, 
och thär lågh hon hårdt betaghen in til den 23. om nathen emel
lan 10. och ii. affsompnade hon saligt i herranom. gudh hugCie sm. x. 
henness Siäl, och giffva henne en frögdefull vpståndelse på then 
yttersta dagen, och den 28. eiusdem om en Söndagh begroffz 
hon i Olmehäradz kyrckiegårdh

Min faarmodher Kirstin Pedherssdotter war född i Aålskär, Sid. xi. 
och emedan hon ännu war myckit vngh fick hon til man en Enck- 
lingh som bodde i Öster Wijk benämb jon, medh honom fick 
hon 4 barn. 1. Pedher. 2. Pälle. 3. Barbroo. 4. Elin. Then
förste bleff gifft till Skanum sedhan hanss Styfffaar flytte til Wall, 
och fick ther en Pmckia som heet Rangella, han hade willat tagha

* Dessa två sista anteckningar äro i buken senare och, som det tyc
kes, med annan hand inskrifna
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dotteren men modren ville icke gifta bort dottren för sigh —ss—. 
Den andre, fich feel aff kopporna at han bleff så när blindh. Se
dhan hanss Moor kom til Tåffta, tå then dyre tijden påstodh, be
gaff han sigh sin kooss öster i landet, och kom intet mehr ighen. 
then tridie hon bodde vthi Arnsstorp, och den fierde i Benne- 
bergztorp och Ulmskogh ther hon och dödde. Medh min faar- 
fadher åtte hon och 4. barn. först min fader, sedhan en Son som 
hett Oluff, som i then dyre tijden bleff siuk när han var en vngh 
drengh, på sidstone kom han sig något, och medhan hanss faar 
war vester i gillbergesockn att köpa Spannemåål, dödde gossen, 

sid. xi!, när han war i sin fremste växter, och effter honom heeter min 
brodher Oluff. Item en Dotter som heet Karin, hvilcken dödde 
medhan hon war i linnekläderna, och Helie som bodde i Sanna 
och Torp, hon hade tree män. Oluff, Biör och Pedher. effter 
Karin heet min Syster then förste medh thet nampnet.

Den förskräckelighe dyre och hårdhe tijdhen påstodh i 7 åhr, 
och i thesse åhr finge the ingen Sädh på månge orttar, och som- 
mostädess ganska ringa, stundom förderffvadess åhrssväxten aff 
förmyckin wäta och stundom aff onaturligh torcka, ett åhr fröss 
bort all åhrssväxten öffver heele Swerigess Rijke. I thenne dyre 
tijden Svalt myckit folck ihiäl, och lågo på wägarna och annor- 
städess hoopetaal döde aff hunger, gudh affvende sådana hårda 
åhr och straffe icke oss ther medh. Näst effter then dyre tijdhen 
folgde och Stångebrooslagh, såsom och en hefltigh pestilentie, 
öffver heela landet.

Min Moder var tå en vngh pijga, och tiente sin broder pe- 
sid. XIII. dher, som war hooss sine Svärfolck i söder Höije l~0ch honom 

folgde hon thär ifrån til prästerudh. Men i the hårde åhren war 
hon i Höije.

Anno 1648. den 26. Julij bleff min Modher ilia siuk aff ög- 
newärck, hvilken hon hade en långh tijdh, och vthi Augusti må- 
nadt aldravärst, men vthi Sedtemb. bleff hon något bättre, på thet 
högra öghat bleff hon alldeless blindh, men medh thet andra fick 
något lijtet see, och behölt så myckin Syyn, at hon kunde wägh- 
ledha sigh och gåå hvart hon ville, gudh wari Ioff som henne så 
nådelighen halp vthur sin wånda.

Sid. XIV [Här följa fem toma sidor.l
— XVIII.



Sid. 1.Diarium Gyllenianum,
per certes Decurias disposition in quo Vitaj Jtineraj Actaj et alia acci

dentia Gyllenij brevitèr ostenduntur et indicantur.

PRIMiL DECURIA.
innehåller IO âhrss tijdh.

Anno Christi 1622.
Aprilis.

Den 14. Aprilis föddess iagh Iiijt till werlden, ora en 
Söndagz morgon vthi Tåfita, en byy beläghen i Ölmehärats 
Sockn vthi Wermelandh. aff fattige, doch ährlige bondefolck.
—ss— pä samma morgonen föll en Stoor och diup Snöö, 
men han gick strax sin kooss.

Den 21. Aprilis, bleff iagh inskreffvin vthi Iijffzsenss 
book, genom thet heliga dopsenss Sacramente, vthi Ölmehä- 
ratz kyrckia.

NB. Een kort berättelse om mina föräldhrar sm. *. 

och Syskon.
Min Sal: Fadher vidh nampn Mäns Nielson, war en âc- 

kerman, och bodde vthi Söder Täffta, huilcken Byy han bru
kade tillijka medh sin fadher. han vardt tödder vthi Samma 
sokn, i en Byy benämbd Wall.

Hanss fadher war ochsâ en bondhe och äckerman, och 
myckit rijker, war född vthi Hofllanda pä Arnöön i Wäse- 
häratz Sockn, och hett Niels Matzson, han föddess vthi ko- Anno 
nungh Gustaffz then förstess lijffztijdh, kom i sin ungdom 1528 
frän sina föräldrar, och till Westergötlandh, och til Marstrandh 
thär han war en Sillefiskiare, Sedan kom han til Wrermelandh, 
och bleff' giffter vthi Öster Wijk i Warnumss Sockn, bekom
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en änckia som hett Kirstin, och vthi Wijk bleff min farsyster 
sia. 3. Helia Nilzdotter föddh. TSedan kom han til Wall i Ölmehä- 

ratz Sockn, thär som min S. fader och några andra hanss 
Syskon föddess. men 1598, köpte han Söder TSffta aft An- 
derss Oluffz Son, thär han bodde sin heela Iijffztijdh. En 
rumligh tijdh sedhan han kom til Tâff'ta, bleff min S. faar- 
modher hustru Kirstin dödh. Sedhan begaff han sigh andre 
gängen vthi thet Helge Echtenskapz ståndet, och fick en änc
kia vthi Haaff i Warnumss Sockn vidh nampn Elin, medh 
henne bekom han inga barn. och the Ieffde tilsamman til Shr 
1632, tå bleff hon dödh. Tridie reesan begaff han sigh Sther 
i ächtenskap, Shr 1633, och bekom en pijga vidh nampn Ka
rin til hustruu, och tS war han ganska gammal och Sldcrste- 
gen, att han icke wäl förmåtte gåå. Men anno 1639. den 
13 Januarij, om morgonen när Soolen vpgick, affsompnade 

Sid- 4 han saHigt i herranom, effter en långligh och IiSrdh siukdom, 
han haffver ett helt Shr ingen gångh varit aff sin sängh, thet 
halffva Shret tilförende, var han ochså Siukligh myckit, men 
stundom gick han vppe. Den 20 eiusdem begroffz hanss S. 
lekamen vthi Ölmehäretz kyrckegårdh när han hade Ieffvat 
cxi [=IllJ åhr.

Hanss faderfader war ochså en åckerman, och heet Mat
thias, han war född i Frijssdalerna, ther ifrån han kom til 
Hoofflanda, och hanss hustru hett Kirstin. Han hade och 
en Son som hett Måns som bodde i Hofflanda, huilcken drunck- 
nade och bleff bortte vthi vatnet. Effter honom hett min Sal. 
fadher MSns Nielson.

Min k: Modher widh nampn Jngeborgh Torbiörssdotter 
ähr föddh vthi Sunnääss i Öllmehärat. Var vpfödd medan hon 
var pijga, först vthi Råda i samma sockn, och sedan i Haaff 
i Warnum, haffver och i samma socknen såsom och i Olme- 

Sid 5- härat varit en tienstepijga, Thooss hedherligit folck.
Henness fadher hett Torbiör Nielson, bodde i Sunnääss, 

och war thär född. Hanss hustru, min Moormoder, heett Kir-



7

stin Pederssdotter, född uthi Långenääss, medh henne bekom 
han 12 barn, tuä Söner, Peder och Niels, och 10 döttrar, 
nembligen. Åsa, Karin, Gunnoor, Marijt, Elin, Jngeborgh, Ka
rin, Sigridh etc. Sedan gudh kallade min moorfader hädan 
aff verlden, kom hon andre gängen i ächtenskap medh Oluft 
Anderson i Rudha en äncklingh, med honom bekom hon en 
Son, v id h nampn Anders Oluffzson, ifrån Ruda kom hon medh 
sin man till Haaff i Warnum, thär bleff henness man dödh, 
och sedhan leffde Iion i änckie Standh en längh tijdh, td ahr 
1629, ta hon mätt vthaff äldher i en Sladigh troo pä sin 
frälserman Jesum Christum saligt hädanskildess.

Moderss faderfader hett Niels huiffken kom ifrån Ham-Sid-6- 
meröön, och köpte halffva gärden i Sunnääss. hanss hustru 
hett Åsa.

Moderss Moorfadher hett Peder i Långenääss, hanss hu
stru hett Karin, med huilckeri han bekom 13 barn, Efttei 
hanss Dödh, b 1 efl’ samma hustru Karin gifft til Hammar i Wä- 
sehärat, och fick en äncklingh som hett Eluff.

Moorfadher Torbiör i Sunnääss hadhe en Rrodher som 
hett Hakon Nielson, huilken medan han var en lithen poicke, 
och leekte tillijka medh andra gossar pä ängien, skööt han 
oförvarandess medh en lithen trääboghe, och drabbade en an
nan poicke pä öghet, sä att thet strax fölt aff huffvudet och 
nedh til mareken, ther aff bleff han som skadhan giorde så 
förskräckt, att han flydde sin kooss, och sedhan fick man al- 
drigh spöria huart han togh väghen, der aff föräldrarnar bleffvo 
högeligen bedröffvade, och thär effter när gudh äther väffsig- Sid. 7. 

nade them medh Iijffzfrucht bekommo the ett piltebarn, huile- 
ket the kallade ochsä Håkon, effter hanss nampn som bort- 
rymbde. Thenna war fadher ath Niels Håkonson, men Niels 
hadhe mänge Söner, aff huileka ännu leffva Wäliärde Mäster 
Lars Pastor i Kråppan, och Edle och Wälbördige Engelbrecht 
Nielson Eneskiöldh til Wiukala etc. Cammererare öffver Stoor-
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Sid.

Sid. 9.

furslendömet Finlandh. huilcka äro mina frauder, som afl' efî- 
terlölliande t a f il a kan befinnass.

Niels 
i Sun-

naass. hanss 
Söner

Torbiör. 
hanss Dot

ter
Håkon, 

hanns Son 
war

Jngeborg.
henness

Son
Niels

hanss Son
ner.

r Petrus 
Magni Gyl- 

lenius.
Laurentius 

et Engelber- 
tus Ene- 
Skiöldh

Faarmodher Hustru Kirstin i Wijk, och Larss i Åleskiär 
woro Syskon, therass fadher hett Pedher i Wthbyy. Lars- 
sess dotter i Åleskär var Hustru Jngeborgh i Sanna wällärde 
Her Oluflz Magni Arenij, och wällärde Herr Pederss Magni 
Arenij Modher. huilka ochsä äro mine fränder och Consan- 
gvinei.

Peder i 
Vthbyy, 

hanss Son, 
och dott. voro

Kirstin 
i Wijk. 
henness 
Son var.

Måns 
i TålFta. 

hanns Son

Petrus 
Magni Gyl- 

lenius.

Larss, 
hanss dot

ter.

Jngeborg 
i Sanna, 

henness Sö
ner voro

f Olaus et 
Petrus Mag

ni Areni- 
us.
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Anno 1606. Wijgdess min Sal: Fadher Måns Nilson, medh 

min K. Modher Jngeborg Torbiörssdotter, och therass bröllop 
Stodh i Haaff' i Warnum

therass Barn äro thessa.
Anno 1607. Bleff Kirstin född, vthi Januario vidh helge 

tree konungerss tijdh.
Anno 1610. föddess Marijt — vthi Octobr. om Birgit- 

tæmessetijdh.
Anno 1613. föddess Karin vthi fastan om en Söndagh, 

och leffde til åhr 1614, tå bleff hon dödh sidst vthi Aprili, 
och begroflz then 1 Maij, walbormessedagh, lithet meer än 
itt åhr gammal.

Anno 1616. Bleff Torbiör född vthi Februario, litet eff- 
ter kvndermesse, om en Söndagh.

Anno 1619. föddess Oluff vthi Novemb. widh alla bel- sm. io. 

gona tijdh.
Anno 1622, bleff Peder född vthi Aprili, nemlig den 14. 

om Tiburtij dagh. om en Söndagz morgon.
Anno 1624 den 18 Mai. Erickzmesse dagh bleff Ka

rin then yngre född hijt till werlden, alle thesse ähro födde 
vthi Tåffta.

Aono Christi 1623.
Om Sommaren hadhe iagh kåpporna |: eller the stoore 

Messlinger :| och ganska myckit aff them vthi ansichtet, att 
thet war helt och hållet i fiortton dagarss tijdh som en Skorpa, 
och ögonen aldeless igen, doch halp gudh then aldrahögste 
migh, aff sin nådhe och barmhertigheet, att mijn Syyn inthet 
bleff skadat och försvagat, icke heller bekom iagh mange stoore 
err effther the stoore Sååren, gudh ware ewinnerligen ioffvatt 
och prijsatt.
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Sid 11 A il nCo CIi r is t) i * 1624.
Om Hösten v t h i Septembr. bleff min Sal. Fadher Mäns 

Nilson aff en skarp och häfltigh brännesioke, builken han i 
i några weekor h a fît hadhe, i en Saligörande Iroo pä frä Iser- 
mannen Jesnrn Christum, hädanfordrat aff thenna iämmerda- 
len, och til the eviga boningar beledsagat, litet för sin dödz- 
slund, tä han sägh för sigh stäandess sin gambla fadher och 
sina små barn, haffver han lyfft sin ögon vp til himmelen, 
suckat till gudh sin himmelska fadher, och honom sina smä 
barn recommenderat, sedan wände han sigh til sin fadher, 
säiandess: fader, fader. Strax sägh han pä barnen och sadhe: 
piltar, piltar, och altså Ieffvererade han sina små barn, näst 
gudh, sin gamble läder i hägn och lörsuar, strax tliär effter 

sia iä. befalte han sin siäl i gudz händer, och sachtTmodeligen aff- 
sompna(de. Thett)a* haffver min Sal: läarfader Nils Matzson 
ålhsk[i]lige gånger, medh gråtandes tårar migh tilkänna giffvit 
och refererat. Hanss Sal: lekamen bleff något ther effter 
medh Christeligit lijkprocess ifrå Tåffta, pä en söndagz mor
gon til Ölmehäratz kyrckia, i en stoor folckz myckinheet, be
ledsagat, och vthi sin hvilokammar nedsatt i Ölmehäratz kyr- 
kiogårdh, sunnan kyrckian, strax vidh thär gamble Stapulen 
stodh, vthi sitt griffteställe, öffver huilkenss graff ett stort iern- 
korss bleff satt (:som på then orten brukeligit ähr att iern- 
korss och trääkorss öffver graffvarnar vpreesass:) huilket ähn 
i thenna dagh hanss graff vthvijser. Thär att hvijlass til Jesu 
Christi frögdefulle tilkommelse dagh på huilcken han medh 
alla christ trogne skal vpstå, och medh siälen til evigh frögd 
och glädie ingå i thet eviga liffvet.

sm is. Anno (Clir)Isti* 1626.
Den 1. Januarij folgde iagh medh til kyrckian, och thet 

minness iagh huru gärdessgårderna lågo omkul kringh giärden 
och ängerna, sampt taaken aff husen affbläste och Skorstee-

* Det af parentesen inneslutna har genom fukt gått förloradt.



11

nerna omkulfalne. Ty samma Nyährssnatt kom pä några tim
merss lijdh ett sådant ohörlighit starckt Nordonvädher, att 
Skogen bläss omkul Iijka som Svedie eller fall hade varitt 
hugne, och ehuru stoore granträdh och furoträdhen vore må
ste the likväl öffver ända och til mareken, antingen vp medh 
rooten eller och afi mitt vppä, och thett giordess en stoor 
skade pä Skogherna. Alla gärdess- änge- och Iiaghe gärder 
mäste och mästedelss omkulfalla. Skorstenerna föllo neder, 
och laaken gingo pä mänge Ställe aff huTsen. widli Christi- sm. u. 

(nehamp)n* haffver vädret fört en temmeligh stoor bäät öffver 
en längli ängh. och war en stoor lycka att thetta ovanlige vä
dret kom om natten, Iy om daglien hadlie mången menniskia 
lätteligen thär aff kunnat fara illa och lätt Skade. Thetta wä- 
dret haITwer i|fke myckit widt gått omkringh, vthan allenast 
en Sträta fram äth pä nägra wissa ortter

Anno Clirisfi 1627.
Om Trettonhelgen folgde iagh min Modher til Bennebergz 

torp beläget i östre Skogbygden, til min faarsyster hustru Elin 
som thär bodde. När vij hade varit thär en natt och dagli 
gingo vij tädan, och kommo til Haaffslodh thär moorsyster 
hustru Åsa bodde, thär töffvade vij til affftonen och - - - -*Sid- 15 
hem.

Anno 4628.
Den 21 Septembr. Drogh iagh medh moder och nägra 

andra pä bäät til Broomareknan. thär nu Christinæhampns 
Stadh funderat och bygder ähr. pä then tijden war allenast 
en bondebyy pä norr sijdan elffven vidh nampn Broo. pä an
dre sijdan................. * bodar pä båda sijdor om Landzvägen
bygde, thär the höllo sin marknatt, tvä reesor om ähret, Iijka 
som nu S. Malthæi dagh, och tiugonde dagh Jul. Och vij 
rodde vth om Saxholman, thär gamble Slätet ähn syness, Se
dan öffver Rudznääss fiälen och kommo in vthi Prästerudz

* Orig. är på detta ställe skadadt af fukt.
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sundhet som löper i Warnumssvijkan, och sedan genom eifF- 
sia. i6. ven alt vp til broon om afftonen gingo vij söder Ttil Hafi', 

thär (min mor)*modher hustru Kirstin Pederssdotter bodde, 
thär bleffvo vij öffver natten, tå s(åg) iagh min Moormoder 
både först (och) sist.

Den 22 Sept, reste vij i (ra n marknan, och kommo hem 
sent om qnäl(len)

Anno 1629.
Vthi Maius folgde iagh Oluff Jff'v(ar)son (Sk)ytt(e) på 

bååt vth til K - len til en byy benämbd Wij - Stadh, tijt 
rodde han några Iremmande män, och tijt voro 2 stoor(a) 
rnijl. När vij drogo tädau woro v(ij) på en öö benämbd Sib- 
beröö so(m) ligger vlhi Kalffvefiälen, vij wor(o) och på en 
holma som hett liuflholmen, och andra öijar, thär han fa(n) 
månge fogleäggh. Sedan rodde v(ij) til Wåålöön, en byy på 
en öö, Hier war gott öll, och vij töflvade thär v(th) på aff
tonen, vär vij drogo tädan voro vij i landh på Tårrholmen, 

sia i7. och rsent om (quällen) kommo vij hem.

Anno 1630.
Om wären Iolgde iagh Oluff Jffvarson, som rodde en 

bååt vthomkring til Westerbotnen eller Katzebotnen, thär 
månge byar haffva sina fiske katzsar. och vij rodde först til 
Saxholmen, sedan til Juddehampnen, thär ifrån til Kråke Skiär 
och sedan til Långhöön, tädhan til Hoonöön en byy pä en öö 
mitt vthi ett Sundh, huilken Frun på Vgleboo ti Ihörde, och 
thär ähr en stoor, sköön och lustigh trägårdh af äpple och 
päronträdh, then besåghe vij, och sedan rodde vij thär ifrån 
och kommo in vthi Botnen, och vidh Bastekijlen satte vij båå- 
ten, ty han var therass i Börgerudh, thär ifrån gingo vij till 
Börgerudh thär som min Moorsyster hustru Sigridh bodde, 

sid, is och tå Tsågh [iagh] henness - - - - (hui)lken hösten ther eff-

* De här prickade eller inom parentes slutna ställena äro i orig. för
störda af fukt.
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ter âth druncknadhe widh Sicklinge fiskie, Sent om afftonen 
kommo vij hem.

Heela wären pä thetta ähret gick iagh walla medh boo- 
skapen mäst huar dagh, södher vthi ängerna in moot Braten, 
ty thessa änger Iiggia en godh fierdingz wâgh' ifrân vâr gârdh, 
aff' huilcka änger wij i Tâffta och the i Wgleboo haffva och 
äga Iijka mycket, såsom och aff katzsefiskiet thär sammastä- 
dess wäster i botnen. forste ängen som möter vidh Bodher- 
nar kallass Lilleängen, then andra Kâttâsen, ther haffwer och 
en länge i verlden bodt, ty ungställen och tomptestället sy- 
nass grant ähn, thesse ängerna haffva ett skönt och mvckit 
långt tyffve, thär på växer ömnigt Stargräss, och många gäd
dor gåä och vistass thär emellan tuffvornar, thär vthi pläger 
Boskapen fom våren - - -* långt vth wadha att thet syness sm. ». 
inthet vppe aff honom. Then tridie ängen heeter Sundz-
ängen, thär är och gott tyffve. Then fierde Brooängen, ge
nom thessa häda änger gåår ett Noor eller en lång beck, 
huilcken är på somblige ställe öffvertäckt medh tlott moser, 
och på några ställen ähr thetta Nooret med rent och klart 
vatn, och thetta är sä diupt att man kan thär ingen botn finna, 
ehuru långt man haffver til att måla medh, thär vthi gåår
mvckin fisk, och i svnnerheet rudher. Thetta åthskilier ägor-
nar emellan Täffta och Bråten pä alla sijder omkring thetta
nooret äro sådana flottmoser och hängedyy, att man måste 
medh stoor Iijfzfahra thär wistass. Then fempte ängen är 
Stoorängen, hon lychtass sunnan til vidh Skråckwijke ängerna, 
men västan til vidh Bråteängerna. Tvthi thenna ängen ähr (en) sm. so. 
holme som kallass Baggestadhholmen, öffver alla thesse än
gerna plägar Siön pä somblige ähr tå han wäxer aldeless gä 
öffver, och tå fäar man inthet mera slå, vthan tyffven medh 
båät. ty Wäneren haffver en sådan sälsam artt och Iagh att 
han i Siu åhr wäxer altijdh och bliflfver stoor, åther i andra 
Siu åhr bliffver han lithen. Doch understundom växer han

*) Se not. å föreg. sida!
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Sid, 21

Sid. 22.

stor myckit, undertiden någorlunda och ähr måtteligh, Stun
dom växer han ganska hastigt, stundom äther sachteligen. iagh 
minness ochsä en gångh, att thet ena ähret haffver Stoorhn- 
gen varit aldeless torr, och thet andra ähret haffver man fått 
draga noot pä henne heela Sommaren och rodt medh stoore 
Båtar vthi henne på all rum. Thär haffver iagh och månge 
gånger fiskiat och nooten ört widh Iadhubackerna

Ythi thetta åhret haffver iagh många och åthskilliga ree- 
sor varit i Skiutzfärdh, mäst til Wäsehärat, och stundom til 
Warnum. Såsom och åhret tilförende nägre gånger

Om Sommaren pä thetta åhr, hade iagh en långh tijdh 
illa ondt vthi min högre knäweek, att thet war stoor IVuch- 
tan iagh skulle slippa vthan haltande, ty knäet bieff krokot, 
att iagh inthet fich rätta vth beenet, doch halp gudh rnigh 
wäl til helsan igen, IoffVat vare hanss nampn. Ahret tilfö
rende fölt iagh en gångh vthi ett springande, och slogh och 
stötte mitt högre Skenbeen emoot en huass Steen, att thet 
bieff ett stort hool, och iagh hade länge ondt thär vthaff, för 
ähn iagh fick gott. och ännu ähr på beenet ett stort err thär 
effter. Vthi knäveeket syness ocliså err effter thet Sååret 
thär war

Anno 1631.
Om Larssmesse tijdh lölde iagh medh och körde på Skatt

oxen som the förde till Kråppan, och när iagh kom til Trä- 
forss, thär som nägre watneqvarnar ähro, liuilka gåå altijdh 
åhret igenom, ty thär är en bratt forss, pä östere sijdan ähr 
en ganska högh elffvebacke brant vthföre, aff bara sanden, 
huilken åhrligen och nidfaller, thär ähr och en långh broo 
öffver elffven. Tå töffvade iagh v i d h quarnerna til afftonen, 
så folgde iagh Jon i Mårtenssrudh tädhan och kom hem om 
quällen.

Om Hösten folgde iagh Oluff Jffvarson til Jugarssrudh 
effter en oxe, och vij gingo först til Riddaregården, thär
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töffvade vij en stundh, sedan gingo vij genom Spanien och 
om Askntztorp til Jugerssrudh, thär ifrån om afftonen kommo 
vij hem. rJ thetta åhr om våren wachtade iagh ochså Boo- Sid- 23 
skapen. Gick ochså månge gånger i Skiutzreesor thetta åh- 
ref. Måste och öffva migh vthi allehanda slagz bonde arbe- 
the, såsom plöijande, harffvande, körande, Slåande, rakande 
och rhffzsande, Skärande, tröskande och huggande. Såsom 
och vara vidh siön och draga noot, giärda kringh åcker och 
ängh. Jagh öffde migh och vthi effterfölliande åhren i timb- 
rande. I medlertijdh brukade iagh och att giöra brödkorger 
om quäller och otter binda noot, och annat sådant mehr.

—ss— Jagh var månge gånger i thesse åhren medh Olufl' 
Jffverson vlh på öijarne. Såsom och nörr på lööten vidh 
Duunkafflerna, och annorstädess, thär han foor med eldh, el
ler stödde.

Finis primæ Decuriæ. ubi multa propter oblivionem præ- 
termissa sunt

SEOUNDA DEOURIA., Sid ».
innehåller the andra 10 åhr på mitt leffverne.

Anno Chrisli 1632.
Om Skärtorssdagh kom til Tåffta en fremmande Dieckne 

vidh middagztijdh. och effter thet var mechta olustigt regn 
och slaggväder, begärade han fåå bliffva quar öffver natten, 
huilcket bleff honom strax effterlåtit, tå sporde han om någon 
vore som ville köpa en Abcd book, tå köpte strax moder samma 
book aff honom åth migh. och han lärde migh then afftonen 
ABCD att förstå och känna bookstäffverna igen. Andre da
gen gich han sin kooss.

Sidst vthi Aprili kom en vngh person bcnämbd Lauren
tius född i Söder .Telge til oss, han hade folgt wällerde herr 
Må nss Pederson i Haffstodh, thil Wermeland, han var hooss
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Sld'25- oss tree wekorss tijdh, och lärde migh TutI1 A(bc)* booken, 
medan som wij gingo valla medh booskapen.

Om Sommaren war Anders Anderson i Jugerssrudh hooss 
oss i otto dagher, och lärde migh Catechismum Lutheri til 
att läsa.

Daghen för Oluffzmässa om afftonen kom ifrån Sudhväst 
ett gräseligit tiockt moln, och ett stort regn, och ett sådant 
åskiedundra[n]de, att thet måtte huar man rädass, hixna och 
förundra sigh, och ett slag hvar så hårdt brakande att booska
pen föll til iorden, tå slogoss mange trädh sönder, såsom och 
stoore Steenar klöffdess vthur hellebergen, och bleffvo stoore 
grooper thär effter

Wthi Maio på samma åhr war iagh medh Oluff Skytten 
waster i botnen wid Katsera, och när vij gingo hem och kommo 
til Höghååsen, bleffvo vij varse en stoor hoop ormar vara på 
ett ställe församblade, kommo och altidh andra til, och the 

sid. se. runno alt omkring Thuar andra, stundom (skildess) the åth, 
suengde sigh åther tilhoopa igen, tå kommo the på sidstone 
vthi en hoola vidh ett berg thär på vij stodo, och strax ka
stade Skytten en Stoor Steen på them, tå finge vij slå 6 St.
ihiäl, men the andra komme til Skog och Ilydde sin kooss.

Sidst vthi Novembr. folgde iagh min broder Torbiör til 
Ölmehäratz prästegårdh til att thär vidare lära migh läsa i 
book ty Dohtor wällärde Herr Nils Matthiae Phrychius hade 
en präst benämbd wällärde Herr Mårten Berendtson Gijse som 
informerade hanss Son Christop(ho)rum Nicolai, han hade och 
vthlofluat att han skulle ochså informera migh medh, thet han 
och giorde. om quällen gick iagh til Sanda,-thär min farsv- 
ster hustru Helge bodde, ty iagh skulle thär haffva min kost

27. och Sängh. Om morgonen åther til fprästegården. Samma-
ledess andra quällen gick iagh til Sanda, om morgonen til 

*

%

') Se noten sid. 12.
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prästegården igen. Ta tyckte Dominus Pastor att thet war 
svårt lör migh, sâ offta gåå then långa vägen, och tå Ioff-
vade han migh, att han ville låta migh fåå frij kost, sängh
och huadh iagh behöffde aff sigh for inthet, effter i a g h var Tat- 
tigh och faderlööss, thet han migh och rundeligen beviste vlhi 
2. åhr, att iagh väl til nöyess fick huad som iagh behöffde, 
vndantagandess klädherna, Gudh belöne sådanna stoore wäl- 
gerninger. Min Præceptor behöfl'de och migh til att hugga 
vädh, och giöra vp eldh quäll och morgon.

Om Söndagen thär effter åth drogli iagh från kyrckian
hem til Tåffta. och var hemma til then andre Adventz Sön-
dagh, tå gick iagh åther til prästegården, och var thär til 
then 21 Decembr. S: Thomæ Tdagh, tå gick iagh hem och sid. as. 
war hemma öffver Julehögtijden.

Anuo 1633.
Den 25 Januarij, Pauli dagh, kom iagh åther til prä- 

stegården att läsa. och war iagh mäst thär (: men vnderstun- 
dom gick iagh hem:) in til dymbelvekan, tå gick iagh hem, 
och var hemma öffver påskehögtiden, men Sedan kom iagh 
åther til prästegården.

Den 10 Maij. Drogh iagh til Träforss til quarnen, och 
kom samma daghen om afftonen hem.

Thenna Sommaren war iagh stundom i prästegården, och 
stundom hemma i Tåffta.

Om midsommersstijdh folgde iagh prästehustrun hustru 
Margareta Matzdotter til Warnum, thär wij woro til andre 
dagen, så reste vij hem.

Om Michaelis tijdh gick iagh til Wässhäratz prästegårdh, 
och om afftoTnen kom iagh hem till Ölmehäratz prästegårdh. sid. 29.

Vthi Novembr. folgde iagh Herr Månsess (: vthi Broo :) 
hustru til Skanum, och kom samma dagh hem til prästegården.
—ss— Om fastingen folgde iagh min Moder och min broder 
Torbiörn til Carlstadh, til marcknat, och drogo från Tåffta

2
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om middagen och kommo til Staffveråsen i Foglevijk Sockn, 
thär en min fräneka hustru Karin vidh nampn, bodde och thär 
voro vij om natten. Andre dagen kommo vij til Staden, och 
then tridie daghen tädan, och kommo hem sent om quällen. 
Wij körde ijssvägen frän Staden äth Glijflfzsen, sedan til Rudli, 
så öffver Skogen til Staffveråsen, åther öflfver ijserna åth Sål- 
laren, tädan til Huit i Wäsehärat, så öffver Skogen, sedan 
öffver siön vidh Assvijkan, och åth Wijdetorp til Gästlösa och 
Tåffta. Samma vägen räste vij och til Staden.

sid.30. A„no CHRISTI 1634.
Sedan iagh hadhe varit hemma i Tåflta öffver Juulehög- 

tijden, kom iagh vidh S. Pauli tijdh åther til prästegården.
Den 1. Februarij folgde iagh Dn. Præceptorem til Wä- 

sehäratz prästegård, thär vij voro om natten.
Den 2. om morgonen drogo vij til Foglevijk, thär pre

dikade han, ifrå kyrkian åther til Wäsehäratz prästegårdh ther 
vij voro om natten.

Den 3. drogo vij hem til Olmehärat.
Den 4. Maij gick iagh til Cappestadh vthi Fuglevijkz 

sockn belägit, strax vidh öckne, och om quellen kom iagh 
hem til prästegården.

Den 20 Junij gick iagh til Skål vthi Alstersockn, thär 
som wällerde Herr Hanss Jsser boor, en långh Skoogh ähr 

sid. 3i. ifrån Skattkär til Allster sockn, thär var iagh til then 21. och 
tå iagh mitt ährende hadhe vthrättat, gick iagh åther hem.

Den 21 Sept, war iagh vthi Christinæhampns marcknat.
Wthi Novembr. folgde iagh Dn. Pastorem til Christinae- 

hampn, then andre daghen kommo vij hem til prästegården 
sent vth på natten, och tå war ganska haal ijss på vägen.

Om wååren i Sädhess andenne, såsom och om Sommaren 
i Skördandenne, måste iagh heele tijden wara medh vthi Sich- 
terudh, såsom och i Wästankärr, ty Dn. Præceptor lätt på 
bådhe the ställen Såå och skäära.
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Vtbi Maio folgde iagh frân Tåffta medh Matthia Christo- 
phori och Olofl Gulbranson til Ramholmerna, en stoor och 
Iustigh öö vthi Wäneren, thär the i prästegärden hade sina 
katzTsar, en haffver thär länge sedan bodt, ty ungnstaden sy- sm. 32. 

ness ännu. Wacker Biörckeskogh ähr och pä samma öö. Thär 
voro vij om natten vthi en bodh som thär ähr bygd. Andra 
dagen rodde vij tädhan, och vij fingo vacker fisk, ty mörten 
lekte tå. När vij kommo hem till Tåffta, sedan gingo vij om 
quällen til prästegärden.

Vthi Junio folgde iagh och medh Dn. Gabriele Christo- 
phori til Ramholmerna, och vij togho bäät i SiöStadh, och 
samma dagen kommo vij tädan.

—ss— Vthi Maio pä thetta ähr, säsom och i Junio, kom 
vthi Wermelandh mäst på alla ortter en outhsäieligh Stoor 
hoop aff fremmande och ovanlige Möss, huilcka voro goola, 
och sä stoore som små gååssungar, stackotta och breeda, 
thesse möss föllo först nedh medh regnet, och sedan föröckte 
the sigh ganska hastigt, att the vpfylte Tbuskar, tuffvor och sm. 33. 

gärdess garder, och hade sina hool neder i backen, när man 
gick öffver någon ängh, tå var fult aff them på all ställe, och 
strax man fick see them, Iupo the hastigt i sina hool. När 
man slogh någon aff them i hiäl, tå stridde hon emoot i för- 
stonne thet mäste hon kunde, beet i käppänden, reep och 
gnall illa. The som föllo i Siögar och watn, när the regnade 
neder, bleffvo alle döde. Man faut många vthi katsera, och 
stoore fiskar fingess sällan, som icke hade vpslukat sådana, 
månge voro som icke wille ätha the fiskar, vthi huilcka så- 
danna möss funness. på huassa Ståckänder och höga Stubbar 
i skogen såto och månge fasnade i det the medh regnet föllo 
nedher. Thesse möss voro altså öffver sommaren, och giorde 
stoor skade på åcker och änger, och groffvo iorden ifrån gär- 
dessgårderna, att the föllo Tomkul. om hösten när säden in- sm. 34. 

kördess i ladorna, begoffvo the sigh ochså tijt, och begynte 
vpäta then inbärgade Säden, men thet var en stoor gudz väl-
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signelse, att vintren kom bittida, och tå fröso the strax alle- 
sammanss ihiäl. Sädan haffver man inthet sedt sådanua. Huad 
för slagz möss thesse voro, viste ingen vist att berätta. Re
verend: Dn. Haquinus Jonæ Wermannus Pastor Wesehaeren- 
sis, sade: att then tijdh lian vandrade genom fiällen vthi Nor- 
get, sä sågh han pä fiällen sädanna möss, och the kalladess 
aff the Norske lemmer.

ANNO CHRISTI 1635.
Om Julehögtiden in til trettonde helgen war iagh vthi 

Warnum, och mäst hooss min Moorbroder Päder i Prästerudh. 
Sedan begaff iagh migh äther til Ölmehäratz prästegärdh, och 
tå begynte iagh att hälla migh kost sielff. 

sia. 35. Om S. Johannis Baptistæ tijdh gick iagh til min far sy
ster hustru Elin i Bennebergz torp, thär iagh war i några 
dagher. Om hösten var iagh ochsä thär en wekess tijdh.

Vthi Maio och Augusto war iagh som mäst vthi Sichte- 
rudh och Wästankiär, ty Herr Mårten hade läthitt thär sää.

Hösten pä thetta ähret war myckit blässachtigh och olu- 
stigb. men

Den 6 Novembr. kom om natten ett sådant häfftigt och 
starckt västansunnan wäder, att Skogarna föllo så omkul, att 
man sigh thär öffver mätte förundra, gärdessgårder och hage 
gärder bläste och neder, Skoorstenerna och taaken bleffvo 
illa medhfarne, och ganske månge bååtar slogoss sönder vidh 
stränderna. Vthi Schare bläss ett torn nedh aff domkyrckian, 
och slogh ett folck ihiäl. Thetta vädret varade vidh pass i 
3 timmers tijdh.

sm. 36. Vthi thetta åhret gick iagh nägre gänger ostiatim, både 
vthi Warnum och Ölmehärat.

Vthi Decembr. begaff iagh migh aldeless ifrån prästegär- 
den, ty mine Studier gingo icke myckit fort, för mänga andra 
hinder och impedimenter. Sedan war iagh alt hemma.

—ss— Thesse effterfölliende woro mine Condiscipuli,
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emedan iagli war i prästegärden. Dn. Nicolaus Christophori 
Brunius, en kort tijdh i första ähret, ty han var en lärdh 
drengh, sä begaff han sigh strax åther igen til Scholan. Chri- 
stophorus Nicolai. Sueno Caroli Lindebom. Johannes Gelij 
Tolle. Johannes Johannis Jsser. Ambernus Andreæ. Andreas 
Andreæ Hultenius. Nicolaus Magni Rankovius. Laurentius 
Nicolai Fagræus. Ericus Jordani. Sidsta ähret ochsâ Matthias 
Christophori etc.

ANNO CHRISTI 1636.
JANUARIUS

Den 13. Drogh iagh til Christinehampns marcknat öffver 
ijserna, om afftonen gick iagh til Åäsen, thär min Moorsyster 
hustru Karin bodde, och war thär om natten.

Den 14. Drogh iagh äther hem til Täffta. Thenne tij- 
den begärade min Præceptor wällärde Herr Märten, att iagh 
skulle Iolia honom til Brettöö i Westergötland, huilcket iagh 
för Experiens skuldh, honom loffvade thet ville göra.

FEBRUARIUS.
Den 7. om afftonen kom Herr Märten til oss, och war 

tä aldeless reeesefärdigh til Westergötlandh.
Den 8. om morgonen begaff han sigh på reesan, och 

iagh folgde honom, och när vij kommo til Wester Wijk, töff- 
vade vij thär en Stundh, Sedan reste vij genom Warnum, sid. 38. 

och Wessnumss Skoghen, huilcken ähr 2. stoore mijl längh, 
och i Wall i Wessnumss sockn woro vij öflver natten, thär 
bodde en Länssman.

Den 9. körde vij tädan öffwer Koolstrand, en siöö som 
sä heeter, sedan öffver Gulspângh, en stoor elff, Broden öff
ver samma elff ligger emellan 2 höge bergh, och russar och 
röster sigh myckit, när man köhrer eller rider öffver henne, 
och vij kommo til Amnehäratz prästegärd, thär bleffvo vij öff
ver natten.
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Den 10 reste vij tädan, och wällärde Herr Mâns Cap- 
pelan thär sammastädess folgde oss, och vij komrao till Ma- 
riestadh klockan 7. om afftonen, och herberge fingo vij hooss 
en kiöpman benämbd Påvel Tratt, hanss hustru hett Malin Katt.

Den 11. Sedan iagh kom uthur kyrckian gick iagh then 
sid. 30. Staden mäst Tkringh, och besågh hans bygninger, gatur och 

andra lägligheeter, iagh var och på andra sijdan elffven och 
besâgh Herregârden Marieholm, ganska mange fönster voro 
på kyrckian thär, och war en wällbygder Stadh, på en Iustigh 
ortt vidh Wänereu beläghen

Den 12. reste vij tädan, och drogo genom Lixbergh, se
dan Ullerffva, och begoffvo oss åth Wallehärat, och kommo 
til Hygnetorp, thär som en ganska stoor diuregårdh ähr, then 
reste vij förbij, och kommo til Yggelöön som ligger vnder 
Billingen, ett stort bergh til månge mijlar långt, och sträcker 
sigh in moot Myssebergh. Sent om quellen kommo vij till 
Yggelöön, thär voro vij om natten i prästegården hoos en 
präst som hett Herr Jacob.

Den 18. om en Söndagz morgon drogo vij tädan, och 
sid. 40. oss folgde herr Jacob, och vij kommo til Skarijke präCste- 

gård, tå gingo vij i kyrckian, therass kyrckia war ett stort 
och gammalt munckekloster, när vij kommo tädan, töffvade 
vij i prästegården then daghen.

Den 14. drogo vij ifrån Scharijke, och Herr Månss bleff 
thär effter oss, när vij kommo in moot Schare reste vij om 
en Kongz gårdh myckitt wäl bygd, benämbd Giötala. När 
klockan var 3. om afftonen kommo vij til Schara Stadh, thär 
töffvade vij i tuå timmer hooss en prästman benämbd Herr 
Jon, huilcken war Collega i Scholen thär sammastädess. Thär 
war en stoor domkyrckia bygd af huggen Steen, medh mänga 
höga torn. Scholen war och aff Steen vpmurat. Staden lig
ger på en slät och Iustigh ort, icke vedh någon siöö eller 
elff. När kl: war 5. reste vij från Staden, och kommo vth
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pâ Släätbygden eller Faalebygden til en Byy som hett Tieru- 
torp, thär voro vij öffver natten hooss gott folck.

Den 15. Drogo vij tädan och kommo långt vth pä Släät- sia. a. 

bygden, och pä ett Ställe som var något högt, kundhe mänge 
kyrckior synass, besvnnerligh widli Liung. Wij reste föibij 
Sparlöösa, och om afftonen emellan tuenne Stoore Bergh, 
nembligh Hundeberg och Hall, en Ström gick nedh för Hun- 
debergb, och thär vthi voro mänge quarnar. Thet berget 
Hall war pâ alla sijdor så brant, att allenast pä ett ställe 
kunde man slippa vp. Sent om quellen kommo vij in til 
Trullhettan, och bleffvo om natten i en byy benämbd Bonnom.

Den 16. reste vij öffver Trolhätte elff, huilcken elll var 
ganska stoor, och myckit bredh öffver, och pâ henne var elak, • 
suagh och kleen ijss, att vij medh stoor möda och liffzfahra 
sluppo öffver. Therme löper vthur Wäneren, och i Oceano 
eller rwästerhaffvet. Allenast thenne ena elffven flyter vthur sid. 42. 

Wäneren, men 24 elffver löper i honom, huilckass upptäck- 
ningh migh lyster här insättia

Alla elffverness vptäckningh som i Wäneren löpa.

J WTermelandh

The Stoore Elffver.
Gulspäng i Amnehärat................... . 1.
Alster elff i Alster sockn . . . . 1.
Carlstadz elff vid nampn Clara . . 1.
Noorss elff vidh nampn Leera . . . 1.
Buurwijk elff................................... . 1.
Säffele elff i Byy sockn . . • . 1.

The Små Elffwer.
Säbyy elff i Wissnum .... . 1.
Christinæhampnss elff .... . 1.
Ölmehäratz elff vid nampn Ulma . 1.
Sorcka elff i samma Sockn . . . 1.
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Wäsehäratz elff....................................J
Foglevijkz elff.........................................i.
Malsiöö elff i Grumsshärat 1.
Broo elff i Broo sokn....................... 1.

pä Daa I,

Stoore och smä elffver.
Ämols elff..........................................y
Amola..................................................... i
Kiöpmanne Brooss elff........................1.
Daalberge Ââ................................... j.
ßrätto elff......................................... i.

Weste[r]götlandz elffver
ïânumss elff......................................... j,
Lidekiöpingz elff..............................i.
Biörsäter elff......................................... ] .
Mariestadz elff................................... |
Enosa..................................................... j

Sä myckit om elffverna.

När vij voro komne öffver Trolhälte elff drogo vij til 
Staden ßrötto, och vij kommo tijt klockan 8 om morgonen. 
Thär bodde Herr Mårtens fader vidh nampn Berendt Gijse* 

sid. 44. huilcken var ren rijk kiöpman, och tä Iogh ban siuck aff Po
dagra eller footangel. Thär i Staden lâgo ta i boorlägher en 
hoop besolde folck af Skottar.

Denne Staden war belägen vidh en Wänersswijk, en fier- 
dingz vägh frän Trolhättan, och lägh vthi en daal emellan 
höga backer och bergh, pâ en olägligh ortt, en deei aff Sta
den benämbd Daalboobacken var aff väädeldh ähret til förende 
vpbrändher. Och efter som denna Staden var belägen pâ en 
olägligh ort, bleff han effter några ähr flytt vth til sielflfva 
Wäneren, pä en tienligh ort vpbygd, och kallass nu i dagh 
Wän nersborgh.
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Den 24. folgde iagh Herr Märten til en Sockn benämbd 
Naglum som lâgh en halffmijl ifrån Staden, neder emoot Trol- 
hätte fall, (: om huilket nampnkunnige fall myckit är skreffvit, 
thet iagh och medh stoor förundran "âskâdade ta iagh war 
thär :) om aftonen kommo vij äther til Staden Brettöö, i Nag- 
Ium predikade Her Marten S. Matthiae dagh.

Den 25. klockan 2. effter middagen reste vij ifrån Brettöö sw. 45. 
öffver Wänneren til Westergötlandz Nääss, thär vij voro om 
natten.

Den 26 Drogo vij thär ifrån, öffver en Siö Dättren, i 
ett starckt yhrväder, och kommo til Serstadh, thär vij töff- 
vade en stundh, Sedan drogo vij tädan, och kommo om quel
len til Keums Sockn, thär voro vij om natten i en Byy vidh 
nampn Kååre gården.

Den 27. om morgonen reste vij tädan, och oss folgde 
en pijga ifrån samma byy, hon hett Elin Jacobsdotter, och 
hon ville til Wermelandh. til sin Broder som tiente wällaktat 
Halsten i Schrâckwijk. på väghen kommo vij i fölie medh Pä- 
vel Tratt ifrån Mariestadh, och när klockan war 3. effter mid
dagen kommo vij til Lidekiöpingh Stadh, thär vij töffvade nå
gra timmer hooss en gulsmedh. Sladhen ähr belägen på en 
släät och Iustigh ort vidh Wäneren, öffver elffven ähr en stoor 
längh broo, och ähr en välbygder TStadh, sedan drogo vij sw. 46. 
ifrån Lideköping och kommo til Kiälbyy, thär voro vij hooss 
en gästgiffvare öffver natten. Vthi Kiälby war ett stort gam
malt munckekloster, huilket stodh äntå helt och hållet.

Den 28. forom vij tädan, och reste öffver Kinnekulla 
vidh Medelplan och Forsom, huilcken ähr en högh och nampn- 
kunnigh kulle, på honom äro trenne stoore kyrckesockner, 
nemligh Westerplan, Medelplan och Österplan, såsom ock an
dre sockner nedher vidh bredden. Han ligger vthi Kinnehä- 
rat, wästre sijdan om honom ähr Wäneren, och på then sij- 
dan ähr han aldrahögst. öffverste vppå Kullan säijess Kämpar 
och Konunger vara begraffne. Han ähr ganska ymnigh pä al-
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Iehanda slagz bärande trädh, och ähr sâ högh att han väll 
synass öffver Wäneren, när thet ähr klart, och til Werme- 
landh, nemligh 16. mijler långt, iagh haffver vthi Segerstada 
sockn ochså grant och väll sett honom. The kalla honom 

sid. 4?. ochsä Kinnebonde, alï honom hafIVa the sådant Tteckn och 
mercke, att när thet vpstiger oliver honom en tiock dimba, 
sä kommer altijdh regn thär eliter i then landzortten, men 
när thet är mulit, dimba och töckna, eller thet regnar, och 
öffver kullan synass Iiust och klart väder, sä kommer strax 
torcka och vppehälss vädher.

Sedan drogo vij öffver Längskoghen, en myckit långh 
och stoor skogh, och kommo til Biörsäter, tädan öffver ijserna 
til Mariestadh, tijt vij kommo sent om quellen, och vij her- 
bergerade hooss Pävel Tratt.

MARTIUS.
Den 1. forom vij ifrän MarieStadh, och kommo in pä 

Bröten, en myckit länger och stoor Skogh, thär voro vij om 
natten i ett Torp, benämdt Blomsterhult.

Den 2. drogo vij tädan, och tå vij kommo til Wesnum, 
töffvade vij hooss vällärde Herr Bengt Cappelan en stund, se
dan reste vij öffver then länge Wisnums Skogen, och vij kom- 

sid. 48. mo sent om Tquellen til Haghen en gärdh som först möter i 
Warnums sockn.

Den 3. Reste vij om morgonen tädhan, och kommo til 
Skräckvijk bittida om daghen, thär kom then pijgan som oss 
folgt hade til tienst. Eu Stundh thär effter gick iagh hem 
til Täffta och gudh then aldrahögste halp migh wäl pä samma 
reesa, att migh ingen olycka och Skada vedherforss, loffvat 
vare hanss nampn evinnerligha.

Sedhan war iagh hemma en tijdh, ochsä satte iagh migh 
i sinnet, medh gudz til hielp, att begiffva migh i Scholan

MAIUS.
Den 7. Drogh iagh på bäåt til Carlstadh, att thär gåå i
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Scholar), och migh folgde Oluff Gulbranson och min Syster 
Marijt, och vij rodde then yttare leeden, uthom Arnöön, huilc- 
ken öö ähr en Stoor mijl omkringh, och tä vij kommo til 
Quinholmerna voro vij en stundh i landh, sedan rodde vij öff- 
ver then länge fiolen, Rääffvefiolen, ty thet war lungt väder, 
att vij inthet finge Segla roch tä vij kommo i Carlstadz elff- sw. 49. 
ven, war hon öffverfull medh vatn, och llödde ganska myckit 
(:tv tå var Häggefloden :) att vij medh stoor möda sluppo 
vp til Staden, och tijt kommo vij klockan 4. effter middagen.
Och iagh fick herberge hoos Hieronimum gullsmedh, och Du. 
Laurentius Olai Moroenius bleff min Præceptor, att privatim 
informera migh, gudh giffve til mina Studier sin välsignelse, 
och vplysningh, alt iagh i them kunne fortkomma, Amen.

Den 9. klockan 3. effter middagen bleff iagh aff Scho- 
lemästaren Dn. Benedicto Nicolai Carlsladio introducerat i Scho- 
Ian, och bleff satt för Dn. Nicolao Benedicli nederste.

DOCENTES woro tä i Carlstadz Schola thesse:
Rector war Dn. BENED1CTUS Nicolai Carlstadius, huilc- 

ken sedan bleff Tdodh i Carlstadh den 10 Januarij 1643 aff sm. so. 
goolesotten.

ConRector war Dn. Nicolaus Magni Phrychius, som se
dan bleff dödh i Carlstadh aff en härd brennesiuke den 17 
Aprilis. 1639.

Primus Collega war Dn. Ericus Torstani, som sedan blefl 
Pastor i BIomSkogh Anno 1640.

Alter Collega seu infimus war Dn. Nicolaus Benedicti, 
som sedan bleff Pastor i Silbodaal Anno 1640.

Tertius Collega öffver gluntelexan war än tä inghen con
stituerai.

Notarius Scholæ war Dn. Magnus Petri, som sedan bleff 
Capellan i Frijsdalen.

Rector Cantus var Dn. Torstenius Suenonis, som sedan 
bleff dödh i Ubsaia.
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Ostiarius war Dn. Petrus Jonæ Bock, som sedan bleff 
krigzpräst tå han ifrån Dorps Academia hemkom.

Sedan var iagh i Scholan then terminen, och war mange 
gånger vthi Långöön. på Tormestadh, Canickenääss, landber
get, Rumstad och Sandbäcken.

sw- »i. JUNIUS
Den 10. Gick iagh ifrån Carlstadh och hem åth, migh 

folgde ochså Laurentius Nicolai Fagræus, och vij gingo öffver 
then långe Skogen som ähr emellan Staden och Foglevijk, 
och tå vij kommo till Wäsehärat voro vij i en byy benämbd 
Kassvalla öflver natten. —ss— i then Iandzortten brukess på 
månge Ställe sådant ordspråk, när the fåå see något stort 
drickekäril, säija the: thetta ähr en Kassvalle bytta. Iijkasom 
the i Westergötland kalla alle Store kannor och Stoop, Scha- 
rebuller.

Den 11. gingo vij öffver Wässehäratz Skogen, och tå 
vij kommo til Öllmehäratz klåckaregård skildess vij åth, och 
iagh kom hem til Tåffta emoot middagen.

JULIUS
Den 30. Så drogh iagh från Tåffta til Lunde Stranden 

sid. 52. tillijka medh några andra, thär vij togo bååt och relate se
dan then innare Ieeden genom Hofflandz Sunnet, Sollaren och 
Rudz Sunnet, sedan genom Glyffzsen til CarIStadh, tijt vij 
kommo om afftonen.

AUGUSTUS
Den 8. Bleff Coetus på otte dagherss tijdh dimitterat, til 

att colligera nötter. Samma dagen gick iagh ifrån Staden, 
och iagh war i fölie medh the andra diecknerna aff Ölme- 
härat, om afftonen sent kom iagh hem til Tåffta.

Den 16. begaff iagh migh åther på vägen til Carlstadh, 
och tå iagh kom til Ölmehäratz klåckaregårdh, fick iagh JVli-
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chaëlem Bartolornaei i folie (: han hade varit hemma hooss 
sina föräldrar i Räffsala :) och tå vij komino til Wäsehärat, 
finge vij fölie pâ bâât medh Petro Jonæ Bock, och Eliæ 
Matsonss Söner i CarlStadh, och emoot quellen kommo vij 
til Staden.

SEPTEMBER
Den 3. Bleff iagh aff Dn. Nicolao Benedicti transfererat 

â Loco infirno vthi hanss Classe til Notarium eiusdem Classis 
som var Laurentius Olai Wigelius.

Den 17. Så gick iagh från Carlstadh och hem, och til sid. 53. 

Skattkiär hade iagh fölie. Tå iagh kom mitt på Skoghen emel
lan Foglevijk och Wäsehärat, mötte migh min förrige Præ- 
ceptor wällärde Herr Mårten medh sitt medfölie, och reste 
til Skåål i Alstersockn, thär han andre daghen nemligh then 
18 Sept. Skulle haffva bröllop med dygderijke Jungfru Elsa 
i Skål. Om afftonen kom iagh hem til Tåffta. Sedan war 
iagh hemma en tijdh.

NOVEMBER
Den 1. Så reste iagh Siövägess til Carlstadh, och vij 

seglade' i en godh vindh, medh migh war och Laurentius Ni
colai i fölie, och sent om quellen kommo vij fram.

Den 4. Kom iagh ifrån Hieronimo gulsmedh, och kom 
til Wällaktat Bengt Anderson Brase Rådmannen, thär som min 
Præceptor Dn. Laurentius Olai Moroenius hade sitt härberge, 
och iagh kom i Præceptoris kammar att gästa.

DECEMBER sw. 54.
Den 15. Dimissione Coetus factâ gick iagh och Lauren

tius Nicolai ifrån Staden, och sent om natten kom iagh hem 
til Tåffta, effter thet var stackot dagh. —ss— I thetta åhrel 
gick iagh någre gånger Ostiatim på åthskillige Ställen.
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ANNO CHRISTI 1637.

JANUARIUS
Den 13. Folgde iagh medli til Christinaehampns marck- 

nat, och vij körde öffver ijserna, om quellen sent samma da
gen kom iagh hem til Tåffta, och iagh folgde Biör i Norr 
TMfta från Varnum,

Den 25. Drogh iagh til Carlstadh, migh folgde min Sy
ster Marijt, och vij körde öffver Rijkessmossan, en ganska 
stoor Mosse medh många domkiällor, hanss längd räcker från 
Ölmehärat, alt in till Wäsehärat, på honom plägher många 
wargar vistass, ähr therföre fahrligit om nattetijdh reesa öff
ver honom.

sid. 55. Sedan drogo vij öffver Wäsehäratz Iwijkan och Silke- 
stadh Mossen til Silkestadh, Sedan öffver Skoghen och till 
Grään, tädan öffver the långe Siögarna åth Hääröön til Carl- 
stadh tijt wij kommo emoot quellen.

Mine Contubernales eller Domestici hooss Bengt Ander
son voro ochså Nicolaus Christophori Brunius, och Laurentius 
Olai Wigelius.

FEBRUARIUS.
Den 20. Fick Scholen Ioff på en weeka til att dansa, 

tå gick iagh samma dagh hem, och iagh gick ijssvägarna åth 
Rudh i Foglevijk, och tå iagh kom til Staffverååsen, töffvade 
iagh thär en Stund, Sedan gick iagh hem til Tåffta.

Den 25. Gick iagh åther til CarlStadh och kom tijt om 
afftonen.

MABTIUS
Den 7. War hooss Bengt Andersson een göcklare som 

hade ett Cantor eller ett instrument, thet han baar på ryg
gen, och thär vthi war konstrijckt och behändigt giordt aff 

sid. se. trädh som smått Oolck, Imilcka artigt rörde sigh och gingo 
omkringh, låtandess see then ytterste domsenss process, Så-
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som och then förlorade Sonsenss Historiam, och Johannis Bap- 
tistæ ändelycht, thetta iagh, sampt min k: Moder och min 
brodher Torbiör som til Fastingz marcknan komne voro, rnedh 
förundran sågho och Skådade.

APRILIS
Den 1. Så gingo iagh, Andreas Andræ Hultenius, Nico

laus Magni Kanckovius, och Laurentius Nicolai, ifrån Carl- _ 
Stadh och hem, om afftonen kom iagh til Tåffta, och war 
hemma öffver påske högtijden.

MAILS
Den 1. Så drogh iagh åther til Scholan, och Nicolaus 

Christophori Brunius folgde ochså, och vij Stego til Siöss i 
Lunderstranden, och rodde yttere leedhen til Carlstadh, tijt 
vij kommo om afftonen.

Den 25. Drogh iagh hem til pingess högtijden, och iagh, 
sampt en diekne som hett Jonas Jonæ folgde Eliam FMatz- sm. 57. 

son på bååt til Wäsehärat, och tå war ett starckt blåssväder 
så att vij voro i stoor fahra, besynnerligen vthi RudzSunnet, 
ifrån Wäsehärat gick iagh hem til Tåffta.

Den 31. War iagh vth på Bråtehöösen, och om affto
nen rodde vij hem.

JUNIUS.
Den 3. Drogh iagh om morgonen til Moröön, och thär 

ifrån folgde iagh på bååt rnedh Jönss och Karin thär samma- 
städess til Carlstadh, och vij kommo om afftonen tijt, vij rodde 
yttre leeden, och thet war Stilla lugnet heela daghen.

Den 19. om morgonen Distributio paroeciarum facta esl, 
atque Dimissio Scholæ, och tå gick iagh hem, varandess i 
fölie rnedh Wäsehäratz Diecknerna, och iagh folgde Olanm 
Johannis hem til en gård benämbd Vbsala i Wasehärat belä
gen, thär iagh var öffver natten

Den 20. Gick iagh om morgonen ifrån Ubsala, och hem 
til Tåffta.
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sw-es. Den 28. Drogh iagh til CarlstadhtillPederssmessemarck- 
nat, såsom och Olufl' Gulbranson, Hustru Karin, min Iaarfa- 
derss hustru, och min Syster Marijt, vij toge bâât hemma i 
wijkan, och ta vij kommo til Jäffveröön widh Fantewijkan, 
woro vij om natten.

Den 29. klockan 7. om morgonen kommo vij til Stadhen.
Den 30. Drogo vij ifrån Carlstadh, och vij rodde til 

Räffve Sunnet, thär voro vij i landh, sedan rodde vij öffver 
Räffvefiälen i ett Stilla Iungt väder, och vij voro i land i quin- 
holmerna Sedhan kom thet en sådan häfftigh Storm, att vij 
medh möda kunde regera oss på watnet, vij Seglade vthi en 
stoor fahra, och i synnerheet vthan för Arnöön, thär vij Iupo 
öffver ett grundh och Sandräffvel, att bååten tuenne gånger 
Stötte på Steenräffvelen, men gudli halp oss nådeligen, att 
oss ingen Skada vedherforss, vthan vij kommo väl och uthan 
Skada om afftonen hem til Tåfftelandet, gudh vare therföre 
prijsat.

Sid. 59. JULIUS.

Den 1. Regynte iagh fåå ondt i then ytterste leden aff 
thet längsta fingret på högre handen, aff queesan eller Trol
let som the kalla, och iagh fick en Stoor värck i samma fing
ren, huilken plåga, werck och sueda iagh bådhe vthi Julio 
och Augusto måste haflva att giöra medh, och när han Ieek- 
tess bleff han myckit tiocker fram i änden, och icke så långh 
som tilförende, gudh vare Ioff att iagh icke fick någon stoor 
skada på honom.

Den 5. Om en onssdagz morgon gick iagh til Ölmehä- 
ratz kyrckia, och effter gudstiensten gick iagh til Räffsala, och 
tå iagh kom til Lixäåsen, mötte migh någre Lappefinnor som 
förde medh sigh 7 Styckon Reenar, huilcka diur iagh tåför- 
ste gången sågh. När iagh vthi Räffsala hadhe vlhrättat mitt 

sia, 60. ährende och werff, gick iagh tädan neder åth elffven Ttil Äå- 
ängzladorna, tädan öffwer lööten hem, och lä war en Sådan
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Storm ocli starckt vädher att man medh stoor möda kunde gåå 
på slätt mareken.

När iagh hade varit hemma en Stundh, gick iagh om 
afftonen Söder til Furonääset, och tå iagh war tijt kommen,
Slapp elden lööss hemma i Tåffta, och alt folcket war Söder 
i ängerna, föruthan min Moder, och min gamble faarfader, ty 
han giorde elden vp i en liten Stuga och gnisterna fasnade i 
ett gammalt huusstaak strax thär vidh, elden finge Biör och 
Hemmingh i Norr Tåffta, säsom och Olulf JITvarson först see, 
och kommo strax til hielp. TS iagh bleff varse rööken och 
låghen begaff iagb migh Iluxt hem, och tå voro tuenne huuss 
nedhbrunne, ty wädret war förskreckeligit härdt och starckt, 
att man icke kunde elden vthsläckia, vthan huadh som lööst 
war vthi huusen finge vij mestedelss undan, huileket war en 
stoor gudz wälsignelse, att Ticke altsammanss skulle vpbrinna. sm. ei. 

Altsä vpbran heela gärden til Siu och tiugu huuss vthi en 
hast, och några huuss nemligh Sex Styckon sluppo som stodo 
långt ifrån the andra husen. Emoot alt war vpbrunnet, kom 
tijt myckit folck, men the kommo alt förseent, och om quel
len kom och wärt egitt folck hem uthur Ängerna, tå lågh alt 
i kool och aska.

AUGUSTUS.
Den 5. Drogh iagh til Carlstadh medh häst, och min 

Syster Marijt folgde migh, och i SundStadh läto vij färia oss 
öffver elffven in til Staden, tijt wij kommo om afftonen.

Den 8. Fingo diecknerna Ioff att reesa pä bygden och 
pläcka nötter, tå gick iagh hem, och Laurentius Olai Wige- 
Iius war i mitt folie, om afftonen kom iagh hem til Tåffta.

Den 15. Gick iagh äther til Carlstadh, och tå iagh kom 
til Spänge i Foglewijk, kom iagh i fölie medh Michaele Tßar- sm. 62. 

tolomæi, och något för quällen kommo vij til Stadhen.

* SEPTEMBER.
Den 12. Bleff iagh transfererat, såsom och många andra,

3
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â Classe Dn. Nicolai Benedicti, och kom för Dn. Erico Tor- 
stani att Sittia.

Den 22. Dimissione facta gick iagh hem, och Johannes 
Jngemari war i mitt folie til Wäsehärat, och or» quellen kom 
iagh hem til Tâffta, en Stundh thär elfter kommo värt folck 
hem ifrå Christinehampns marcknat. Och tå iagh kom hem 
hadhe the redhe bygt en Stoor Stuflva, huilken var alt fär- 
digh sä när som golffvet fattadess.

OCTOBER.
Den 23. Sa drogh iagh medh häst til CarIStadh, och min 

Broder Oluffz poicke Pedher folgde migh, och then daghcn 
war ett olustigt regnvädher, och vij kommo til Stadhen Sent 
om quällen.

DECEMBER.
Den 17. Post distributioner» paroeciaTrum gingo iagh 

och några Wäsehäratz dieckner, såsom och Nicolaus Christo
phort Brunius ifrån CarIStadh, öffver ijserna til Grään, och 
åth SiIckessStadh, och iagh kom hem til Tâffta myckit seent 
om quellen.

—ss— J thetta åhret gick iagh ochsä ostiatim pä nä- 
gre ortter.

ANlVO CHRISTI 1638.
IANUARIUS.

Den 11. Gick iagh til Torp, thär som min faarsyster hu
stru Helga bodde, som för bodde i Sanda och 11 ytte sedan 
til Torp. Samma daghen gick iagh åther hem öffver ijsen.

Den 19. Drogh iagh til CarlStadh och min Syster Ma- 
rijt folgde migh, på vägerna war temmeligit gott föhre, emoot 
quellen kommo vij fram.

MARTIUS.
Den 17. Så Skifftadess Socknerna, och om afftonen gaffz 

Scholan vp.
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Den 18. Sä gick iagh ifrån Carlstadh och hem och Lau-Sid-64- 
rentius Nicolai folgde migh, och vij gingo öffver ijserna, och 
iagh kom hem til TåfFta om afftonen.

Den 25. Om påskedagen Sångh iagh Epistelen i Ol- 
mehäratz kyrckia.

APRILIS.
Den 16. Så drogh iagh på bååt til CarlStadh, och An

dreas Andreæ Hultenius, och vij kommo tijt om afftonen. oss 
folgde Oloff Gulbranson och min Syster Marijt

M AIUS.
Den 12. Daghen för pingessdagh folgde iagh några Wä- 

sehäretz diecknar ifrån CarlStadh, på bååt til Wäsehärat, thär 
ifrån iagh sedan gick hem til Tåffta, och war hemma öffver 
helgen.

Den 16. Så gick iagh til Wäsehärat, och tå folgde iagh 
åther diecknerna thär på samma bååten til CarlStadh.

IllNIUS.
Den 18. War Distributio paroeciarum och iagh fick Sub- 

urbanum medh Jona THolsteni i Sandhbäcken, och Erico Erici sia. 65. 
i Wåxnääss, och min deel sålde iagh.

Sedhan när klockan war 12. om middagen gick iagh och 
Andreas Hultenius til Alstersockn, att thär gåå ostiatim, och 
vij gingo til Rwdh, sedan öffver Skogen, huilcken war myc- 
kit långh, til Skåål en byy i samma Sockn, och vij gingo 
mesta deelen pff Socknen then Daghen, och i Yringh voro 
vij om natten.

Den 19. Gingo vij til Foglevijk, och thär Skildess Hul
tenius ifrån migh, och iagh gick thär i några byar, och sedan 
til Röör i Wäsehärat, thär var iagh öffver natten.

Den 20. Tå iagh hade besöckt några Byiar i then Sock
nen, gick iagh hem til Tåffta, tå hade the vpbygt en annan 
Stuffva emoot then förra. Sedhan iagh kom hem, folgde iagh
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sia. 66. Nicola um Christophori Brunium til Kumblöö udden och l"hämp- 
tade Lilium Convallium eller boekebladh, them vij strax förde 
til Ölmehäratz prästegårdh, thiir war ochså Ericus Laurentij 
Wasboensis, och tå begynte vij til att giöra Spiror, som vp- 
sattes i kyrckian.

Den 23. Sedan vij hade vpslagitt samma Spiror och Roo- 
ser i kyrckian gick iagh hem.

Den 28. Drogh iagh medh min Broder Torbiör och hanss 
hustru, sampt några andra til Pedersmesse marcknan i Carl- 
Stadh, och tå vij kommo till Kumbelöötorp, så kom Nilss som 
thär bodde och Karin hanss hustru min MoorSyster på wår 
bååt til föliess, och vij rodde til JäfFveröön, thär vij voro om 
natten.

Den 29. klockan 7. om morgonen kommo vij til Sta-
dhen.

Den 30. om afftonen drogo vij tädan, och kommo til 
Hofflandz Sunnet, thär vij voro på Wadholmen öffver natten. 
I thetta Sunnet ähr så mycken röör, Sääff' och huass, och 
sträcker sig långt, att thet ähr svårt finna fram.

Sid. 67 IULIUS.

Den 1. emoot middagen kommo vij til Kummelöötorp, 
och sedan hem til TåfFta.

Den 14. om lögherdagzmorgonen gick iagh til UImSkogh, 
en byy som Iiggher i Wäsehäratz Skoghbygd thär som Ulrne- 
hulten (: en Stoor ödhemarck :) begynness, igenom huilcka 
Hult, och uthmedh samma byy UImaeIfF flyter, och aff thenne 
elflfven haffver Ölmehärat eller Ulmehärat fått silt Nampn (: ty 
thet kallass indifferenter Ulma och Ölma, Ulmehulten och Öl- 
mehulten :) vthi UImeSkogh bodde tå min faarsyster Hustru 
Elin som tilförende bodde i Bennebergz torp. och thär var 
iagh öflver natten.

Den 15. Gick iagh thär ifrån åth Träforsstorp igenom 
Skogh bygden, och kom om afftonen hem.
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Den 29. Drogli iagh pä bâât från Lunderstranden til 
Carlstadh, ochsä Andreas Hultenius, Nicolaus Ranckovius och 
Laurentius Nicolai, oss rodde Oluff TGuIbrandson och min Sy- sm. es. 

ster Marijt, såsom och Carl i Spickerudh, och klockan 11 för 
middagen kommo vij til Staden.

AUGUSTUS.
Den 7. klockan 5. om afftonen Iolgde iagh ifrån Carl- 

Stadh, effter som thet gaffz Ioff J Scbolan til att reesa effter 
nötter, på bâât medh Præceptore Dn Laurentio Olai Moroe- 
nio, som tå begaff sigh på reesan till Dorpt i Liffzlandh att 
Studera, på bååten war ochså wärdinnan Bengt Anderssons 
hustru, Nicolaus Christophori Brunius och Laurentius Olai 
Wigelius, och vij kommo til Moröön, thär som Moroenius 
hade sina föräldrar, seent om natten'

Den 8. om afftonen drogo vij tädan öffver Siön til Schrock- 
wijk, och tå war ett mechta hårdt slagregn, ifrån Skråckvijk 
gick iagh hem til Tåffta.

Den 11. Gick iagh til Wäsehärat, och thär kom iagh 
medh några diecknar på Eliæ Matzsonss bâât til CarlTStadh, sid. 69. 
tijt vij kommo samma daghen.

Den 16. Bleff iagh Siuker aff Skälffwesott, huilcken iagh 
hadhe huar annan dagh.

Den 25. Halp gudh then aldrahögste migh til helsan 
ighen aff samma Skälffvesott, ptjjsatt vare hanss nampn.

SEPTEMBER.
Den 22. Sedan Scholan hade fått Ioff och Socknerna 

voro delte och skifltade, gick iagh ifrån CarlStadh, såsom och 
Andreas Hultenius och Nicolaus Ranckovius, och om quellen 
kom iagh hem til Tåffta.

Daghen tilförende nemligh den 21. tå almogen war för- 
samblat i Broo- eller Christinehampns Marcknat, och Petter Flygge 
som war Inspector öffver tullerna i Wermelandh och på Daal, 
wille haffva tull aff them som til marcknan kommo, ty tilfö-
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rende gaffz på then platzen ingen tull, thär öffver almogen 
bleff så förbittrat och bullersam, att the nederreffvo thet planc- 

sid. 7o. ket som Flyggen Thade omkringh then platzen lâthit vpbyg- 
gia, the hade och vthan luiffvel slagit samma Flyggen i hiäl, 
huar om icke han hade kommit til flychten på en bååt öffver 
Siöön sin kooss.

Sammaledess haffuer almogen vthi Hoffva marcknat i 
Wassboo något tilförende, thet samma giordt, såsom och me- 
stedelss huadh som vpbygdt war vpbränt, och ruinerat, och 
ther medli giffvit them androm förargeligit exempel. Tå Uietta 
rycktet kom för Högha öffverheeten, kom Swerigess Rijketz 
Drotzet Hanss Excellens Herr Gabriel OxenStierna, såsom och 
månge andra höga Herrer tijt nedher och the kommo först 
till Broo som nu kallass Christinehampn, thär almogen aff 
ÖsterSysslet och Bergzslagen voro tilhoopa Stämde, och thär 
ifrån kommo the til CarIStadh den 8. Novembris, och heela 
WesterSyslet kommo thär tilhoopa.

Den 9. woro the medh Scholan i iacht i Långhöön, och 
den 10. i Herrehagen och Landhberget. Den 11. om Sön- 

sid. 7i. dagen woro Dhe i CarlStadz kyrckia, och den 14. reste the 
tädhan, och til MarieStadh, thär bleffvo tuenne Steglade som 
hade bränt vthi Hoffva.

OCTOBER.

Den 4. Gick iagh til Skråckvijk, och thär bleff iagh om 
natten.

Den 5. om middagen gick iagh thärifrån och hem.
Den 9. Gick iagh ostiatim vthi wästre Skogbygden, och 

i PåålStadh war iagh om natten, thär bodde min moorsyster 
hustru Gunnur,

Den 10. thär ifrån och heela bygden nedher åth, och 
kom om quellen hem.

Den 14 Jfrån kyrckian om en Söndagh gick iagh til 
Börgerudh, ty Torbiör Nilson giorde barnssööl, hanss dotter
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Karin bleff Cliristnat samma dagh, som föddess then 6. eius- 
dem. om natten gick iagh hem.

Den 19. Sa gick iagh ostiat[i]m östan om Sion, och i 
östre Skogzbygden, och i Bennebergztorp var iagh öffwer 
natten.

Den 20. Sent om quellen kom iagh hem.
Den 22. Om afftonen gick iagh til Skräckvijk. sw. 72.

Den 23. Tädan och hem om middaghen.
Den 25. Drogh iagh landväghen till CarlStadh, och min 

Syster Kirstin folgde migh, Tå vij kommo til Alster thär voro 
vij om natten, och then dagen war en médita starck storm 

i ifrån Sudhväst, så att Skogen och annat löst på marckenne 
måste omkull.

Den 26. klockan 8. för middagen kommo vij til Stadhen.

DECEMBER.
Den 17 Post Distributionem et Dimissionem gick iagh 

ifrån CarlStadh, och några diecknar ifrån Wäsehärat, tå iagh 
kom til WegleMyran, thär Avar iagh öffver natten.

Den 18. Thär ifrån gick iagh hem till Tåffta, och war 
hemma öffver Julehögtijden.

ANNO CHRISTI 1639.
IANUARIUS.

Den 2. Gick iagh til Warnum att thär gåå ostiatim, och 
om quellen rkom iagh til Haaff, thär som tuenne mine Moor- sw. 73. 

bröder bodde, Nils Torbiörsson och Anders Oluffzson, och tå 
giörde Anderss barnsööl, och thär war iagh om natten.

Den 3. Så gick iagh ifrån Haaflf om aflftonen, och til 
Hövie thär iagh öffwer natten bleflf.

Den 4. Jfrån Höghe begaflf iagh migh öffver then långe 
Skogen vth till Fallegårderna, och åther til bakarss til Eenss- 
rudh thär iagh var öffver natten.

Den 5. Gick iagh thär ifrån och åth Prästerudh, sedan
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öffver wijken eller Sundet til Oluffzrudh, och öffver ijserna 
til Bonderudh thär min moorsyster hustru Marijt bodde, och 
sedan åth Svartebärget och hem.

Den 13. Sâ reeste iagh medh min Moder och några 
mine Syskon till Broomarcknat, Sedan iagh kom tijt, gick iagh 
til byyn Broo thär som min Syster Karin tiente, och om afl- 
tonen gick iagh Söder til Söndhbyy, och sedan tilbakarss igen, 

sid. 74. tå folgde Tiagh Biör i Norr Tåffta hem, sent om natten kommo 
vij tijt, och thär bleff iagh til andra daghen.

Den 18. Drogh iagh til CarIStadh och min Brodher Tor- 
biör, folgde migh, och thet war ett gott föhre, vij kommo til 
Stadhen klockan 1. efftermiddagen.

FEBRUARIES.

Den 4. Så woro alle Diecknerna norr om SundStadh 
och höggo wedh, som wij ladhe i radher och kastar att torc- 
kass öffver Sommaren, och ConRector Dn. Nicolaus Magni 
Phrychius lätt hugga samma weedhen, han war ochså medh 
sielff, och om quellen gingo vij åther til Stadhen.

MARTIUS.

Den 18. Om natten kom eldhen lööss i CarIStadh i Kol- 
lerudz gården, och thär vpbran en bodh, sedhan finge the släc- 
kia honom, att han icke giörde större Skadha.

Den 25. Kom Swerigess Rijkess Skattmästare Hanss Ex
cellens Herr Gabriel Bengtson OxenStierna såsom och Herr 

sw. 75. Oluff Stake rIandzherren öffver Wermelandh och Daal, til 
CarlStadh, the kommo ifrå Broo, och på then tijdhen begynte 
the thär til att byggia en Stadh, effter som thär war en tien- 
Iigh ort, och en god Seglation tijt, ifrån alla ortter i VVänne- 
ren, lågh ochså näär widh Bergzslaghen, och samma Stadh 
kalladess CHRISTINÆHAMPN, sedan bleff och så på pre- 
di[k]stolerna påbudhit, att thet icke mehra skulle kallass Broo, 
på thet åhret 1643.
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Den 27. Drogo the ifrån CaiiStadh och till Biörnöö i 
Gilberga sockn.

APRILIS.

Den 7. War Distributio paroeciarum, och tå fick iagh 
Blomskogh in posteriori medh Benedicto Laurentij, och Sue- 
none Beronis, och iagh bytte bort min del i Blomskogh, och 
fick halffparten i Edh sockn igen, och then andre deelen ha- 
dhe Laurentius Olai Wigelius, Samma daghen gaffz Scho
len vp.

Den 8. Gick iagh ifrån Staden, och kom samma daghen 
hem til Taffta.

Den 12. om långefredagen, effter preTdikningen gick iagh sm. 76. 

ifrån Ölmehäretz kyrckia och til Laurentium Wigelium vthi 
Röör, thär iagh war öffver natten.

Den 13. Så begoffvo vij oss til wägz åth Edhsockn i 
wärt fölie war ochså Olaus Johannis til Norsockn thår blelt 
hau quarre, och tå klockan war 12. kommo vij til CarlStadh, 
thär töffvade vij til klockan war 2. Sedan gingo wij til Noor- 
sockn öffver Söörmoon, en långh Skogh, en Stoor | mijl ähr 
ijdel bergh, som kallass Kattewijkebergen, sedan ähr Sandh- 
moon, ochså en stoor \ mijl långh, öffver heela thenna moon 
ähro månge stoora och långa Sandhögher, then ena vidh then 
andra, Iijka som Sandhräftlar vidh strandene effter stoora Sio- 
wåger och bölior pläga syness, och emellan huar högh ähr en 
liten diuper daal, thesse Sandräfllar äro myckit höga, och alle 
lijka stoore, tå man skal reesa öffver thesse Sandbackar, må
ste man altijdh vpföre och vtföre heela väghen, här aff haff- 
ver thenna Moo fått sitt nampn, att han kallass Söör moo NB 
thet ähr Sandhmoo. Att Sanden sålunda vthi långa höghar 
ähr vältat fahr en gammal Saga, man effter man, att vthi Noe sm. n. 

tijdh tå Syndelloden skedde, ähr Sandhen sålunda aff böliorna 
bleffven vphäffven, och tilhopa wältat aff Sudhväst wiidher.

Och tå vij kommo til lille Noor kom Nicolaus Olai Was-
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boënsis i vârt fölie, och vij gingo tii Lökene en by i Grum- 
sehäratz sockn, thär voro vij om natten, daghen var wacker 
och lustigh wäderleek, men om natten kom en lörskräckeligh 
storm vthi några timmar, fölt ochsâ en sloor Sniöö, som lägh 
i några dagher.

Den 14. Om pâskedagen voro wij i Grumshäre kyrckian, 
thär ifrån gingo vij til Edhsockn, och vij foro öffver Sundet 
vidh Grufföönss Slott, och kommo til Strandh, thär vij finge 
maat, Sedan gingo vij östere deelen aff socknen och til Edz 
prästegärdh thär vij voro öffver natten.

Den 15. Jfrän kyrckian gingo vij wästre redden och til 
Heggewijk til natten.

Den 16. Gingo vij til kyrckian, thär ifrån til Malöga, 
sid 78. Sedan på hemvägen och Hil Warpenääs i Noorsokn, thär vij 

voro om natten.
Den 17. Gingo vij öffver Söörmoon til CarlStadh, tädhan 

til Röör thär bleff iagh om natten.
Den 18. Så gick iagh tädhan och kom hem til Tåffta.
Den 22. Så gick iagh alla Siögårderna sönnan kyrckian 

ostiatim, och kom om quellen hem.
Den 28. Jfrän kyrckian fölgde iagh lohannem Gelij Tolle 

hem til Skanum, Andreas Hultenius och Nicolaus Ranckovius 
fölgde och medh, och thär voro vij then daghen til afftonen 
tå gick iagh tädhan och til Torp, thär iagh bleff öffver natten.

Den 29. Rodde the i Torp migh öffver siön till Gullingz- 
NB holmen eller Gyllenholmen, huilcken ähr en höghtrindh och lu

stigh holma, beläghen widh Tåffta, och ähr mäst slääte wall 
backar på honom, och Skogh nedher vth medh lijderne, Siön 
gåår så när omkringh honom, föruthan en sijdha fåår man 
gåå tijt när thet ähr myckit stoor Siöhögd, plägher han wara 

sid. 79. aIT vatnet alt omtluten, fpå honom kan man see långt om
kringh både för Siön, såsom och then Stoore iööten skull, 
och ähr på honom en lustigh ort, thär sigh och om wåårtijdh 
många åthskilliga foglar försambla, aff samma lustige Holma
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liaffver iagh taghit mitt wedhernampn, att iagh kallass Gyl
len i u s.

MAIUS.
Den 3, Om morgonen gick iagh till Skråckwijk, och om 

afftonen hem.
Den 4. Drogh iagh medh bäat till CarlStadh, och widh 

LundhStranden kom Andreas Hultenius och Nicolaus Ranc- 
kovius pä samma bååt, oss rodde Oluff Gulbranson och min 
Syster Marijt, och vij kommo tijt klockan 3. effter midda- 
ghen. pä samma tijdh bvgde wästre landet myckit på herre- 
gården Carlsbergh.

Den 22. Skedde en Stoor Soolenness förmörcJcelse, att NB 
heela soolen war förmörckatt, rödh och svart, och warade 
halffannor timme, vthaff thet iagh myckit sägh på Soolen, 
bleffvo mine ögon Lså förblinde, att* iagh på en tijdh icke sid. so. 
kunne see wäll, doch halp gudh migh att iagh thär effter bleff 
godh och frisk.

Den 28. bleff iagh aff Herr Erico Torstani Collega trans- 
fererat öffver 5. Styckon Scholares, och fick Locum hooss 
Suenonem Beronis.

IUNIUS.
Den 4. Begynte Scholan giöra Spijrar och Booser til 

kyrckian och tå war iagh tillijka medh andra, på åthskillige 
Ställe och hämptade blomster, och den 8. om en lögerdagz 
affton fördess the från wästre sijdhan elffven och til kyrckian 
medh ett stort process och diskantz siungande, först gingo 
poickerna och boro lööffruskar, Sedhan en fahna, thär effter 
6. som voro klädde til Englar, Sedan Spirorna och sist Roo- 
serna, huilcka voro 20. stycken, och så slogoss the vp i kyrc
kian vidh Stoolerna.

Den 17. Sedhan Socknerna woro Skifftade, och Schoilen 
hade fått loff, drogh iagh medh diecknerna i Wäsehärat på 
bååt, såsom och Nicolaus Christophori Brunius, Andreas Hul-
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sw. st. tenius och rNicolaus Magni, ifrån CarlStadh, och när vij komme 
til Wäsehäratt gick Soolen nedher, och tå iagh kom hem til 
Tâfïta, var natten mäst framledhen.

Den 24. Gick iagh til Linååss i Wäsehärat, och bådhe 
mine Systrar Kirstin och Marit, och thär togho vij en bååt, 
som vij rodde hem.

Den 29. bittida om morgonen drogh iagh medh min Mo- 
dher, såsom och lorbiör och Kirstin til Pedermesso marck- 
natt i CarlStadh, och vij kommo tijt effter middagen, ty vij 
hade godt vädher att roo vthi.

Den 30. Kodde vij om afftonen tädan och kommo hem 
til l'âffta tå Soolen vp gick.

IULIUS.

Den 13. om afftonen gick iagh til UImeSkogh, och kom 
tijt om quällen.

Den 14. Drogh iagh från Ulmskogh til Wäsehäratz kyre- 
kia, åther thär ifrän och til UImeSkogh ighen.

Den 15. Så gick iagh tädhan och hem effter middagen.
Den 20. war iagh medh Söder i ängerna. 

id. 82. Den 23. Fick iagh ondt i min högre foot, men effter 
fiorton dagher bleff iagh ther batter, gudh ware loffvat.

Den 27, Drogh iagh til Lundher Stranden, och thär ifrån 
på bååt till CarlStadh, tijt folgde migh Oluff Gulbranson 
och min Syster Marijt, vij kommo fram klockan 4. om af
tonen.

AUGUSTUS.

Den 9. Så gick iagh ifrån CarlStadh och hem, ty dieck- 
nerna fingo Ioff för Nötterveekan Skuldh, migh folgde ochså 
Andreas llultenius och Nicolaus Ranckovius, Samma dagh kom 
iagh hem til Tåffta.

Den 14. Gick iagh til CarlStadh, och vidh Wäsehäretz 
eiffzbroo kom iagh i fölie medh Hultenio och Ranckovio.
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SEPTEMBER.
Den 10. Eolgde iagh Collegam Dn. Ericum Torstani till 

Alsters quarnar att mala, sedan vij kommo tijt, rodde vij til 
Jäffveröön att fiskia, sedan om quellen til Alster.

Den 11. Sa rodde vij ifrån Alster, om [!] kommo til 
Stadlien om afftonen.

Den 22. war Distributio Parœciarum, och iagh fick Blom- sia. 83. 
Skogh in posteriori, medh Siggone Petri och Torstano Erici, 
och strax gaffz Scholan vp.

Den 23. Gick iagh hem, och hade ingen i fölge, iagh 
gick geenstigen åth torpen öffver wäsehäretz Skogen om quel
len kom iagh hem til Tåffta.

Den 28. Så drogh iagh vth til Saxholmen medh min mo- NB 
dher, och min Brodher Oluff, thenne holmen ähr beläghen 
mitt i Sundet emellan Kumbelöön och Svartebärghet, och ähr 
en mvckit liögh holma, och på honom ähr ett gammalt slott, 
och sägess att then som haffver tbet låtit vpbyggia haffver 
hett Saxo, en part mena han war en Tysk af Saxen, och ther- 
före kalladhess thet Saxe Slott, emedan han om Juule dagen 
war vidh Ölmehäratz kyrckia haffver hanss Frw rymbt ifrån 
honom, och satt elden på Slottet, hon haffver och vändt ha
ste rSkoorne tilbakarss, att alle sporen gingo til holmen, tå sid. S4. 

hon medh en annan man bortfoor, När Saxe kom uthur kyrc- 
kian och fick see slottet brinna, ropade han: Nu brinner Saxe 
Knute, och sålunda bleff thet Skiöna Slottet förstört, thet hål- 
Iess ännu före wara ägodeelar thär vthi. Lithet för min Io- 
delse begynte några vnge dränger thär til att gräffva, vilian- 
dess försökia om något skulle thär finnass, iblandh huilcka war 
Oluff Jffvarson, Hemmingh i Bråten, och Jacob Uhrbanuson 
etc. Tå the hadhe i några dagher thär gräffvit och arbetat 
vth medh en längh vägg, och funno ingen ingångh, och näi 
the kommo om hörnet på muren in til andra wäggen, och 
kommo til dörren på ett förhuuss, tå fick kyrckioherden Sal.
Herr Christopher Anundson thet veeta, och strax lyste han
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them i bandh, och the m8ste för sitt gräffvande stââ kyrckio- 
plicht, och sålunda kom thär medh inthet länger, emedan the 
groffvo, funno the ibland kaleken och teglet många små Saa- 
ker, nembliga förgylta Silffverslijder och silffvererade fisketänder 

sw. 85. etc. TThet haffver och på then tijden varit en myckit Iangh 
broo emellan Saxholmen och Kumblöölandet, öffver Sundet 
på västre sijdan, och när thet är myckit Siööiithet, synass 
ännu Eekeståckerna som haffva stått vnder broon, på östre 
sijdan gick en iärnlänekia öffver Sundet från Holmen in til 
Svartebergziandet. På Söder sijdan ähr en wägh vp til Slo
tet medh wällagda Steentrappor. Ett Stycke ifrån holman ähr 

NB en stoor häll. som kallass Korffvehallen, thär the haffva tvät
tat sina saker, när the slachtade, på Kumbelöön war Slotzenss 
ladhogårdh Ifrån tlietta slottet ähr Ölmehäratz kyrekiedörr 
taghen, som ähr mechta stoor, och alt slätt aff iern. Thetta 
kortteligen.

Om afftonen rodde vij tädan och hem.

OCTOBER.

Den 2. Bittida om morgonen gick i a g h til Wälingh i 
Wäsehärat, thär war iagh til middagen, sedan gick iagh til 
CarlStadh, tijt iagh kom ganska seent. 

sid. se. Den 6. och 7. war marcknat i Carlstadh, huileken åhr- 
ligen hålless om Birgittæ tijdh.

Den 9. Soldhe iagh mina Socknar i Blomskogh.
Den 10. gick iagh ifrån Staden, och migh folgde en karl 

ifrån CarISkoga, och om afftonen kom iagh hem til Tåffta.
Den 17. War iagh i Skiutzfärdh til Wälinge, och kom 

om quellen hem.
Den 19. Gick iagh til Byrgerudh, thär ifrån til Moröön, 

och sedan gick iagh hem.
Den 21. Gick iagh til Skråckwijk. Sedhan gick iagh 

til Gästlöösa, och thär ifrån hem.
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Den 22. Droph iagh medh hast till CarlStadh, och min 
Syster Marijt f'olgde migh, och om quellen kom iagh tijt.

NOVEMBER.

Den 9. Drogh iagh och Arvidus Olai Phrychius såsom 
och Brynolphus Arvidi til Kijlen, och vij rodde elffven vp til 
Eedet, sedan gingo vij til Ögnenääss, och togo bååt, och rodde 
öffver Sion til kyrckian, thér vij vthi klåckaregården och Ap- 
peltygh vårt ährende Tvthrattade, tädan rodde vij til Edhet sid. 87. 
och vij voro om natten i en iernbodh bygd vidh änden pä 
Sion, och tä snögade, regnade och var olustigt wädher.

Den 10. Drogo vij thär ifrån öffver Edhet, tä vij kommo 
til Elffven rodde vij genom Groffva sockn, och kommo til 

CarlStadh.
Den 19. Drogh iagh medh min värdh Bengt Anderson 

til Graffvesockn, thär vij togho en weedeflotte.
Den 20. Förde vij samma Ilotan vthur Skorebäcken i 

elffven, och sedan til Stadhen tijt vij kommo seent.

DECEMBER.

Den 18. War Distributio Paroeciarum, och iagh fick Sub- 
urbanum in posteriori medh Johanne Staffandro.

Den 19. Gick iagh allena hem til Täffta, och kom tijt 
sent om quellen.

Den 21. Sä gick iagh til Skrockwijk, och var thär til 
andra daghen.

Den 26. Jfrän kvrckian gick iagh til Skrockvijk, och om 
natten gick iagh hem öffver ijsen.

Den 30. Sä gick [iagh] til Skrockwijk, och om affto- sid. es. 
nen hem.

ANNO CHRISTI 1640.

IANUAR1US.

Den 5. Gick iagh om aff’tonen tili Skrockwijk.
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Den 6. Så gick iagh thär ifrån, och kom effter midda
gen hem.

Den 8. Gick iagh Sommervägen norr omkringh til War- 
num, att gåå thär ostiatim, öffver ijserna kunde iagh inthet 
komma, ty the boro inthet, effter thet hade än tå ingen win
ter varit, om natten war iagh i Kijllesshammer.

Den 9. Så gick iagh södher omkringh Socknen och til 
Eenssrudh, thär iagh war om natten.

Den 10. Gick iagh til Prästerudh, Sedhan til Kyllessham- 
mar, thär iagh om natten bleff.

Den 11. Tiidhan och til Prästerudh, sedhan öffver Sun
det til Oluffzrudh, och til Bonderudh gick iagh til natten.

Den 12. Sa gick iagh hem öffver ijsen, ty i the dagerna 
bleff winter att Siögerna begynte bära, och om afftonen kom 

sid. 89. iagh hem, Strax samma fdagh gick iagh til Noore, ty en poicke 
thär ifrån kom effter migh.

Den 13. Sä gick iagh tädan och hem.
Den 14. Gick iagh til Skråckwijk, och samma daghen 

hem ighen.
Den 15. Så gick iagh til Skoghbygden att gåå ostiatim, 

och i PåålStadh war iagh om natten.
Den 16. Gick iagh til Torp, och nedhsatte thär mina 

saker, och begaff migh sedan til Östere Skogbygden, och til 
Bennebergz torp, thär iagh var om natten.

Den 17. Så gick iagh omkringh then bygden, och sedan 
om quellen hem.

Den 19. Drogh iagh til CarIStadh och min Syster Kir- 
stin Iolgde migh, vij kommo om aftonen fram, och tå war ett 
mechta hårdt yhrvädher.

Den 22. Så begaff iagh migh på mina Socknar Subur- 
banum, och migh folgde Jonas Jordani, och vij gingo til Jäff- 
weröön, tå vij henne lycktat hadhe, gingo vij til Alster, se
dan til Wälsswijka och sedan til Staden sent om quellen kloc
kan 9.
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Den 23. Gingo vij pâ westre sijdan om Staden, och
Iychtade samma dagh. TPâ thenne tijdh bleff Christophorus sm. 90. 

Nicolai min Contubernalis, huilcken kom ifrân MariæStadz Schola 
til CarlStadh-

FEBRUARIUS.
Den 17. Sâ gaffz Ioff i Scholan til att dansa, och tå

gick iagh hem, medh the andra Scholaribus Ulmeherensibus,
,och iagh war i Staffverååsen om middagztijdh. Sedhan gick 
iagh til Ölmehäretz prästegårdh, thär iagh var om natten.

Den 18. Så gick iagh tädan hem til Tåffta, Strax til
Skråckvijk, och om afftonen åther hem i"hen.

Den 22. Gick iagh til prästegården, och thär ifrån til
CarIStadh, tå iagh kom til Wäsehärat, kom iagh i folie medh 
the andra dieknarna aff wår Sockn, och then daghen yhrade 
mechta hårdt, om quellen kommo vij fram.

MARTIUS.
Den 28. Skifltadess Socknerna, och iagh fick Karlanda 

in posteriori medh Anundo Haqui, huilcken sockn ähr vthi 
Holmedaal belägen, och Ragvaldus Andreæ köpte henne aff 
migh.

Den 31. Så gick iagh hem til Tåffta föruthan någott folie, sm 91.

APRILIS.
Den 1. 2. 3. och den 4. Vthi Dymbelvekan så examine

rade iagh tillijka medh Dn. Pastore Iblcket i Cathecismo vthi 
Ölmehäratz kyrckia. På then tijdhen war äntå vintren myckit 
starck, såsom och tiocka ijser, och mycken sniöö på mareken.

Den 6. om annan dagh påska sedan iagh kom vthur 
kyrekian gick iagh til Noore, och var thär öffver natten och 
den 7. begynte til att regna och leena.

Den 8. Så gick iagh om afftonen öffwer ijsen och hem.
Den 10. War iagh medh vidh Saxholmen och fiskiade 

elfter slom (: stoor nårss :) och vij fingo vacker fisk. Iagh
4
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war och thär then 11, såsom och den 13. och fiskade tillijka 
medh andra, och den 13. var ett häfftigt yhrväder.

Den 22. War iagh söder i ängerna och slogh gäddor 
med liustra, ty siöön gick öffver ängerna, och iagh fick vackra 
gäddor, och ena som vogh 14 marker, 

sia. 92. Den 23. War iagh och thär, och tå fick iagh ett Iijss- 
pundh gäddor.

Den 24. Fick iagh ett halfft. pundh, och om natten war 
iagh medh Torbiör och foor medh eldh wäster i botnen.

Den 27. Om morgonen gick iagh til Ölmehäratz präste- 
gårdh, och thär kom iagh i fölie medh Christophoro Nicolai, 
och vij reste iandhvägen til Carlstadh, ty ijsen lågh äntå på 
Siöerna, och om afftonen kommo vij til Stadhen.

MAIUS.

Den 5. Så reste iagh för Dn. Nicolao Christophori Bru- 
nio til Kiölen effter hanss saaker som han thär på Socknerna 
fått hadhe, och iagh var i fölie medh Benedicto Magni Ule- 
nio, Erico Laurentij Wasboensi och Berone Andreæ, och vij 
rodde ifrån Staden bittida om morgonen, och kommo til Bor- 
wijk, thär som ähr en stoor ström och forss, vthi huilken 
ähro månge quarnar och Sååger, och vthi samma elfF voro 
vij i en stoor liffzfahra, för ähn vij kommo öffver strömmerna 
och fallet vp i släta elffven, sedan rodde vij henne vp före 

sw. 93. fil Ihess vij kommo i Wermelen, aff huilken TSiöö Werme- 
NB Iandh sitt nampn haffver, vidh Skäplandz edet satte vij bååten, 

sedan gick iagh och the andra öffver eedhet til Staffvenääss 
klåckaregårdh, thär vij voro om natten, strax vidh kyrckian, 
och then daghen hade vij reest 5. stoore mijl.

Den 6. Gingo vij til Spesserudh i samma sockn, ocli 
thär Iegde vij oss bååt til Kiölen, och tå rodde vij öffver 

NB then stoore Siön Glaassfiorden, och vij hade heela daghen 
stilla lugnet, i thenna Siöö ähr allenast en liten holme mitt 
vthi, vidh nampn Tiuffeholmen, och när vij kommo til Smde-
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wijkan satte vij vår bååt, thår haffver för varit marcknat åhr- 
ligen om Marmessetijdli til 1639. tå begynte the hålla Knuse 
marcknan och Sulevijke marcknan vthi Carlstadh, och månge 
bodor och huuss voro thär vpbygde, tå gingo vij öffver Ränc- 
kess edet, på huilcket vij besågo Sande Görans källa, thär 
the Svenske och Danske i förtijden offrat haffva, Sedan kom- 
mo vij på bååt til Kiölen, thär vij voro i klåckaregården om 
natten, och vij hade reest 5. stoore mijl ochså then dagen.

Den 7. Woro vij i Kiölss prästegårdh, och om afftonen sm. sm. 

begoffvo vij oss på reesan, och kommo til Uänckesseedh thär 
vij voro om natten vidh Ränckessbergh huilcket är ett ganska 
högt bergh och fiell, och på västre sijdhan brant vtföre Iijku 
som en muur, nedher utlii Siön, vid hudeket berg aldrigh nå
gon ijss läggess, vthan altijdh gåår öpet, och thär ähr osäijeligit 
diupt vatn, så att sielffve trollkarlen Kätlil Runske kunde icke 
thär finna någon botn ty tå han gick vadandess igenom heela 
Wäneren, Glaassfiorden, och andra siöar, til att försökia huru 
diupa the voro, och när han kom til Ränckessberget, thär bleff 
honom alt för diupt, så att han måste vända om och medh sitt 
arbethe låtha bestå, och vthi samma sin reesa, haffver han alla 
Seglandess och roandess Skutar och båtar som honom mötte 
omkulslagit och folcket fördränekt. Medh Kättilss födelse ähr så
lunda tilgångit, som the fabulera. En tijdh hende sigh att en NB 
vngh drengh som war en Skytte gick widh haffzstranden, tå fan 
han thär en siörå, Tvthi en deieligh iungfruss skapn(ad)* och sm. 95. 

hampn, på en gröön plass Iiggia och soffva, medh huileka [!] han 
sigh beblandade, tå han ville gåå sin wägh, haffver hon honom 
medh skarpa ordli tiltalat och sagt: Huadh haffver tu giort me
dan iagh soff; men om icke tu effter ett ähr kommer hijt på 
samma ort, så skall tigh aldrigh gåå väl i handh, och tu skal in
gen godh stund haffva, thär medh skildess the åth. Ahret thär 
effter kom samma drängh tijt och fan thär Siötrollet för sigh 
medh en Son, huilcken hon Ieffvererade åth fadren, tillijka

Bladet är i orig, på detta ställe skadadt.
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medh en koo, på några åhr til att vpfostrass, medh ett skarpt 
wijte, att barnet skulle ingen annan drick dricka, vthan samma 
koonss miölk, och ingen annan maat ätha vthan tort köt och 
brödh, huilcket ochså skedde att han medh sådan spijss vp- 
föddes, doch hende sigh en gångh att pijgan som siökoen mol- 
kade, vtspilte henness miölck, och togh sedan i stället annan 
miölck och gaff barnet. När några åhr voro förledne förde 

sm. 96. lädren Tsin Son medh koon, til modren, tå haffver hon pröff- 
vat sin Sonss starckheet sålunda, att hon spänte honom lör 
sin vagn, huilken han lälteligen drogh, men sedhan hon steegh 
i vagnan, förmåtte han icke draga honom, thär vthöffver hon 
suåriigen vredgadess, och förnam att han hade drucket aff an
nan miölck, tå satte hon också koen för vagnen, och ganska 
hastigt foor til siöss, att man them icke mehra sågh, Skytten 
bleff häfftigt förskräckt, och sedhan dödh. Noogh om Ihesse 
fabler. Men thet är i sanningh alt Ränckess siön ähr ganska 
diup, och besynnerligen vidh berget. Långt vppå bergzsijdan 
huilcken ähr mvckit släät, ähr ett ganska stort hool, omkringh 
huilcket berget ähr alt rödt, thet hoolet bleff såledess, att 
vthaff berget vthgick en stoor eldh och flarn medh brakande 
och dundrande, huilcken suengde sigh öffver siön til en an
nan högd och thär försuangd, thet månge berättade som thetta 
sågho, när thet sigh tildrogh, nemliga några åhr för ähn vij 
thär om reste.

sia. 97. Den 8. Så kommo vij til Skap - - -* thär vij voro öff
ver natten.

Den 9. Foro vij öffver Edhet, sedan rodde vij både da- 
ghen och natten.

Den 10. Kommo vij om morgonen til Carlstadh, med 
väl vthrättade saker.

Den 24. Om pingessdagz morgonen folgde iagh Lauren- 
tium Jonæ till Graffva, huilcken thär hade sina sockner in

* Detta ställe är i orig. genom fukt förstördt.
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posteriori, och ifrån kyrckian gingo vij til Toolerudz gârderna, 
och voro om natten i Grönnääss.

Den 25. När vij hade varit i kyrckian gingo vij then 
öffvre reddan, och til en stoor byy benämbd Skijffva thär vij 
voro om natten.

Den 26. Gingo wij vth före på östre sijdan elffven, och 
öfiver vidh Almerudh til Kätterudh om natten.

Den 27. Lychtade vij socknen och gingo til Sladhen.

IUNIUS.

Den 17. war Distributio paroeciarum och iagh fick Kar
landa, en sockn i Holmedaal, in posteriori medh Suenone Be- 
ronis, och Theodorus Jonæ köpte henne aff migh.

(Den)* 18. Så gick iagh och Christophorus Nicolai hem, sid. 98. 

och om afftonen kom iagh til Tåflta.
Den 19. Gick iagh til klåckaregården i Ölmehärat, tijt 

kommo ochså Andreas Hultenius och Nicolaus Ranckovius, 
och vij begynte thär att giöra Spiror ooh rooser til kyrckian-

Den 20. Rodde vij til Kumblöön och hämptade Bocke- 
bladh, och thär ifrån til Tåffta. sedan til klåckaregården, och 
vij giorde thär på den 21. såsom och

Den 22. Ta bleffvo the til redz, nernligen tuå rooser 
och 2 spiror, och vij slogo vp them i kyrckian samma dagen, 
Sedhan gick iagh hem.

Den 25. Gick iagh til Wgleboo, och sedhan åther hem 
ighen.

Den 28. Folgde iagh medh på bååt til CarlStadh til Pe- 
dersmessemarcknan, och i thet åhret war en mechla stoor Siö- 
högd, så att vij finge roo öflver ängerna, först åth lkorne- j\ß 
nääset, sedhan öffver Stoorängen åth Bråten, thär vij vedh 
therass åckerssgärder, kommo öffver medh en stoor lastat 
bååt, in vthi fandre Siön, och sedhan rodde vij - - --* innan sw. 99. 

om Långenääss öffver theras änger, til thess vij kommo vthi
* Texten i orig. har på detta ställe gått förlorad.
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stoore Siön, (: Samma wägh haffver man vthi manne minne icke 
rodt, ty medh Wäneren ähr ett vnderligit Skick, att han på 
vissa âhr, är myckit stoor, och âther nâgra âhr myckit Iithen 
att watnet icke så högt på landet vpstijger. Men haffvet,
östersiön menar iagh, har en sådan art, att huar och en höst,
effter Larssmässe tijdh, stiger thet ganska högt vp, och ähr 
stoor flödh som the kalla, men om wååren så ähr vatnet li
tet på ängerna, och ähr stort vthlop :) Sedhan seglade vij i
en godh vindh, och tå vij kommo til Alsternääset, voro vij
thär öffver natten.

Den 29. kommo vij om morgonen klockan 9. til Stadhen.
Den 30. Drogo vij på hemväghen, och på VVadhoImen 

voro vij om natten.

IULIUS
Den 1. Widh middagz tijdh kommo vij hem til Tåffta i 

ett vackert väder.
(Den)* 18. Så gick iagh til UImeSkogh.
Den 19. Effter middagen gick iagh tädhan, och kom om 

quellen hem.
Den 26. War iagh vidh kyrckian och tå kom Dn. Lau

rentius Moroenius hem ilrån Dorpt.
Den 29. Drogh iagh landvägen til CarIStadh, och Dn. 

Nicolaus Christophori ßrunius var i fölie, huilcken hade häst, 
men iagh gick, och om quellen kommo vij tijt.

AUGUSTUS
Den 6. Fick Scholen Ioff att draga på landet och hämpta 

nötter.
Den 7. Så gick iagh hem, och the andre diecknerna aff 

Ölmehärat, och om afftonen kom iagh til Tåffta.
Den 11. Kommo til oss Michael Bartolomei, Andreas 

och Nicolaus medh en stoor bååt, som Mester Nils Hungvi- 
dius hadhe kiöpt i Haffstodh, huilcken skulle förass til CarI-

Orig. är skadadt här.
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Stadh, och iagh folgde medh på honom, såsom och Dn. Ni
colaus Brunius och Christophorus Nicolai, och på Wadhhol- 
men voro vij om natten.

Den 12. Bodde vij tädhan, och kommo om quellen til Staden.

SEPTEMBER. 8
Den 18. Folgde iagh min wärdh til Jäffveröön, effter

weedh på en pråäm, och tå vij kommo tijt och hadhe inla
stat vedhen, begynte thet häfftigt att blåsa och storma, så att 
vij inthet kunde komma tädhan, thär war iagh ochså den 19, 
och tå regnade och stormadhe heela daghen.

Den 20. Gick iagh til Jäffveren en byy, och thär rodde
the migh öffver til Alster, sedhan gick iagh til Stadhen och
samma dagh bleff Saligh Boo Ribbingh til Säby begraffven.

Den 25. War Distributio paroeciarum och iagh fick Bo- 
telsäter och Ölssrudh vthi Millesswijkegiäldh på Nääset in po
steriori medh Johanne Birgeri.

Den 26. Drogh iagh hem på bååt medh wärdinnan, tå
war en godh windh och vij seglade yttare ledhen, vij kommo 
til Skråckvijk i godh tijdh, och sedan gick iagh hem til Täffta, 
och tå stodh väl til hemma.

OCTOBER. 5
Den 6. Om morgonen gick iagh til CarlStadh, til Bir- 

gittæ messe marcknan, och om afftonen sent kom iagh tijt.
Den 7. Så reste iagh på bååt om afftonen ifrån Stadhen 

på mina Socknar med Laurentio Jonæ Rudenio, och Bergero 
Magni Carlstadiensi, och vij drogo til Rudh på Hammeröön 
thär vij voro om natten.

Den 8. Bittida om morgonen begoffvo vij oss til Siöss 
åth Nääset, och vij drogho vlh om Hammeröö Skage emellan 
Skage grijserne långt vthi Wäneren, och i förstonne war tiockt 
och dimbot wädher, men sedan bleff ett mechta hårdt blåss- 
väder, och vij satte genast åth Näässhuffvudet, och winden 
war någott knapper, doch likväl kommo vij om afftonen til
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Jordfall, dnr vij först fingo landh, sedan begynte stormen sachta 
sigh, att vij kommo til Gaperhult, thär vij voro om natten, 
och then daghen hade vij seglat IO stoore mijl eller wee- 
kor siöö.

>• Den 9. Gick iagh til Grymhult H Olssrudz sockn, thär 
Magnus Erici war som migh pä Sockner[n]a fölia skole, och 
om afftonen kom iagh tijt, thär war iagh ochsä den 10. heela 
daghen.

Den 11. Sä gingo vij til Botelsäter til kyrckian, och tå 
gudztiensten ändat var, begynte vij att gåå i Byarna, och kom
mo til Pukerudh thär vij voro om natten.

Den 12. Gingo vij heela then dagen, och kommo til en 
Byy benämbdh Oluffzrudh til natten.

Den 13. Sä gingo vij til Finssrudh, och thär ifrån sände 
vij våra saker til Grymhult.

Den 14. Så gingo vij vthi Ölssrudz sockn, och til Grym
hult sent om natten.

Den 15. Gingo vij then södhere deelen i Ölssrudh, och 
tå vij Iychtat hade gingo vij til Grymhult.

Den 16. Folgde iagh Laurentium och Bergerum först til 
Botelsäter, sedan til Grymhult, och thär ifrån til Millesswijk, 
och i Knappe voro vij om natten.

Den 17. Gingo vij til Milsswijkz prästegårdh, thär vij 
voro om natten.

Den 18. Drogo vij til kyrckian i Eskilsäter, och thär 
ifrån til Boååss, thär vij woro then dagen, såsom och den 19. 
på huilcken war en häfftigh storm och bläst, fölt ochså en 
stoor sniö om afftonen, att han stodh til knädz.

Den 20. Begoffvo vij oss på reesan ifrån Nääset, och 
tå war wackert väder, och vij rodde til Grymhult, thär vij 
togo våra Saker, och sedan rodde vij til Stadwijkz hampn, 
thär vij voro öffver natten, och samma natt bleff en häfftigh 
och stoor Storm.

Den 21. Foro vij tädhan vthi thet starcka vädret och
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kommo til Messevijkz hålmerna, thär vij töffvade några stun
der, tå syntess stormen något sachta sigh, thärföre begoftVo 
vij oss til Stoore Siön, och tå vij hade seglat några mijler, 
begynte vädret växa och stormen öka sigh, och vinden bleff 
mechta knapper, sä att vij voro vthi en stoor liffzfahra och 
så när omkomne, ty båten var lastat myckit, och vij Tvoro sm. 105 
månge folck, ty någre dieckner aff Nääset folgde oss, och 
vatriet gick så in, att vij medh stoor möda hinde thet att vth- 
öösa, natten kom vppå, och vij kommo vthi elaka Skäär aff 
rätta leeden, vidh huilcka grunder och steenräfllar böliorna 
gingo ganske stoore. Doch likväl vthi vår störste nödh halp 
gudh then aldra högste oss wäll fram til en öö, som ligger 
långt vth i Wäneren vidh nampn Gååsöön, thär vij voro om 
natten, såsom och den 22. heela dagen och natten, vthi en 
kall vinter, stoor storm, thär var och myckin Snio fallen.

Den 23. Bleff lungt väder, och tå rodde vij tädhan, när 
vij kommo til Skoohall så lågh bådhe Sundet och vij kan aff 
ijss, och war alt fröset, tå läto vij föra våra saker til Myr- 
moon på Hammeröön, och sedhan gingo vij öffver ijsen til 
Carlstadh, tijt vij kommo om quellen.

Den 24. Så gick iagh hem; til Foglevijk fick iagh ååka 
medh Skiutzpoicker, och iagh kom om quellen til Tåffta.

Den 28. Reste iagh til Carlstadh medh häst, och min sm. ioe 
Syster Marijt folgde migh, om afftonen sent kommo vij fram.

NOVEMBER.
Den 6. Rodde iagh, Laurentius och Bergerus, såsom och 

Botvidus Laurentij til Hammeröön, eflter wåra saker vthi Myr- 
moon, ty tå var leenväder och ijsen aff siön gången, och 
samma dagh tilbakarss.

DECEMBER.
Den 11. Så bleff iagh illa siuk först aff roosen, och se

dan aff en hetzsigh huffvudhsiuka, att iagh måtte hålla vidh 
sängen en tijdh.
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Sid. 107,

Sid. 108.

Den 17. War Distributio paroeciarum, och iagh fick 
Graffva in posteriori medfi Anundo Haquinio.

Den 18. Kom min Syster Kirstin elfter migh med häst, 
ty iagh var än tå siuk, och förmåtte icke gåå hem, och wij 
körde then dagen til Staffverååsen tiiär vij voro om natten.

Den 19. Så drogo vij öffver ijserna åth Hofllanda och 
Hult, och kommo samma daghen hem til Tålfta.

Den 21. Halp gudh alzmechtigh migh aff min siukdom, 
att iagh begynte gåå vppe, och kom migh något före ighen.

Den 28. Drogh iagh ifrån kyrckian til Gästlösa til Bröl
lop hooss Erick Jonson, och om natten gick iagh hem.

AIVlVO CHRISTI 1641.

IANUARIUS.

Den 1. om Nyåhrssdaghen gick iagh ifrän kyrckian til 
Gästlösa effter som min frände Sven giorde Barnsööl, och om 
natten gick iagh hem.

Den 2. Gick iagh til Wäsehäratz prästegårdh, och tå 
iagh kom tijt war Anundus Haquini siuk, som hade socknen 
i hoop medh migh.

Den 3. Så gick iagh thär ifrån, och kom om afftonen hem.
Den 4. Reste iagh på mina socknar, och i Moon war 

iagh om natten..
Den 5. Tå iagh kom til Wäsehäradz prästegårdh, fick 

iagh en drängli i Anundi ställe, såsom och häst, och vij drogo 
til Graffvesockn, och i Ängebeck kworo wij om natten hooss 
Herr Anderss Cappelan thär sammastädess.

Den 6. Sedhan vij hade varit i kyrckian drogo vij vp 
åth bygden, och lågo om natten i Gråssbool,

Den 7. Drogo vij öffver Elffven. och sedan neder åth 
til Wååle thär wij woro om natten.

Den 8. Tädhan och til Hierstadh en gårdh thär vij voro 
om natten.
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Den 9. kommo vij til Önderudh.
Den 10. kommo vij til en Byy benämbdh Graffva, thär 

vij voro öffver natten.
Den 11. Foro vij tädhan och til Ängebeck, thär vij woro 

then daghen.
Den 12. Drogo vij thär ifrån, och när vij kommo til 

Färiestadh, satte iagh thär nidh mina saker, sedan körde vij 
til Wäsehäretz prästegårdh, thär ifrån iagh gick hem, och thet 
var myckit sent, doch var måne liust, och på lööten mötte 
migh många wargar, om natten kom iagh hem til Tåffta.

Den 13. Drogh iagh til Christinæhampn til marcknan, 
och i Ââsen var iagh om natten.

Den 14. Drogh iagh ifrån Warnum och kom om affto- 
nen hem.

Den 17. Om afftonen gick iagh til Noore, och war thär sia. 109. 

om natten.
Den 18. Effter middagen gick iagh tädhan och hem.
Den 25. Sancti Pauli dagh gick iagh til Carlstadh, vthan 

något fölie, och tijt kom iagh om quellen.
Den 27. Gick iagh til FärieStadh effter mina saaker, och 

Christophorus Nicolai sampt Nicolaus Magni folgde migh, thär 
vij töffvade en stundh, sedan gingo vij til Staden.

APRILIS.

Den 17. Skifftadess Socknerna, och iagh fick Karlanda 
in priori medh Suenone Beronis, wij köpte också therass deeb 
som hade samma sockn in posteriori.

Den 18. Gick iagh ifrån Carlstadh allena, och kom om 
afftonen hem til Tåffta,

Den 20. Begaff iagh migh på vägen til mina Socknar, 
och gick then daghen til Carlstadh vthan något fölie, och tå 
iagh kom tijt, war min Socius Sueno Beronis ochså tijt kom
men hemman ifrån.

Den 21, Drogo vij ifrån Carlstadh på bååt medh Ha- sm. no.
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quino Elai, Olao Johannis Smolando och Hagvaldo Andreæ, 
huiIcka skulle til Kiölen, och vij kommo til Bäärwijk, thär 
vij om natten widh Strömmen vthi en mölnare stugha woro, 
och samma natten gick äskian härdt och thet regnadhe myckitt.

Den 22. Forom vij tädhan, och ta wij kommo vp i EIff- 
ven til en Broo som ligger öffver en ström, vnder huilcken 
vij rodde, och tå voro vij sä när omkomne, effter som ström
men , war ganska stoor aff myckit vatn, emoot huilcken war 
suärt att roo, tå vij kommo til Skäplandz edet, satte vij bäthen, 
och gingo til Staffvenääss, thär vii Ioro öffver siön til Glaffva 
sockn, tå skildess iagh och Sueno ifrån the andra, och gingo 
in pä Glaass skogen, som ehest kalless Glaassmarcken, huilcken 
är en ganska längh och stoor skogh, och vij kommo om nat
ten sent til en Finne som bodde pä Skogen, thär vij töffvade 
til andra dagen. Vthi thetta torpet hände sigh Anno 1639, att 

s.d. in. en finne Tslogh sin svärfader ihiäl, huilka thär bodde tilhoopa, 
med sin hustruss och suäross rädh och veetskap, och honom groffvo 
the nidh i ett mooraass straxt vidli gärden, tä thetta mordet bleff 
vppenbart, bleffvo the alle tree samme väären rättade pä Söörmoen.

Den 23. Lätt Finnen roo oss öffver en siö pä samma 
skogh, effter thet var gent, sedhan gingo vij och kommo in 
til Silbodaal thär Skogen lychtadess, öffver huilcken war en 
bergott, ondh och liten wägh, att han nappast kunde synass. 
Sedhan gingo vij til Karlanda sokn, thär vij woro i en gärdh 
vidh nampn Gryttiom öffwer natten.

Den 24. Begynte vij til att gåä socknen, och kommo til 
Wenack thär vij voro om natten.

Sen 25. Woro wij i Lijanna om natten.
Den 26. Tädhan til kvrckian, tä predikade thär Dn. Pa

stor Mester Bryngel i Holmedaal, samma dagh Iychtade vij 
sid. 112. socknen, och gingo till TKarIanda byyn thär vij nedsatte våra 

saker, och bleffvo then dagen thär.
Den 27. Begoffvo vij oss pä hemvägen och kommo til 

Sillerudh til Trubyy.
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Den 28. Rommo vij til Gilberga tliär vij voro om nat
ten i en gårdh benämbd Byyn.

Den 29. Ta vij kommo til Borwijk war thär en borgare, 
Iffvar vidh nampn, ifrån CarIStadh, medh huilcken vij kommo 
på bååt, och sent om quellen binde vij til Staden, thenna wä
gen var 10 stoore mijler långh.

us v thi Wcrmelandh ifrån G u I s p å
Noo 1 m a r c k e n, s e d h a n til N ä ä s e t.

Ifrån Gulspångh til Wessnum . 1 mijl.
Ifrån Wissnum til Warnum . 2 mijl.
Ifrån Warnum til Ölmehärat 1 mijl.
Ifrån Ölmehärat til Wäsehäradt 1 mijl.
Ifrån Wäsehärat til Foglewijk . 1 mijl.
Ifrån Foglevijk til CarIStadh U mij1-

( Rijlen . 2 mijl-
Ifrån Carlstadh td

ii mijl.
Ifrån Noor til Grumsshärat . 1 mijl.
Ifrån Grumsshärat til Staffvenääss 

ganska stoore.
2 mijl

Ifrån Staffvenääss til Arffvijka . 2* mijl.
Ifrån Arffvijka til Riölen 3 mijl.
Ifrån Riölen vthföre til Holmedaal 5 mijl.
Ifrån Holmedaal til Blomskogh . 2 mijl.
Ifrån Blomskogh til Sillerudh om en kom-

mer öffver Jernsiön genast . U mijl.
Men skal man reesa omkringh åth Silbo-

daal ähr en ondh wägh och . 3 mijl.
Ifrån Sillerudh til Gilberga . . 3 mijl.
Ifrån Gilberga til Rijla . 1 mijl.
Ifrån Rijla til Byy . . . . 1 mijl.
Ifrån Byy til Millessvijk . 2* mijl.

Hæc obiter.
Den 30. Folgde iagh min värdh wällärde Herr Lars Mo-
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roenium på bååt ifrån CarIStadh til Moröon och samma da- 
ghen kom iagh hem til Tåffta.

MAIUS.

Den 15. Drogh iagh på bååt til Carlstadh the andra 
diecknerna vthi Ölmehäratt Iolgde ochså på samma bååt, och 
oss rodde Oluff Jffwarsson1 och min Syster Marijt.

JUNIUS.

Den 15. Deltess Socknerna och iagh fick GrafTva in Po- 
sid. lu. steriori medh Matthiâ Eliæ. T—ss—Jn til thenna tijden hade 

iagh Præceptores Privatos, men inthet sedhan. Först infor
merade migh Dn. Laurentius Olai Moroenius ifrån then 9. 
Maij, Anno 1636. in til den 18. Junij, Anno 1638.

Sedan begynte Dn. Johannes Andræ Mariestadiensis att 
instruera migh privatim, ifrån den 2. Augusti 1638. til den 
17. Decembris, eodem anno.

Thär elfter informerade migh privatim Dn. Nicolaus Chri- 
stophori Brunius ifrån then 26. Januarij, Anno 1639. til then 
17. Junij Anno 1640.

Sidst informerade migh Dn. Andreas Nicolai Carlinus 
ifrån den 2. Augusti, Anno 1640. til den 15. Junij, 1641.

Den 16. Drogh iagh ifrån Carlstadh på bååt medh them 
i Moröön, och tijt kommo vij om quellen, thär bleff iagh öff- 
ver natten.

Den 17. Rodde the migh öffver siön, sedhan gick iagh 
hem til Tåffta.

Den 28. Folgde iagh medh på bååt til pederssmässe- 
sid. ns. marcknan vthi Carlstadh, Toch vij woro på Sollaren öffver nat

ten, the i Norre Toflta woro och på samma bååt, nembligh 
Biör och hanss hustru.

Den 29. Rodde vij thär ifrån om morgonen och kommo 
til Carlstadh emoot middaghen.
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Den 30. Fingo vij vårt kiöt ifrån Karianda, men inthet 
brödhet.

IULIUS.
Den 4. Gingo Matthias Elise och iagh til Graffva att gåå 

wåra socknar, och tå vij hade warit i kyrckian begynte vij 
på, och gingo til Skijffve en stoor Byy til natten.

Den 5. Gingo vij tädhan och Elffvebackarna nedher åth, 
på huilcka när man härdt stegh eller trampade, goffvo the en 
stoor döön och högt liudh ifrån sigh, och vij kommo til Wååle 
til natten.

Den 6. Tädhan och til Kätterudh, thär vij voro öffver 
natten.

Den 7. Så lychtade vij, och gingo sedan til Carlstadh.
Den 8. Så gick iagh ifrån Staden allena, och kom sam

ma dagh hem til Tåffta.
Den 18. Så gick iagh allena til CariStadh, och kom om sm. ne. 

afflonen tijt.

AUGUSTUS.
Den 10. Fick Scholan Iolf draga på landet effter nötter, 

på samma dagh drogh iagh hem, såsom och Michaël Barto- 
lomæi, Christophorus Nicolai, Andreas Hultenius, Nicolaus 
Magni, och Ericus Holstenius, på bååt, huilcken vij legde, 
och när vij kommo til Bråtehöösen vphoff sigh ganska hastigt 
en stoor wäder ijlingh att vij medh stoor lijffzfahra honom 
vndhsluppo, och om quellen kommo vij hem til Tålfta.

Den 20. Begåffvo vij oss åther på samma bååt til Carl
stadh, och reste om afftonen ifrån Tåffta och til Kumbelöö- 
torp til natten.

Den 21. Så war ett mechta starckt wäder, att vij inthet 
kommo länger ähn som til Hoonöön.

Den 22. Thär ifrån och til Sollaren thär vij voro öff
ver natten.
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Den ‘23 Kommo vij klockan 12. til Carlstadh, then tijdh 
sw. in. koste ett lijsspundh Gort fåårekiöt 14 marcker kopper.

SEPTEMBER.
Den 15. War heela Scholen på Jäffveröön, och höggh 

weedh åth Mäster Nils Hungwidio, och veeden förde vij til Sta
den medh en stoor prååm, såsom och

Den 17. Woro vij pä Jäffveröön och höggo weedh åth 
Scholemästaren Mester Gudmundh, och förde samma wedh 
ochsä til Stadhen.

Den 20. Folgde iagh Herr Larss Moroenium til samma 
öö effter en weedhe prääm, och om natten woro vij v t h i Fan- 
tewijkan på Jäffweröön.

Den 21. Rodde vij thär ifrån öffver Glyffsefierden vtlii 
en mörck diinba, och om afftonen kommo vij til Staden.

Den 23. War Translatio, tå kom iagh in Classem Dn. 
Rectoris, såsom och 6. andra, och iagh bleff infimus för Rectore.

Sedan Skifftadess Socknerna och iagh fick Graffva in po
steriori medh Suenone Beronis.

sw. ns. Den 24. Så gick iagh hem, i mitt folie woro och the 
andra diecknerna aff Ölmehärat, och iagh kom om quellen 
til Tåffta.

OCTOBER.
Den 7. Folgde iagh hustru Birgitta i Skråckwijk til Carl

stadh til Birgittæmesse marcknan, och iagh hade henness häst 
til Byy i Wäsehäradt, sedan bekom iagh thär häst til Staden, 
tijt vij kommo om quellen.

Den 10. Begoffvo Sueno Beronis och iagh oss til Graff- 
va, att gåå våra socknar, om en Söndagz morgon, och tå wij 
kommo vthur kyrckian i Graffva, begynte vij på, och gingo 
til Forssnääss.

Den 11. Om morgonen gingo vij thär ifrån och kommo 
til Skååre til natten.

Den 12. Jfran Skåre gingo wij til Hierstadh.
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Den 13. Så Iycklade vij och gingo sedan til Staden, tijt 
vij kommo cm quellen

Den 14. Bittida gick iagh ifrån CarlStadh, och kom hem 
til Tåffta om quellen, och iagh hade ingen til föliess.

Den 23. Så gick iagh til Carlstadh, the andre Ölmehä- sid. 119. 

ralz diecknerna voro ochså i mitt folie, och vij kommo tijt 
om quellen.

DECEMBER.

Den 18. War Distributio paroeciarum och iagh fick 
41a mmeröön medh Anundo Haquini, men Anundi deel köpte 
Ericus Erici i Wåxnääss.

Den 19. Gick iagh hem, och ta war ett mechta ondt
föhre, att vatnet på alla ijserna gick migh vp til knäet, sent
om quellen kom iagh til Tåffta.

Den 26. Om annan dagh Jul gick iagh på vägen til mina 
sockner, förr kunde iagh icke komma til wägz, förty thet stor
made och regnade ganska häfftigt huar dagh, och iagh kom 
til Staffverååsen til natten.

Den 27. Så gick iagh til Wåxnääss och bleff thär öff- 
ver natten.

Den 28. Gingo Ericus och iagh til Hammeröön, och elf
ter predikan begynte vij på gåå våra socknar, och kommo til
Geeterudh til natten.

Den 29. kommo vij til Askehulte til natten.
Den 30. Sedhan vij socknen Iychtat hadhe, gingo vij til sui. iso. 

Carlstadh, och kommo tijt mvckit sent, och tå war starck 
vinter.

Den 31. Gick iagh allena hem til Tåffta, och kom then 
dagen hem.

Finis Secundæ Decuriæ.

5
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TERTIA. DECURIA,
innehåller the tri die 10. ähren.

ANNO CHRISTI 1042.
JANUARIUS.

Den 5. Gick iagh söder i bygden ostiatim, och samma 
dagh ather hem.

Den 8. Gick iagh ochså thär söder ostiatim, och kom 
om quellen hem.

Den 10. Sä gick iagh til Warnum att gåå ostiatim, och 
om natten war iagh i Haaff hooss min Moorbroder Anderss.

Den 11. Tädhan til Fallegarderna sedan til Sundbyy til 
natten.

Den 12. Så gick iagh tädan til Ölmehärat och kom om 
afftonen hem.

Den 13. Om morgonen drogh iagh tili Christinæhampns 
sid. m. marcknat, och samma Tdagh kom iagh om quällen hem.

Den 17. Så gick iagh ostiatim i wäster Skogbygden, och 
var i Wästankiär om natten, thär min Moorsyster hustru Gun- 
nur bodde.

Den 18. Så gick iagh bygden vthföre, och kom om aff
tonen hem.

Den 20. Så gick iagh i öster Skoghbygden ostiatim, och 
kom samma daghen hem ighen, mechta sent.

Den 22. Gick iagh til Skråckwijk, tå iagh Iiade varit 
thär några stunder, gick iagh åther hem.

Den 24. Drogh iagh til Carlstadh, och iagh folgde medh 
Christophoro Nicolai på hanss slädhe, om quällen kommo vij 
tijt. Thenna lijdhen kommo Haraldus och Olaus Jacobi, Her 
Jacobs Söner på CarlSkoga til Carlstadh att gåå i Scholan, och 
the bleffvo mine Contubernales.

APRILIS.
Den 2. Delless Socknerna, och iagh fick RIomSkogh vthi
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Nordhmarcken in posteriori medh Suenone Beronis, huilkenss 
deel Hnraldus Jacohi köpte.

Den 4. Begoflivo Haraldus och iagh oss pä vägen til
Blomskogh, och i Sandhäcker voro rwij om natten i Grumss- sia. 122. 
häratz socken.

Den 5. Sa gingo vij til Länghskogh sockn, thär vij voro 
öffver natten i een Byy benämbd Kättelbyy.

Den 6. Gingo vij til Sillerudh och vthi Leffverhögen
voro vij om natten.

Den 7. kommo vij til Silbodaal, som ähr en sockn vthi 
Blomskogh, sedan begynte vij strax att gää samma socken, och 
vij voro öffver natten vthi Diull.

Den S. Sa gingo vij socknen vthföre, och kommo til
Backa thär länssmannen bodde til natten.

Den 9. Sä gingo vij til prästegärden thär Pastor Dn.
Nicolaus Benedicti bodde, och bleffvo thär öffver natten.

Den 10. Om päskedagen voro vij i kyrckian i Silbodaal, 
sedan gingo vij älher til prästegärden.

Den 11. Jfrän kyrckian gingo vij til Blomskogh Socken, 
och kommo till Rijssvijkan, thär vij voro om natten.

Den 12. Kommo vij til Paslorem Dn. Ericurn Torstani 
vthi Blomskogz prästegårdh, och thär voro vij then daghen.

Den 13. Jfrän kyrckian gingo vij til Sundz byyn til sm. m.
natten.

Den 14. Sä gingo vij til Trankilsockn, och vthi en byy 
benämbdh Wijker voro vij ölfver natten.

Den 15. Tä wij then socknen Iychtat hade, gingo vij 
äther til Herr Erick vthi prästegärden i Blomskogh.

Den 16. Sä gingo vij til Högerudh vthi Silbodaal, och 
tä hade vij Iychtat heela giäldet, och then maat vij finge thär, 
soldhe vij bort.

Den 17. Begäffvo vij oss pä hemväghen, och gingo then 
dagen til Nooraii som ligger pä Daal (: Daalboorumpan .)
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Den 18. Så gingo vij til Borwijk vthi Grumsshärat til 
natten.

Den 19. Så hinde vij til CarIStadh, tijt vij kommo om 
afftonen.

Den 21. Folgde iagh Herr Larss Moroenium til Ååss- 
wijkan på bååt, sedan gick iagh hem til Tåffta.

Den 30. Drogh iagh på bååt til CarlStadh, migh folgde 
Oloff i VVijde, och min Syster Marijt, och vij kommo fram 
om afftonen.

Sid. 124. MAIUS.
På thenna tijdhen grasserade vthi Carlstadh en häfftigh 

pestilentialisk febris eller en Skarck fl] brennesiuke, huilcken 
warade så när ett helt åhr, och vthi samma siukdom dödde 
månge bådhe rijke och fattige, små och stoora, the läge 
icke myckit länge siuke, och tå the dödde blelf therass krop 
all öflver medh spotter och fläckiar, och fåå voro the som 
icke voro siuke aff samme sott, huilcka lågo myckit länge til 
sängz, för ähn the förmåtte gå vppe. vthi thenne månan dödde 
thesse aff the förnämsta.

Den 7. Blelf Dn. Pastoris M. Israelis Canutij hustru, 
hustru Botila Toolssdotter dödli, och begroffz den 22.

Den 10. Bleff Månss Erickson Ekenbom dödh, och be
groffz den 1 Junij.

Den 12. Blefl hanss Broder Anderss Erickson Ekenbom 
dödh, och bleff begraffven den 5. Junij.

Den 21. dödde Olofl Ericksonss hustru och begroffz den 
30. eiusdem.

Den 18. Maij. Stodh mönstringh medh krigzfolcket i Carl- 
stadh. —ss— —ss— ss—

sm. m. IUNIUS.
Den 16. war Distributio, och iagh fick Graffva in poste

riori medh Anundo Haquini, men hanss part vthi socknen 
köpte Andreas Andreae Hultenius.
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Den 17. Så gick iagh hem, och migh folgde HaraIdus 
Jacobi, och hanss broder Olaus, och tuenne andra poickar, 
om afftonen kom iagh hem til Tåffta.

Den 30. Om afftonen drogh iagh på bååt, såsom och 
Oloff Gulbranson och min Syster Kirstin, til Pedersmesse 
marcknan v t h i Carlstadh, men tå vij kommo til Juddehamp- 
nen vphoff sigh ett starckt mootväder, så att vij inthet kunde 
komma länger, thär töffvade vij om natten. Joddehampnen 
hr belägen ytterst på Kummelöön, huilcken är en stoor öö, 
en längh mijl omkringh, och hon är full medh nyttiga, såsom 
och bärande trädh, först thär hon begynness är en byy, medh 
samma nampn, och thär omkringh på vddernar ähr myckin Eeke- 
och LindeSkogh, och ähr en ganska Iustigh ort om sommar 
tijdh. Thär Tär ochså ett mechta Skönt kalse fiskie, att ma-sid. ise. 

ken icke ähr i Wermelandh, såsom och månge ånger, thär 
som thenna öö lychtass, är ochså en bondebyy vidh nampn 
Bråten, vthom huilken ähr Bråtehöösen, ett torp är ochså thär 
som heeter Kumbelöötorp, ett stycke thär ifrån haffver och i 
förtijden varit ett torp, thär ännu en Ioga quar ståår, thär 
fick ingen boo för Skogzråån, som them altijdh räddade. Thet 
säijass och ett Stycke thär ifrån som torpet war, är ett stort 
och skönt äpleträdh, som bäär goda sööta äple, huilcket trädh 
man icke finner, när man will, vthan aff en slump och oför- 
varandess råkar man thet, thär aff fåår man ätha äplen, så 
många man haffuer lust, men icke föhra några medh sigh 
bort, ty then som thet giör, kan icke finna tädan, vthan kom
mer altijdh til samma ställe, til thess han lägger äplen vidh 
trädet, sedan så finner han wäghen tädhan. På thenna öö 
växer åthskilliga slagz örtter och blomster.

IULIUS. Sid. 127.

Den 1. Måtte vij för stormvädher skull vända om vidh 
Juddehampnen, och drogo åther hem ighen.

Den 10. Så gick iagh til Ulmeskogh vthi Wäsehärat, tijt



70

kom ochsâ om afflonen Dn. Haquinus Jonæ Wermannus Pa
stor Weseherensis och några andra, thär var iagh om natten.

Den 11. Gick iagh thär ifrån och kom om aITtonen hem.
Den 15. Sa gick iagh til Skråckwijk, och samma dagh 

åther hem.
Den 16. Gick iagh til Carlstadh, och Andreas Hultenius 

fölgde migh, tijt kommo vij om afflonen.
Den 17. Så gingo vij til Graffva att gåå vära socknar, 

och thär voro vij vidh kyrckian, sedan gingo vij till Forss- 
nääss.

Den 18. Thär ifrån och til Stoone til natten.
Den 19. Sä gingo vij til en by y benämbd Sandbacka.
Den 20. Kommo vij til Sanna thär vij voro öffver natten.
Den 21. Lychtade vij socken, ock kommo til Carlstadh 

om afltonen.
sw. «s. Den 23. Drogo vij medli bäät om morgonen vp til Stoone 

effter våra saker, som vij thär nedladhe, och kommo om quel
len åther igen til Stadhen.

AUGUSTUS.

Den 8. Fick Scholen Ioff pä otte dagerss tijdh, effter 
som thet var nötterveekan.

Den 9. Drogh iagh hem pä bäät, såsom och the andra 
Ölmehäradz diecknerna, bääten legde vij i Staden, och honom 
satte vij widh Lunder Stranden, sedan gick iagh hem til Tällta 
samma dagh.

Den 13. Sä drogo vij åther pä samma bäät til Carlstadh, 
och kommo tijt om quällen.

SEPTEMBER.

Den 21. Skifftadess Socknerna, och iagh fick Öölssrudh 
och Botilsäter vthi Milssvijkz giäldh på Nääset in posteriori 
met Johanne Staffandro, huilckenss deel Brynolphus Arvidi köpte. 
Iagh köpte ochsâ aff Andrea Erici halffparten i the andra luenne
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Socknerna Milssvijk och Eskilsäler i hoop medh Brynolpho5 
sä att vij finge heela giäldet tilhoopa.

Den 22. Gick iagh allena ifrån Staden, och kom hem sia. 129. 

til Taffla om quellen.
Den 23. Sa gick iagh til Skräckwijk, och samma dagh 

hem igen.
Den 29. Sä gick iagh Iil Carlstadh vthan något föllie, 

och kom sent tijt.

OCTOBER.
Den 2. Effter predikan om en söndagz affton drogh Olaus 

Johannis och iagh pä bäät Sth Nääset, ty Olaus hade Milsswijkz 
giäldh in priori, och vij voro vthi Widhöön en byy om natten.

Den 3. Bleff om natten en starck nordan vindh, om mor
gonen bittidha goffvo vij oss pä vägen, i vârt folie kom oehsä 
en tiende fougdte, tå seglade wij i en godli och starck vindh 
til Stadvijk, thär fougten gick ifrån oss, Sedan segladhe vij bäde 
till Grym hu It, tä hade vij sijdo vindh och bölliorna gingo myckit 
stora, att vij bade sä när bleffvet slagne och vrakne in pä bara 
stranden, doch halp oss gudh alzmechtigh väl til Iandz pä Nääss- 
boolandet vidh Grymhult, tijt vij kommo effter middagen litet.

Den 4. Begynte vij att gää våra socknar, och kommo 
til Boääss til natten.

Den 5. Begynte iagh och Brynolphus, som var hema i sw. 130. 

Boääss, att gää wthi Eskilsätersockn, och kommo til Byen til 
natten.

Den 6. Sä gingo vij til Milssvijkz prästegärdh, thär vij 
töffuade then dagen.

Den 7. Kommo vij til en byy vidh nampn Gulsiöö til 
natten.

Den 8. Sä gingo vij seerskilt, pä thet vij skulle thesto 
snarare lychta, och iagh folgde Olaum Johannis, och vij kommo 
sent om natten til Smestadh.

Den 9. Woro vij vidh kyrckian vthi Ölssrudh, vidh huile-
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ken kyrckia stäår en gammal steenkyrckia mäst nedhfallen, Se- 
dhan gingo vij til Grymhult, och bytte våra saker, iagh tick pâ 
min deel 4 tt>* brödli 3 tt> kiôtt och 3 daler kopper.

Den 10. Fingo vij en mechta starck wästan vindh, och 
om middagz tijdh begoffvo Olaus och iagh oss pâ vägen, och 
seglade ganske fort, vij höllo oss vidh Nääss landet til thess 
vij kommo til Messevijk. Sedan lato vij gââ öffver then sloore 
Flagan, och siön gick myckit stoor, och tâ vij seglade öffver 
Kaltefiorden gick myckit vatn in, och skadde brödhet, om 
quällen sent kommo vij tili Carlstadh. 

sia. 131. Den 13. Sâ gick iagh vlhan nâgot folie hem til Tâffta
Den 15. Om morgonen gick iagh til Skräckwijk.
Den 16. Sä gick iagh hem, och sedan til kyrckian.
Den 22. Drogh iagh til Carlstadh, och iagh folgde them 

i Skräckvijk, om quällen kommo vij tijt.

DECEMBER.
Den 17. War Distributio paroeciarum, och iagh fick 

Noor och Segerstadh in posteriori medh Suenone ßeronis.
Den 19 Gick iagh hem, och migh folgde Haraldus och 

Olaus Jacobi, såsom och Ericus Holstenius, om quellen sent 
kom iagh til Tâffta, sedan folgde iagh medh the andra til 
Skräckwijk, Ihär iagh var om natten.

Den 20. Sä gick iagh thär if'ran och hem om middagz
tijdh.

Den 23. Sä gick iagh allena til Carlstadh, och kom sent 
tijt, tå var ochsâ Sueno thär.

Den 24' ßegärade Herr Bengt Nilson Carlstadius, som 
sw. 132. tå var Lector rTheoIogiae thär i Scholan, att vij skulle gââ 

åth honom heela Noorssgieldh in priori, huilcket vij ochså 
giorde för 5| dir kopper. och tå war han illa siuker aff goo- 
lesottan. Sedan gingo vij samma daghen til Noor, och tå iagh

* Härvid erinras att eller vår tids skålpundstecken, betecknade då 
lispu n d.
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kom til Kattewijkan och gick öffver ijsen pä vijkan, föl iagli 
in, och sedan motte iagh gäå vthi en starck vinter, wåäter 
öffver then länga Södermoen, om quellen kommo vij til prä- 
stegärden, tijt kom ochsä Dn Rector M. Gudmundus Norenius.

Den 25. Jfrän kyrckian om Juledaghen gingo vij åther 
til prästegärden.

Den 26. Drogo vij vth til Segerstadh til kyrckian, thär 
ifrån gingo vij igen til Noorss prästegärdh.

Den 27. Jfrän Noor gingo vij til Grumshärat, och i Mal- 
siö voro vij om natten.

Den 28, Woro vij i kyrckian thär, sedan gingo vij til 
Edhsockn, och öffwer natten voro vij vthi Malögha.

Den 29. Sä gingo vij til Prästegärden benämbd Bergh, 
thär stodh bröllop äth prästenss dotter, och thär voro vij om 
natten.

Den 30. Sä gingo vij tädhan och kommo til lille Hägg- sm. 133. 

wijk til natten.
Den 31. Lychtade vij then socknen och kommo til Bräne 

i Grumss sockn.

ANNO CHRISTI 1643.
JANUARIUS.

Den 1. Tå vij kommo vthur kyrckian gingo vij til Sö
der Borvijk.

Den 2. Sä gingo vij til wästre Malsiö till natten.
Den 3. Begoffvo vij oss vp äth Längstadh läggen, och 

vij voro i Längstadh öffver natten.
Den 4. Så gingo vij vthföre pä östre sijdan Längen och 

til Ååsshammar.
Den 5. Tå vij kommo til Stäckäcker nedsatte vij 12 pund 

kiöt, och 10 pundh brödh. Sedan gingo vij til Lökenne.
Den 6. Til Noorss kyrckian, och effter predikan gingo 

vij til Hanevijk vthi Segerstadh sockn.
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Den 7. Sä gingo vij vth äth Vdden och Asunnetorp, 
och thär war banisööl.

sid. 134. Den 8. Til kyrckian i Noor, sedan Tging0 vij til Kudh 
til natlen.

Den 9. BegofTvo vij oss äth wäster sijdan och Isommo 
til Algustadh.

Den K). Sä gingo vij til Noorsockn och til Byrgess- 
torp til natlen.

Den 11. Tä vij Wtherudz läggen Iychtat hade gingo vij 
til Humbletorp.

Den 12. Sä kommo vij til natten til Hvalom,
Den 13. Sedan vij ändat hade, och Herr Bengtz saker 

i Warpenääss nedhsatt, Iegde vij häst och drogo til Carlstadh 
tijt vij kommo sent om quellen lä fick iagh på min part 4. 
pundh brödh och 3. pundh kiöt, peninger 2. daler koppermynt. 
När vij kommo tili Staden tä war Herr Beugt dödh bleffven.

Den 16. Sä gick iagh hem och Dn. Johannes Nicolai 
Collirius fölgde migh til Ihess vij kommo til Olmehäradt, tä 
gick han til prästegården. Men när iagh sent. om quellen kom 
pä lööten in moot Holme, motte Landzherren öffver Werme- 
Iandh och Daal wällborne OIafF Stake migh, huilcken tog migh 
pä sin släde tilbakarss til Rudzbergh, thär ifrån gick iagh 
sedhan hem til Täffta.

sw 135. Den 17. Så gick iagh til Skräckwij[k], och var then 
dagen och natten thär.

Den 18. Om middagen gick iagh âther tädhan och hem.
Den 19. Så gick iagh til Sönnääss, och begärte Hendrich 

skräddare som thär sydde, skulle komma och syy åth migh, 
samma dagh gick iagh hem.

Den 21. Så gick iagh om afTtonen til Skräckwijk.
Den 22. Så gick iagh thär ifrån och til kyrckian, och 

efl'ter predikan gick iagh hem, tä folgde Hendrick Skräddare 
migh, och han sydde åth migh en klädningh aff kläde för
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Iiuilcket iagh gaff 5 daler. kopper för alnen, alt in til- thenna 
tijdh hade iagh kläder aff walmar.

Den 24. Drogh iagh til CarlStadh såsom och Encus Hol- 
stenius, migh fölgde min Syster Marijt, och i byy togh iagh 
bäst, om quellen kommo vij fram.

FEBRUARIUS.
Den 3. Drogh iagh såsom och Sueno Beronis til Ståck- 

åcker och sedan til Warpenääss effther ther nedsatte maten, 
och sent om afftonen kommo vij igen til Staden.

M ARTIUS. Sid-136
Den 9. Redh iagh til Häröön vthi Foglewijk, effter Herr 

Larss Moroenij poicke.
Den 23. När klockan slogh 12. om middagen begyntess 

ett ovanligit starckt stormväder, huilket varade in til quällen.
Den 26. Deltess Socknerna och Scholan gaffz vp, och 

iagh fick tiihopa medh Suenone Bcronis Noor och Segerstadh 
in posteriori, men Suenonis dee! köpte Petrus Olai Wikius.

Den 27. Så gick iagh hem, och migh fölgde Ericus Hol- 
stenius, och vij gingo öffver ijserna åth Rudh i Foglevijk, 
sedan åth Eekeholmen och Botnwijk och wijdetorp, och om 
quellen kommo- vij til Skråckvijk. Winteren varade än tå 
myckit skarp, och på ijsen var godt föhre.

Den 28. Så gick iagh om morgonen hem til Tåffta.
Den 29. W'ar iagh medh vth på Saxholmen och fiskiade 

effter Slom.
Den 31. Så gick iagh åther [öffver] ijserna til Carlstadh 

och kom tijt klockan 5. om afftonen. och ijserna voro thetta 
ähret ganska tiocka, att man minness icke maken haffva va
rit tilförende.

APRILIS. sia «v.
Den 1. Om afftonen gick iagh til Noorss prästegårdh, tijt 

kom ochså min Socius Petrus Wikius.
Den 2. Sedan vij hade varit i kyrckian om påskedagen 

gingo wij åther til prästegården.
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Den 3. Gingo vij til Segerstadh til kyrckian, och thär 
ifrån til Åsunda.

Den 4. Så gingo vij til prästbool, och then dagen snö- 
gade ganska myckit.

Den 5. Om morgonen gingo vij til Noor til kyrckian, 
sedan til Sägerstadh sockn igen, och tå vij henne Iychtat hade 
gingo vij til Skomakaretorp v t h i Noorsockn til natten.

Den 6. Så gingo vij til Lärom sedan vij hade thär fått 
maat, gingo vij åth Wtherudz läggen och kommo til Smed- 
stadh til natten.

Den 7. Thär ifrån och til Warpenääss, thär vij töffvade 
öffver natten.

Den 8. Så gingo vij til Hualom, Sedan til prästegården, 
åther til Warpenääss, thädan til Lillerudh thär vij voro öffver 
natten.

Den 9. Så Iychtade vij Socknerna, vij gingo ochså medh 
samma reesan the tvenne socknerna in priori åth Sal: Her 
Bengtz änckia, och hennes maat som vij finge satte vij nedli 
i Warpenääss. På min deel fick iagh 2 tb* brödh och Ij 
|f) kiöt 3 daler koperpenninger. samma daghen gingo vij öffver 
Moen til Carlstadh, och kommo tijt om afftonen.

Den 11. Så gick iagh åther öffver ijserna, ty winteren 
varade än tå mechta hård och skarp, hem til Tåffta.

Den 13. Så gick iagh til Skråckwijk och bleff thär then 
daghen.

Den 14. Om middagen gick iagh thär ifrån och hem.
Den 21. Så gick iagh åther til Skråckvijk, och samma 

dagh hem igen.
Den 22. Om morgonen gich iagh hemman ifrån til Carl

stadh, tijt iagh kom om quällen. Tå gick iagh ochså ijserna 
vthom Mellewijkan och åth Hofflanna, och än tå var ijsen 
mechta starck, och lågh på in til Pingess helgan för ähn han 
gick sin kooss, och vinteren varade myckit länge, tå war ondt

* Se noten sid. 72!
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effter foder åth booskapen. så att thet var en rStoor booskapz sm. 139. 

dödli, och wären var mechta hårdh och skarp. Men doch 
Ilkväll när väderleken förändrade sigh, bleff vthi alsom största 
hastigheet både löff och grääss, Sädhen kom sigh och väl före, 
Sommaren war lustigh och Skiön, och bleff ett ymnigt åhr pä 
all frucht. Eodem tempore mönstradess krigzfolcket i Carl- 
stadh aff Högwälborne Herr Johan Gabrielson Oxenstierna 
och Herr Oloff Stake Landzhöffdingen.

MAIUS.
Den 27. Drogh iagh til Åtorp effter några Saker som 

voro sändne hemman ifrån, och migh rodde några poickar.
Tå wij kommo tiIbakarss töffvade vij en Stundh på Öörss- 

holmen.
Den 28. Begynte tungespänan falla neder på migh så 

att iagh fick ganska illa bådhe taala och äthn, huilcken siuk- 
dom iagh hade i 14 dagharss tijdh, sedhan bleff iagh igenom 
gudz Iiielp och läkiaress Ilijt hulpen och kom til helsan igen.

IUNIU S.
Den 16. Så Skifftadess socknerna och Scholan gaffz vp, 

tå fick iagh BotelsäUer och Ölssrudh in posteriori, ihoop medhjjM. uo. 
Simone Haquini Skragge, och min deel terminerade Torstanus 
Jesperi, för 7 marek kopper.

Den 17. Så reste iagh ifrån Carlstadh effter middaghen 
liem, och iagh war i folie medh wällaktat Halsten Brynteson, 
och iagh redh på hanss häst, men han togh Skiutzhäst, om 
quöllen kom iagh til Skråckwijk, thär iagh var om natten.

Den 18. Gick iagh thär ifrån och hem til Tåffta.
Den 29. Om middagen fölgde iagh min Modher til Lun- 

derstranden, thär vij kommo på bååt medh Thorbiör Nilson i 
Riddaregården, och vij rodde til CarlStadh til Pädermessemarckn,
°ch tå wij kommo til Wadholmen hinde vij wår bååt, på huil- 
ken voro mine Syskon Torbiör, Oluff och Marijt, Sedan fölt 
et<- förträffeligit stort regn och åskian dundrade ganska högt,
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vthi thet stoora regnet, dunder och Iiungande rodde vij, och 
kommo til Carlstadz EIffVen, thär vij voro pä heeden vthi en 
Iadhe öffver natten.

Den 30. Bittida om morgonen kommo vij til Stadhen.

Siå- >«• IULIUS.
Den 1. Drogo vij om afftonen hem åth, och vij rodde 

heela natten.
Den 2. Bittida om morgonen kommo vij hem til Tåffta.
Den 7. War en almenligh faste och bönedagh, tå gick 

iagh ilrän ölmehäradz kyrckia och til Skråckwijk.
Den 8. Kom Dn. Nicolaus Christophori Brunius tijt, och 

honom folgde iagh ifrå Skråckwijk til Ölmehäratz prästegårdh, 
såsom och Christophorus Nicolai, thär bieff iagh om natten.

Den 9. Så gick iagh til kyrckian och sedan hem, om 
afftonen kom til oss prästehustrun Hustru Margaretha Matz- 
dotter, såsom och henness Söner Matthias Christophori, och 
Christophorus Nicolai, the togo bååt hooss oss och rodde til 
Kumblööudden, och them folgde iagh tijt, thär hämptade the 
allehanda slagz örtter och blomster til läkiarekonsten nyttige, 
sedan drogo vij til Tåffta, och thär ifrån gingo vij til Uiffz- 

sid. 142. siöö, thär vij töffvade en stundh, Usedhan gingo vij til prä- 
stegården.

Den 10. Så gingo Nicolaus Christophori Brunius och iagh 
til Rudzbergh. Thär ifrån gick iagh hem, när iagh hadhe en 
stundh varit hema, gick iagh söder til Skräckvijk, och tå iagh 
korn tijt, gick iagh til therass ängiar vidh ikornenääset, och 
strax emoot quällen kom ett mechta tiockt och suart moln, 
och åskian begynte att gåå myckit hårdt, och tå iagh tillijka 
medh hustru Birgitta och henness barn begoffvo oss hem, tå 
hinde regnet oss på väghen, och det dhundrade och Iiungade 
häfftigt. på thenna tijden giorde och Åskian stoor Skada på 
månge ställen, i synnerheet så vpbrände hon Nysocknss kyr- 
kia som ligger vrider bergslagen, tillijka medh klåckerna, och
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altsammanss mechta ynckeligen. Örebrodz kyrckietorn, kläc
ker och taaket bleffvo ochsä pa thenna tijden nederslagne aff 
tooreldh, såsom och på månge andre stalle. Myckin Booskap 
bl eff och thelta ähret aff äskiun ihiälslaghen. Thenna Som
maren var en ganska heet sommer.

Den 11. Så gick iagh om middagen ifrån Skråckvijk sia. 143.

och hem.
Den 13. Så reste iagh medh hustru Birgitta i Skråck-

vijk til Carlskoga til bröllop som wällärde Herr Jacob Jon
son Pastor thär sammastädess skulle hålla åth sin dotter, och 
den daghen hinde vij til Bodhedaalen thär vij voro om natten.

Den 14. koramo vij til Carlskogh prästegårdh.
Den 16. Woro vij i kyrckian, och tå bleffvo Brudgum- 

me och Brudh sammanvigde, sedan reste vij til prästegården, 
och tå begyntess bröllopet, och Haraldus Jacobi och iagh
voro Skaffare eller Smådränger som the thär kalla. Och Ihetta 
bröllopet stodh vppå vthi många dagher medh stoor lust och 
frögdh.

Den 18. Om quöllen gick iagh och Haraldus Jacobi til 
en byy vidh nampn Backa, thär vij om natten bleffvo.

Den 19 Om morgonen gingo vij åther til prästegården, 
och oss fölgde väl lärde Her Jönss Pederson.

Den 20. Begoffvo vij oss på hemreesan, och vij reste sid. 144. 

öffver then långe och för skogzröffvare farligne Bodeskogen, 
tå wij kommo til Bodedaalen, beetade vij våra hästar, sedan 
drogo wij thädan och kommo om quöllen til Skråckvijk, strax 
så gick iagh thär ifrån och hem.

Den 22. Så gick iagh allena til CarIStadh, och kom t i j t 
om afftonen.

AUGUSTUS.

Den 8. Sedan Scholan hade fått Ioff reesa på landet 
effter nötter, Iegde wij som voro heme i Ölmehäradt oss en 
bååt och rodde samma dagh hem, oss folgde wällärde Her
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Larss Moroenius, såsom och Ragvaldus Andreæ, tâ vij kommo 
til LundhStranden, thär satte vij vâr bâât sedhan gick iagh 
hem til Taffta om quellen.

Den 12. Sâ gick iagh til Skråckvijk, thär war ochsâ 
vällärde fler Larss Moroenius, och then gängen löffvade iagh 
thär icke länge, vthan gick strax hem.

Den 13. Sâ drogh iagh til Christinæhampn, som alt in 
til thetta ähret kalladess Broo, sedan iagh kom vthur kyr- 

sid. us. kian, besägh iagh then nyie Staden, som Dä begynte att vp- 
byggess medh stoora och Sköna bygninger, pâ en väl belägen 
och Iustigh ort, igenom huilken stadh gââ tvenne elffver. Mange 
bondebyar som lego thär omkringh bleffvo Iagde vnder Sta- 
dhen. Ihär ifrån gick iagh til Kyllesshammar, sedhan til Strandh, 
och thär rodde the migh öffver til Wthbyy, om afftonen kom 
iagh hem.

Den 15. S5 gick iagh til prästegården thär iagh var om 
natten.

Den 16. Om en onssdagh gick iagh tädan och til kyrc- 
kian, tå predikade vlhi Ölmehäradz kyrckia Dn. Michael lîar- 
tolomæi. Sedhan gick iagh hem.

Den 18. Drogh iagh tillijka medh the andra pä samma 
bäåten til Carlstadh.

SEPTEMBER.

Den 15. När 9. slogh DecIamerade iagh vthi Scholan i 
Carlstadh en orationem de Vila Petri Apostoli.

Den 29.* Sa mönstradess krigzfolcket aff heela landet, 
vthi Carlstadh.

Den 22. När klockan var l. effter middagen, DecIame- 
rade iagh en orationem De Nota Asininä, vthi Scholan.

>id. 146. Den 23. Skifftadess Socknerna, och iagh fick Blomskogh 
in priori, medh Johanne Bergeri.

* Skall påtagligen vara den 19!
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Den 25. Sa gick iagh hem til Tåffta uthan något fölie, 
tijt iagh kom sent.

Den 26. Så gick iagh til Skråckwijk, och war thär om 
natten.

Den 27. Om afftonen gick iagh tädhan och hem.

OCTOBER.

Den 7. Drogh iagh til Carlstadh, såsom och hustru Bir
gitta i Skråckvijk, och iagh hade henness häst til Staden, tijt 
vij komroo klockan 5. om afftonen.

Den 8. Så drogh iagh såsom och Johannes Bergeri på 
socknerna, och folgde vij på en Näässboo Skuta om afftonen, 
tå war ett förskräckeligit stormväder, vhrade och snögade häff- 
tigt, och vij hindhe icke länger ähn som til Diupesundet, en 
Byy thär vij voro om natten.

Den 9. Kommo vij til Broo elffven vthi Broosockn på 
Nääset, thär satte vij Skutan, Sedan gingo vij til Backa vthi 
Kylesockn til natten.

Den 10. Så gingo vij til Kiärholmen ther Johannes född 
war, thär ifrån Trodde the oss til Kijleprästegårdh, och vij sid. w. 

gingo til Aåsenskogh vthi Långhskogh sockn, thär vij voro 
om natten.

Den 11. Så gingo vij öffver the långe Skogarna åth Sil- 
lerudh, och kommo in vthi Silbodaal, til en byy benämbd 
Gåålsiöö til natten.

Den 12. Kommo vij til Blomskogh prästegårdh, thär ifrån 
gingo vij om afftonen, och kommo sent om quällen til Eke- 
nääss.

Den 13. Gingo wij til Wijker vthi Trankilss sockn.
Den 14. Så gingo vij öffver Engebeckz fiället, som ochså 

kallass Tranefiäll, ett mechta högt bergh och fiäl, emellan 
Skumssnääss och Engebäck helägit, thess make skall icke fin- 
nass i heele then Iandzorten til sin högd, och till natten kom
mo vij til EuroSkogh i Silbodaalsockn.

6
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Den 15. Jfrân kyrckian gingo wij til prästegården i Sil- 
bodaal.

Den 16. Så gingo vij vp åth Socknen och kommo til 
Högelijen en byy.

Den 17. Thür ifrån och til Wijkebotnen igenom höga
sid. us. berg och fiäl, och then Tdaghen stormadhe och bläss härdt.

Den 18. Så gingo wij vth til Blornskogh sockn til prä-
stegärden.

Den 19. om afftonen drogo vij ifrån prästegården, och 
Torstanus Erici folgde oss, och vij kommo til Slemmertegen.

Den 20. Tå vij kommo til Wijkebotnen nedhsatte vij
några pund maat, sedan drogo vij til Högerudh til natten vthi 
Silbodaal, thär nedhsatte vij then andra maten, ty thet var ett 
ondt föhre, att vij icke kunde föra honom medh oss.

Den 21. Begoffvo vij oss pä hemvägen, och vij gingo til 
Oluffzbyyn vthi LångSkogh sockn.

Den 22. Tå vij kommo til Gilberga gick Johannes Ber
gen åth Kijla, men iagh och Torstanus drogo til Borwijk til 
natten, thär kom iagh i fölie medh Jonä Laurentij.

Den 23. När klockan var 5. om afftonen kommo vij til 
Carlstadh.

Den 24. Drogh iagh ifrån Staden och hem, til Bartne i 
Wäsehäradt hadhe iagh Jonae Laurentij häst, sedan gick iagh 
och kom sent om quällen til Tåffta.

Den 25. Om morgonen gick iagh til Skråckvijk, och 
samma dagh åther hem.

sid ho. Den 26. Drogh iagh til Carlstadh, och min Syster Ma- 
rijt folgde migh, om quällen kommo wij tijt, och then daghen 
wardt ett sådant starckt yhrvädher, att man måtte hixna före.

DECEMBER.

Den 2. Så bleff iagh Ostiarius eller Custos vthi Scho- 
lan, nembligh en weka effter Sedhvanen.
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Den 16. war Distributio Paroeciarum, och iagh fick Blom- 
skogh in priori medh Suenone Beronis.

Den 17. Sä gick iagh hem uthan någott fölie, och kom 
om quällen sent til Tåffta.

Den 18. Så gick iagh til Skråkwijk, och om quällen 
tädhan hem.

Den 19. Drogh iagh til CarIStadh, häst hade iagh til 
Wäsehäradt, men sedhan gick iagh, och kom om afftonen 
sent fram.

Den 20. Sa gingo Sueno och iagh, såsom och Theodo- 
rus Michaelis Westrogotus huilken hade Blomskogh in poste
riori, på wägen åth Nordmarcken, och vij voro vthi Hvalom 
i Noorsockn om natten.

Den 21. Gingo wij thär ifrån och kommo til Greenbeck * su. 150. 

i Gilberga.
Den 22. Hinde wij til Gränssbyyn vthi Sillerudh.
Den 23. Så gingo Sueno och Jagh till Sillerudz präste- 

gårdh, thär wij voro til Mållidz, sedhan gingo vij till Ryss- 
wijkan vthi Blomskogh socken.

Den 24. Thär ifrån rodde the oss öffver wijkan, sedan 
gingo vij til BlomSkogz prästegårdh, thär vij voro then da- 
ghen, såsom och om Juledaghen.

Den 26. Drogo vij til TrankiIl til kyrckian, sompt rodde 
vij, och sompt gingo vij, ty ingen ijss var äntå på siögarna, 
ifrån kyrckian begynte vij att gå vthi Socknen, och kommo 
til Sandhwijkan, en gårdh som ligger i gränsen til Noriget, thär 
voro vij om natten.

Den 27. När vij hade Iychtat Tranckilss sockn, och kom
mo til Skumssnääss Skildess vij åth, på thet vij skulle thesto 
snarare ända then krooken, och iagh gick then afftonen ige
nom en stoor och långh Skogh, och kom sent om natten til

* Detta, namn är i orig. ursprungligen skrifvet sålunda, men har ef
teråt blifvit ändradt till Gräänbeck
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ett torp vthi Skoghen vidh nampn Forssbyy, thär som en Bagge 
bodde, till natten,

sia. ui. Den 28. Kommo vij tilhoopa i kyrckian i Blomskogh, 
och effter predikningen gingo wij til Ekenääss.

Den 29. Sä gingo vij Socknen vp löre och til Lilleboda 
til natten.

Den 30. Tädhan och til Föölssbyyn, thär war tâ Jule- 
gästebudh, och wij woro thär om natten.

Den 31. Sä gingo vij öffver en längh Skogh til Silbo- 
daal,,. til en byy vidh nampn Tvärdaalen, thär war ochsä Ju- 
lekyrmessa, och wij töffvade thär öffver natten.

Am CHRISTI 1644.
JANUARIUS.

Den 1. Ifrån kyrckian i Silbodaal gingo vij om Nyährss- 
dagen til Långlanda.

Den 2. Sä gingo vij öffvre deelen i Socknen, sedan ne- 
dher åth, och kommo åther til Långlanda til natten.

Den 3. Kommo vij til Backa thär länssmannen Arne 
bodde, thär war kyrckiegängz ööl eller gästebudh, och myckit 
förnämbligit folck lörsamblat, thär var ochså Bero Andreæ, och 
Theodorus, och vij töffuade thär til andra dagen, 

sid. iss. Den 4. Så gingo vij til Blomskogh och kommo til en 
byy benämbd Kiältegen til natten.

Den 5. Gingo vij til prästegården, sedan reste vij medh 
hästar, öffver en längh och ovägatt Skogh, full medh bergh 
och daalar, vthi en stoor storm, och kommo sent om natten 
til Wijkebotnen.

Den 6. Drogo vij til Högerudh, och tå hade vij Iychtat 
heela giället, iagh fick på min deel, både aff thet som om 
hösten nidhladess, såsom och för Julen 13. pundh, Brödh och 
kiöt til hoopa.

Den 7. Begoffvo vij oss på hemvägen, och vij förde wår
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maat medh oss till Leffverhöghen i Sillerudh, thär bleffvo vij 
om natten, och effter thet war ett elakt föhre, ingen sniö el
ler ijss, ty thet var alt här til leenvädher, therföre måste vij 
sättia vår maat nedher vthi LeflVerhögen altsammanss,

Den 8. Så gingo vij tädhan, och tå vij kommo til Teen- 
wijk i samma sockn, betingade vij thär en bonde som skulle 
fööra vår maat til Carlstadh, tå han reste til Bergzlagen. Se
dan gingo vij til Nooran på daal, thär kommo Iwij i föIie medh sid. 153. 

en präst ifrån Westergötlandh vidh nampn Her Anders i Hwarff', 
huilken reste omkringh Wermelandh alt begära sigh hielp, 
effter han om wäåren tilförende var vthaff många olycker råå- 
kat i en stoor fattigdom, och vij drogo thär ifrån til Ååsen- 
skogh i Längskogh sockn, thär vij voro om natten. Vidh 
samma by y ståår en stoor öde kyrckia, medh en vacker kyrc- 
kiegårdh och baleker omkringh, thet sägz, att en vnder gudz- 
tiensten bleffvthi kyrekian ihiälslagen, therföre Iadhess hon ödhe, 
och en annan bygdess vp, som nu ståår mitt vthi socknen.

Den 9. Drogo vij til en byy benämbd Eedh vidh kyre
kian i Långskogh, thär vij voro then daghen och natten.

Den 10. Drogo vij til Gilberge prästegårdh, när vij hade 
thär töffvat en stundh, tå reste prästen til Kijla, men vij gingo 
til Sem i Grumshäradt til natten.

Den 11. Bittida om ottan kom tijt budhskap, att the Dan
ske och Norske voro infalne vthi Wermelandh, och att huar 
man skulle hålla sigh rede Tmedh wapn och wärior, att aff- sm. 154. 

väria fienden, man skulle icke veeta aff, för ähn fienden voro 
för handen. Tå gingo vij thär ifrån, och vij kommo til War- 
penääss, ther töflVade vij en stundh, och thär voro mänge 
bönder församblade, som samma tiender ochså berättade.
Men när vij kommo til Carlstadh, Imilcket var om en torss- 
dagh, tå höllo borgeskapet på och mönstradess exerceran- 
dess sigh medh sina musköter, pijker och hillebårdar, och 
tå förnummo vij i Sanningh att thet war emellan the Suenske 
och Danske feigd, och att man icke borde vara säker för fien-
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den. Thetta rychtet om fienden kom till Staden klåckan 1], 
om natten emellan tidzdagen och odenzdagen, och föregaflz 
att fienden skulle vara in pä them, ia vthi näste socknen hä
ria och bränna, tå gaflfz strax tecken om natten medh klåc- 
kor och trommor, och folcket begynte att fly aff stadhen, en 
part bortförde ochså sina godz och saker. Ett sådant ryckte 
kom ochså til Ölmehäradt och Christinæhampn att fienden 
skulle vara in på them. Folcket var tå på alla orter myckit 

sia. us. befdröfl'vat. Men väster vidIi gränsen försambladess sigh några 
hundrade bönder som vidh Morast vthi Kiölen bygde en Skanss, 
och iägo thär i vacht, Sammaledess giorde the Norske på sin 
sijdha.

Den 12. Så drogli iagh ifrån Carlstadh och hem, och 
iagh var i fölie medh wällärde Herr Lars Moroenio, och Dn. 
Johanne Jonæ Carolstadio. The drogo til Moröön, men iagh 
gick åth Wijdetorp til Tåffta.

Den 13. Drogh iagh til Christinæhampn til marcknan, 
och thär war mechta lithet Iblck församblat, icke heller voro 
thär många kiöpmän, om afftonen gick iagh til Ååsen, thär 
iagh war om natten.

Den 14. Om morgonen gick iagh til Höije, sedan til 
Staden, och om afftonen hem.

Den 15. Så gick iagh Södher till Skråckvijk.
Den 16. Om middagen gick iagh tädhan och hem.
Den 17. Jfrån kyrckian gick iagh til Ölmehäradz präste- 

gårdh, och tå war Dn Pastor myckit siukligh aff podagra 
sm. 156. eile footangel, thär war Tiagh in til quällen, sedhan gick iagh 

till Wgleboo, thär war iagh öffver natten.
Den 18. Så gick iagh hem, och samma daghen till Skråckvijk.
Den 19. Om middagz tijdh så gick iagh hem.
Den 20. Drogh iagh til Carlstadh och iagh war i fölie 

medh min wärdinna hustru Kirstin Jonssdotter, huilcken hade 
varit i Skråckvijk hooss sin dotter, och vij kommo om quäl
len til Stadhen.
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Den 25. S. Pauli dagli ward! om morgonen bittida ett 
häfftigt Stormwädher, men uth pa daghen lögnadhe på, och 
thet snögade och yhrade mäst Iieela daghen.

Den 30. Legde iagh migh hast, att reesa til Sillerudh 
effter vår maat, i mitt fölie voro ochsä Johannes Nicolai Ma- 
riestadiensis och Elias Månsson, och tå iagh kom til Warpe- 
nääss, mötte migh Nordmarckebönder som wiste att berätta 
thet bonden var på vägen som maten förde, tå vände iagh 
om och kom om quällen åther til staden igen. Andra dagen 
så kom samma bonde til Carlstadh medh maten, och sompt 
lörde Johannes Nicolai medh sigh, när han kom hem.

APRILIS . Sid. 157.

Den 13. Wardt Distributio Paroeciarum, och iagh fick 
Noor och Segerstadh in posteriori medh Johanne Stephani, 
och min deel solde iagh för 4. daler koppermynt. Samma 
tijdh fick iagh 10. mark kopper för ett tfe* kiöt.

Den 14. Fick iagh färdigh en kiortel aff klädhe för 5. 
daler alnen, huilcken Thomess Skräddare sydde, alt in til 
thenna tijdhen hadhe iagh walmarss kiortlar.

Den 17. Så gick iagh ifrån Carlstadh och hem åtli, så
som och Ericus Holstenius och hanss Syster Karin Halstenss 
dotter, vthi Svijnebäcken togo vij en häst, then andra i Krop- 
pekiär, them hadhe vij til Lundh i Foglewijk, sedhan fingo 
vij hästar thär ifrån til Byy i Wäsehärat, men the i Byy Skiut- 
sade oss til Skråckwijk, tijt vij kommo sent om quällen.

Den 18. Så gick iagh ifrån Skråckwijk och hem till Tåffta.
Den 22. Annan dagh påska sedhan iagh kom ifrån kyrc- 

kian gick iagh til Skråckwijk om afftonen.
Den 23. Om afftonen så gick iagh thär ifrån och hem. sia. iss.
Den 26. Rodde Torbiör och iagh til Svartebergh, sedan 

iagh kom hem, gick iagh om afftonen till Skråckvijk.
Den 27. Widh middagz tijdh gick iagh tädhan och hem.
* Se noten sid. 72!



88

Den 29. War iagh wüster i Botnen widh wara katsar, 
süsom och södher vthi ängerna omkringh alia orttar i them.

Den 30. Om morgonen gick iagh till Skrâckwijk.

MAIUS.
Den 3. om afftonen gick iagh tliär ifrån och hem.
Den 5. Sa gick iagh äther til Skrâckwijk, och thenna 

Ojdhen lackte mörten, the vthi Skrâckvijk finge myckit aff 
honom vthi sina katsar.

Den 9. Sa gick iagh hem, och vthi thesse dagerna drogo 
bönderna aff Östersysslet til gränsen att Stââ i wacht emoot 
fienden vthi Morast Skanss.

Den 11. Drogh iagh på bâât til CarlStadh, såsom och 
Andreas Hultenius. Marcus Andreæ vthi Kudzbergh och Skräk- 
wijke barnen Erick och Karijn, oss rodde Oluff Jffvarson och 

sid. 159. min Syster Marijt, wij togo bââten vthi TSkräckwijk och rodde 
then yttre leeden, om afftonen kommo vij til Staden.

IUNIUS.
Den 18. war Distributio paroeciarum, och iagh fick Noor 

och Segerstadh in posteriori, mcdh Suenone Beronis, huarss 
deel Petrus Olai Wikius kiöpte, och tä gaffz Scholan vp til 
Larssmessa.

Den 20. klockan 11. om dagen drogh iagh hem, ocli 
Skråckvijke barnen, ty the i Skrâckvijk sände hästar effter 
oss, och om quällen kom iagh hem til Täffta.

Den 21. Så gick iagh til Skrâckwijk. Thär var iagh i 
några dagher och Iaass för barnen, såsom och för en flicka 
ifrån prästegården Margareta Anundzdotter.

Den 25. Så gick iagh om afftonen thär ifrån och hem.
Den 26. Så gick iagh åther söder till Skrâckvijk.
Den 27. War iagh medh hustru Birgitta Södher i the- 

rass änger vidh ikornenääset, och tå begynte åskian att gåå 
och dundra, tå gingo vij hem, och straxt som vij kommo til 
gården, kom ett mechta stort regn och liungande.
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Den 28. Sä gick iagh hem oeh samma daghen drogh sm. ieo. 
iagh pä bäät til Carlstadh, medh mine Syskon Torbiör och 
Kirstin, och vij kommo in vthi e Iffven till natten.

Den 29. Kommo vij om morgonen til Staden, vthi thenna 
marcknan war ganska Iithen almogh församblat, ty folcket voro 
vidh gränserna i wacht. Widh thenna tijden brändhe fienden 
vp Wännerssborgh alt slätt.

Den 30. Kodde vidh [!] ifrån Stadhen, äth Käffvesundet 
yttere leeden, och pä Teenholmen voro vij om natten.

IULIUS.
Den 1. Emoot middagen kommo vij hem til TafTta.
Den 6. Sä gick iagh til Skräckvijk, thär iagh war en 

heel weeka och Iaass för barnen.
Den 13. Gick iagh hem, och sedhan Iblgde iagh min 

brodher Oluff til Noore, thär han bekom sin hustru, ta var 
thär gästebodh.................... och war myckit I o I c k tilstädhess.

Den 14. Om afftonen rodde vij hem, och Her Mårten 
folgde oss.

Den 15. EfTter middagen gick iagh til Skräckwijk. sm. i6i.
Den 17. Sä gick iagh thär ifrån och hem om morgonen.
Den 19. Sä gick iagh äther til Skräckwijk. på thenne 

tijdhen kommo bönderna hem som hade stått i wacht.
Den 30. Bittida om morgonen gick iagh hem, sedan be

gaff iagh migh pä väghen til mina sockner, och iagh gick til 
Lundh, thär min Brodher giorde Skoor, sedhan gick iagh al
lena til Carlstadh, tijt iagh kom om quällen, och samma quäll 
dundrade äskian mechta högt. Alt in till thenna tijden, ha- 
dhe iagh vthi 5. wekorss tijdh warit myckitt opassligh, att 
min mage icke gerna ville haffva maat, och tå blefT iagh ige
nom gudz tilhielp samma maatleeden quitt, och vardt friskare.

AUGUSTUS.
Den 1. Så gick iagh ifrån Staden och til Warpenääss 

vthi Noorsockn vthan nägott föllie.
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Den 2. War en Solen faste och bönedagh, och vidh 
kyrckian kotn min Socius Petrus Wikius tijt, samma dagen 
gingo vij till Wtterudh öffverst i socknen, 

sw. 162. Den 3. Sä gingo vij på östre sijdan eltï'ven vthföre, och 
tili Warpenääss.

Den 4. Gingo vij til kyrckian i Noor, sedhan til Seger- 
stadh sockn, och vthi Aåsunda woro vij om natten.

Den 5. Så gingo vij til Gyötwijk, thär som Petrus war 
hema, Sedan gingo wij til Ärta til natten.

Den 6. Lychtade vij socknerna och gingo til Warpenääss.
Den 7. Så fölt itt förträffeligit stort regn mäst heela da- 

ghen, om afftonen begoffvo vij oss pâ bâât til Carlstadh medh 
wära saker, och Petrus Suenonis i Warpenääss Iolgde oss, wij 
rodde först NorsseKfven uthföre och sedhan til Onssödhen, 
thär vij om natten töffvade.

Den 8. Kommo vij til Staden, iagh fick pä min deel 1. 
tfe* ost 1^. tt> brödh 6. Fisk, och 14. marcker penninger.

Den 10. Så gick iagh allena ifrån Stadhen om afftonen 
och hem, ty min Broder Oluff skulle dagen thär elfter haffva 
sitt Bröllop, och iagh hinde til Spånge i Foglewijk, till natten.

Den 11. Kom iagh til Ölmehäratz kyrckia vthi gohh tijdh, 
och tå bleff min Broder wigd medh - - - - Marijt Anderss- 
dotter j Noore.

sia. 163. Ifrån kyrckian drogh iagh medh the andra vth til Wgle 
boo, ty therass Bröllop stodh thär, huilcket Frwen Frw Anna 
Oluffzdotter Krabbe giorde, effter som min Brodher henne vthi 
många åhr tient hadhe. om natten gick iagh hem til Tâffta.

Den 12. Så gick iagh âther til Wgleboo, och war thär 
in till quällen, sedan gick iagh hem.

Den 13. Så gick iagh om afftonen södher till Skråckwijk.
Den 14. Så gick iagh hem, sedhan drogh iagh landvä

gen til Carlstadh, såsom och Ericus Holstenius, och vij hade 
både en häst, om afftonen kommo vij fram.

* Se noten sid. 72!
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Den 17. Sä bleff iagli vthi Seholan ostiarius och Nota
tor delinquentium.

SEPTEMBER.
Den 6. om middagen drogh iagli på bååt til Wäsehäratz 

prästegårdh, och migh rodde tree poicker aff Scholan, om quöl
len kom iagh tijt, thär töffvade iagh een Stundh, sedan iagli 
hade thär några saaker tagitt som skulle til Stadhen, rodde 
wij straxt tädhan, och heela natten färdades wij alt fort.

Den 7. Om morgonen klåckan 4. kommo vij till Stadhen.
Den 14. war Disputatio Theologica vthi Scholan de Du- sw. i64. 

bitatione, sub præsidio et Directione Dn. Rectoris M. Gud
mundi Ilorenij, Respondens war vällärde Herr Oloff Hendrich- 
son Scholæ Notarius, opponentes voro Nicolaus Nicolai Ho- 
gelius såsom och iagh.

Den 23. Skifftadess Sockneriia, och iagh fick Kiolen in 
priori, medh Suenone Johannis Mariæstadiensi. Samma daghen 
kommo några fångna danske till Staden, en Capiten, en Leu- 
tenant, en Skärsant, och en Regemcntz skriffvare, sâsom och 
14 St. Soldater, huilcka bleffvo den 21. Septembris om mor
gonen fângne vthi en Skanss som the på vår Sijdha Iiijt om 
gränsen widh Empterudh bygdt hade, then Skansen togh wärt 
Rytterij vnder wälborne Herrar Gustaff Staake och Jffvar Bagge 
in, honom vpbrände och i grundh ruinerade, och slogo 150 
man ihiäl, thesse fångar fördess straxt til Stockholm.

Den 28. Begaff iagh migh såsom och Sueno Johannis 
äth Kielen på Socknerna, och gingo til Kiöppung i Frykerudz 
sockn, thär var gästebodh, thär voro vij om natten.

Den 29. Sä gingo vij till Eedan vthi BrunSkogh til natten, sw. i65.
Den 30. Kommo vij til Arffvijke prästegårdh, tå vij hade 

thär en stund töffwat, gingo wij til Swlewijkan en gârdh vthi 
Nyysockn til natten.

OCTOBER.
Den 1. Tå vij kommo til Kiölesockn, lågh fult medh
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Kyttere i Iiuar bondebyy, huilcket gaff orsak, att Sockne- 
diecknerne inthet rnyekit finge aff' bönderna: Nam quod ha- 
bebit ARS, tulit et cepit MARS. Om afftonen kommo wij til 
Kiölss prästegårdh, thär vij voro öffwer natten.

Den 2. BegoffVo vij oss til Eedhsockn, ocb vij gingo 
westan medh elffven alt vp til Langland och Tälle, huilcka 
byar Iiggia vtbi gränsen, och thär drogo vij öffver elffven, 
Ihesse tvenne byarna bleflwo effter några dagar aff' fienden 
vpbrände. och pä samma dagen marcherade aff the danske 
200. man til Skälingemarck, nedh ätb Wästmarcken ifrån sin 
Skanss vidh Mangelbroo, til en Skanss som the widh vär sockn 

sia. 166. Skälingemarck bygdt rIiadhe och Gudh bevarade oss nådeligen 
att fienden icke oförvarandess kom öffver oss, ty pä en halff 
Mijl wägz war icke länger emellan fienden och oss, ähn att wij 
wäl hörde them tala, och therass trombor gää. Såsom och strax 
effter vij kommo ifrån förbemälte byar, kommo nägre Norske 
soldater tijt, och röffvade ther, borttagandess huadh the kunde 
finna, ändoch the hade sina Saker mästedelss i Skogen, war och 
icke flera hemma, vthan tuenne gambla hustrur. Men til natten 
gingo vij til en byy vtbi Eedh sockn benämbd Mellebyyn.

Den 3. Om morgonen gingo wij till Morast Skanss, och 
besägo honom, huiicken war en stoor Skanss, bygd vidh en 
elff', öffver landzvägen emellan Noriget och Sveriget, och wäll 
belästat medh blockhuuss, wallar och runddeelar, tå voro thär 
i wacht almogen aff Östersyslet. Sedan gingo vij tädhan och 
kommo til Ryegarderna til natten.

Den 4. Så gingo vij til Kiölen, och tå vij hade varit i 
kyrckian gingo vij till Russbyyn thär Cappelan Her Torsten 
bodde, och thär voro vij om natten, och ta köpte Herr Tor- 

sid. 167. slen Jernskogh sockn för en Rixdaler Taff oss. Skälinge marek 
var mäst aff fienden förstördh och röffvat, thärföre gingo vij 
inthet tijt.

Den 5. Tå vij hade terminerat en deel vthi Kiölesockn, 
gingo vij til prästegärden, och tå war organisten i Carlstadh
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Anders Månson thär, och vij bleffVo thär om natten. Kringh 
om prästegårderi stodh en starck vacht altijdh aff' bönder och 
gambla krigzmän. Om samma natt kom en rädzla och hä- 
penheet pä oss emedan vij lågo, ty en aff vthvachten skööt 
oförvarandess en musqnet aff, huar aff vpkom ett buller och 
alarm, att fienden var för handen, och alle togo till wapn och 
wärior.

Den 6. Sedan vij hade varit i kyrckian drogo vij om 
afftonen ifrån prästegården, och Anders Månson folgde oss, 
och vij voro i Uanglerudh pä andre sijdan siön om natten.

Den 7. Drogo vij alle tree til Morast Skanss, och eme
dan vij voro thär kom en dansk trummoslagare i gesantwijss 
ifrån then Norske skansen, och lian gick pä Moen, och slogli 
i sin tromma, i förstonne bleff i skansen ett stort alarm, att sia. ies. 
alle måste tagha til gewär, ty the mente fienden wara för han
den, men ta man bleff' honom warse, sändess några vth afl“ 
Commendanten, som förde honom in i Skansen medh förtäckt 
ansichte, att han wär Skanss icke skulle fåä see. Det vij 
fingo pä Socknerna säldhe vij i Skansen, och iagh fick pä 
min deel 7. daaler kopper för heela Kiö 1 a giäldh. Jfran Skan
sen begoftvo vij oss på hemreesan, och tå vij kommo til Daa- 
len, steego wij thär på bååt och läto roo oss uth för en längh 
siöö til Läppertaan i Arffvijkesockn tijt vij kommo sent om 
natten.

Den 8. Sä gingo wij thär ifrån och til ArffVijka präste- 
gärdh, thär vij töffvade några stunder, Sedan gingo vij til en 
Byy i Brunskogh sockn benämbdh Strandh, thär vij voro öff- 
ver natten.

Den 9. Tå vij kommo til Kijlen Skildess Anderss Mån
son ifrån oss, och vij gingo til Cappelanss gården Apeltyy til 
natten.

Den 10. Widh middagz tijdh så kommo vij til Carlstadh.
Den 12. Så gick iagh hem allena, och tå regnade mäst Sid.i6j. 

heela dagen ganska stort regn, om quällen kom iagh til Tâff'ta.
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Den 13. Om middagen gick iagh till Skrâckwijk.
Den 15. Så gick iagh åther ther ifrån om afftonen och

hem.
Den 18. Så gick iagh til Skrâckwijk, och tå kom herr 

Jönss Petri tijt, huilken war thär en tijdh och Iaass för barnen.
Den 19. Så gick iagh tädhan och hem, och gjorde migh 

reeselärdigh ti! Staden.
Den 20. Drogh iagh til Carlstadh och migh folgde Oluffz 

poicke, then dagen war mechta olustigh aff regn och storm, 
och om afftonen sent kom iagh til staden, i mitt fölie war 
ochså Ericus Holstenius.

NOVEMBER.
Den 18. Fick fienden in Morast Skanss, huilken kom 

ganska starck nembligh til 14000. man, och strax (lydde the 
bönder som i Skansen woro, men officerernar bleffvo tagne till 
fångar, fienden lade sigh thär in, och begynte strax att plun- 

sid. no. dra the näst omliggiande Byar. Sedan stämbdess åther Dau
det tilhopa til Eedsockn att giöra fienden moolståndh.

DECEMBER.
Den 1. Drogh Östersyslet til Eedsockn att Stå på wacth 

tillijka medh wästerlandet emoot fienden.
Den 14. War Distributio Paroeciarum, och iagh fick Byy 

och Broo in posteriori medh Suenone Johannis, men Johan
nes Suenonis vthi Backa i Broo sockn köpte hanss deel. Da
gen thär effter tå Ericus Holstenius drogh hem, sändhe iagh 
hem mina Böcker och andre saaker.

Den 15. Så gick iagh til Säter pä Hammeröön, thär som 
tuenne mine disciplar Johannes Gulbrandi och Laurentius An- 
dreæ voro hemma, och thär war iagh några daghar.

Den 19. Drogh fienden ifrån Morast Skanss öffwer Sko
gen in til Hammar vthi Eed sockn, och slogh thär sitt fält, 
men wärt folck, som voro Bönder tillijka met Rytterijet, så
som och några hundradhe finnar, lågo widh Byyn i samma
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sockn, huilcka hade giordt en waak öffver ijsen emellan Byyn 
och Hvijten Steen, att fienden icke skulle slippa öffver siön 
liinger in i landet, och i effterfölliande daghar höllo altijdh sid. m. 

wärt Bytterij tillijka medh fiendenss Skärmyslor pä ijsen, och 
bleffvo nägre pä bädhe sijdhor skutne.

Den 20. Sä gick iagh ifrån Hammeröön och til Carl- 
stadh vthi stort regn.

Den 22. Om en Söndagz morgon, strax wära hadhe hål
lit sin gudztienst, kom fienden medh heela sitt fält ifrån Ham
mar marcherandess vth pä ijsen, alt in til waaken, och be- 
gynte pä medh Brädher att villia komma öffver henne, men 
dochlikväl fåfengt, strax begynte the lâtha gäå några groffva 
Stycker lööss på våra bönder, men våra stodo them manhaff- 
tigt emoot, wädhret blääss oehså fienden vthi ögonen, och wåra 
hade en godh plass vidh en Skogzlundh på whästre sijdan thär 
waken ändadess, och landzväghen gick fram, på öster sijdan 
höllo Rytterijt och Finnerna, thär voro stoore bergh, att fien
den kunde icke komma fram på then orten, och sålunda Skuto 
the på liuar andra, såsom och gingo bröstgängess lilhoopa vidh 
waakenss wästre ände, alt in emoot Sooleness nedergångh, tå sia. m. 
begynte på sidhstonne för wära lättass loodh och kruut, så att 
folcket ifrån Carlstadh måste borttaga sina teenknappor vthur 
tröijorna och skiuta medh, och tå fienden fick hööra, att vårt 
folck begärte aff huar andra til länss kruut och lodh, satte 
the medh all sin macht til pä passet vidh västre sijdan, men 
vare stodo them manhafftigt emoot, och försuarade passet och 
landzvägen, så länge the hade någott att skiuta medh, men 
sent om quällen, sedhan Capitenen Lorens bleff i sin axl Sku- 
ten, goffvo våra sigh pä flychten. Aff vårt folck bleffvo på 
samma dagh slagne 30 personer, men aff fienden föllo 300.
Andre dagen drogh fienden till Kiölen, plundrade och gras- 
seradhe thär iemmerligen. Sedhan begaff sigh fienden nedh 
äth Nordmarcken.

Den 23. Begaff iagh migh åth Byy til mina Sockner til-
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Iijka medh Petro Petri och Erico Erici, som hade Byy giäldh 
in priori, och vij gingo til Malöga vthi Eedh sockn, thär 
woro vij om natten.

Den 24. Sa gingo vij til Byy prästegårdh, tijt vij kommo 
sent om natten, och samma daghen kommo wachtefolcket hem 
pa then ortten, som för fienden hade Ilytt den 22. tå slaget 
stodh.

Den 25. och çlen 26. woro wij vthi Byy prästegårdh
Stilla.

Den 27. Begoffvo vij oss på Socknen, och vij gingo til 
Hogh en byy vthi Huggenääss sockn.

Den 28. Widh kyrckian vthi Nyysockn kom min Socius 
Johannes Suenonis til migh. Tå bleff iagh och Johannes 
quarre i Nyysockn byen öffver natten, på thenna tijdhen kom 
fienden ifrån Holmedaal in vthi Silbodalsockn.

Den 29. Sedhan vij hade varit widh kyrckian i Hugge- 
näss gingo wij til Broosockn, och voro öffver natten i ett 
torp vidh wäst broo benämbd Muncketorp.

Den 30. Så gingo vij til Backa thär som Johannes war 
hemma.

Den 31. Tå wij hadhe gått then östere deelen aff Sock
nen, kommo wij til Damhultet. Vppå thetta åhr war ännu 
ingen vinter, vthan mäst altijdh leenvähr.

AOO CHRISTI 1645.

JANUABIUS.

Den 1. Så gingo vij til Huggenääss kvrckia, ther kommo 
vij tilhopa medh them som gingo in priori. Sedan folgdess 
Petrus Pelri och iagh åth, och wij gingo til en gårdh vthi 
Byy sockn benämbd Borgen til natten.

Den 2. Kommo vij til en stoor Byy vidh nampn Harien 
thär vij voro öffver natten.
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Den 3. Så lychtade vij Byy sockn, och gingo tili präste- 
gården, thär ifrån till Beck til natten.

Den 4. Förde iagh och Johannes Suenonis wåra Saker 
Iil Hagebyy, sedan gingo vij thet som resterade i Broosokn 
och til Algustadh.

Den 5. Tå vij kommo ifrån kyrckian i Broosockn gingo 
vij först til Wåstbro, och sedhan til Östbroo, thär voro Mester 
Bryngel Pastor i Holmedaalen, hanss Hustru och Barn, Her 
Torsten Suenonis och någre andre som hadhe flytt för fien
den, tå vij hadhe thär töftvat någon Stundh gingo vij til Ness- 
lerudh, och thär ifrån sent om natten til Backa.

Den 6. Gingo vij till kyrckian, sedan till Östbroo, ther sm. ms. 

ifrån åther til Backa, thär iagh war den 7. heela daghen.
Den 8. Drogh iagh tädhan medh mina Saker, och Sven 

i Backe folgde migh medh sin häst til Malöga, thär iagh war 
om natten.

På thenna tijdhen kom fienden ifrån Sillerudh in vthi 
Suanskogh sockn, på Daalboorumpan hade wåra hugget nedh 
Skogen, och gjordt et stort wåål emellan Suanskogh och Kijla, 
såsom och Moosockn, strax kom tijt aff fienden et partij, 
huilcka bleffvo aff våra vidh wåålet strax slagne på flychten, 
men wåra bönder aff räddhoga förskrächte, att fienden skulle 
komma starckare igen, begoffvo sigh ifrån samma wåål, och 
hem, huar aff fienden fick tilfälle att öffvergåå heela Suanskogh,
Tveta sockn, alt in til Säffele broon, huilcken war vpkastat, 
så att the icke sluppo på Nääset, Sedhan drogh heele fien- 
denss macht till Stadhen Ååmol på Daal, och thär Iadhe sigh 
nedh, Sedan the heela fKöölen, Holmedaal, BIomSkogh, Sil- sia. i76. 
bodaal, Sillerudh, Suanskogh och Tveta öffverfahrit och plun
dra hadhe.

Den 9. Nidhlade iagh mina Saker i Malögha och drogh 
til Carlstadh, iagh hadhe ingen i fölie, och gick then daghen 
til Moon i Noorsockn, och tå Iogh wärt krigzfolck, som ifrån 
Wplandh kommit war, vthi Warpenääss. prästegården och

7
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hwalom, til 600. man, och therass öffverste general war den 
edle och höghwälborne Herre Herr Gabriel Gabrielson Oxen- 
stjerna, som tå war i Warpenääss.

Den 10. Tå gick iagh sompt Moen, men sedlian ijserna 
til Carlstadh, och samma dagh omdrogh en fahna aff drott- 
ningenss vpvacktare eller Liffgardij-

Den 11. Så gick iagh ifrån Stadhen ijsvägarnar yttere 
leeden, och kom hem til Tåffta sent om afftonen.

Den 1*2. Om morgonen gick iagh till Skråckwijk och 
samma dagh hem igen.

Den 13. Drogh iagh til Christinæhampnss marcknat och 
thär ifrån om afftonen till Noore.

Den 14. Om afftonen gick iagh ifrå Noore och hem 
sid. 177. öffver ijsen. fWidh Pauli tijdh, drogh igenom Ölmehårat vä

ster åth 200. man, som kommo ifrån Jeneköpingh, alt Ioot- 
folck. Daghen ther effter kom Generalen hanss Excellens Herr 
Gustatt' Steenbocl^ medh en fahna krigzfolck til häst, och en 
til foot, huilcka kommo ifrån Tysklandh. Sedhan begaff vårt 
krigzfolck sigh till Gilberga, thär ifrån til Kijla, och på sid- 
stonne til Ââmol, men fienden drogh undan nedher åth Daal.

FKBRUARIUS.

Den 2. Så gick iagh allena till CarIStadh, tå iagh kom 
tijt voro mina saaker, som iagh på Socknerna fått hadhe, tijt 
fördhe ifrån Maalögha.

Den 15. War Disputatio Theologica vthi Scholar), DE 
Concupiscentia in Renatis, Præside M. Gudmundo Norenio 
Scholæ Rectore, Respondente Rirgero Magni Carolstadio, tå 
opponerade iagh och Theodorus Jonæ.

Den 25. Drogh öffversten Wilhelm Philip igenom Sta- 
sid. 178. den medh 200. man Ttil wâr krigzmacht som tå war vthi 

Aâmool, men fienden the danske drogo undan nedher igenom 
heela Daal, och wåra effter them. Trenne reesor gjorde fien
den anfall på Stadhen Wennerssborgh, men the bleftvo man-
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ligen tilbaka körde och affslagne aff vårt folck som ther war 
i wacht. Men tâ war krigzmacht begynte komma när in på 
fienden, och ville hålla medh them slachtniugh, tå Hydde the 
danske ganska hastigt hem vthi sitt landh widh Uddewall, 
huilcket skedde den 28. Februarij. Men Skansen vidh Morast 
hade än tå fienden inne. När the danske flydde hem i sitt 
landh, woro the starcke vidh pass 7000. man, och på Daal 
huserade the illa och iemmerlighen.

MARTIUS.

Den 30. Skifftadess Socknerna, och iagh fick Graffva in 
posteriori, medh Johanne Nicolai Mariestadiensi. Och Samma 
daghen drogh iagh på båät til Säter vth på Hammeröön om 
afftonen kom ochså wäilärde her OIuff Henrici tijt.

APRILIS.

Den 3. Drogo Herr Oluff och iagh ifrån Hammeröön 
och til Stadhen.

Den 4. Så gick [iagh] ifrån Carlstadh allena, och till 
Kaasevalla i Wäsehäradt til natten.

Den 5. Så gick iagh til kyrckian vthi Ölmehärat, och 
effter gudztiensten hem till Tåffta.

Den 6. Om påskedagen ifrån kyrckian gick iagh til 
Skråckvijk.

Den 7. Thär ifrån och til kyrckian och sedhan hem.
Den 8. Så gick iagh allena till Carlstadh, och kom om 

affto nen tijt.
Den 9. Gick jagh och Johannes Nicolai til Graffva til 

vara sockner, och tå vij hade vant vidh kyrckian gingo vij 
först til Engebäck, och sedhan til Forssnääss til natten.

Den 10. Så gingo vij östre sijdan uthföre och til Ön- 
derudh.

Den 11. Så kommo vij til Klingerudh, thär vij om nat
ten töffvade.
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Den 12. Förskaffade vij våra Saker til Stoone, sedhan 
sid. iso. gingo vij til Kijlss prästegårdh, ty Sal. Iiooss gudh fMester 

Suen Brun skulle daghen tliär effter begraffvass.
Den 13. Så bleff banss S. lekamen medh anseenligit 

lijk-process, vthi en Stoor församblingz närvaro, nedsatt vtlii 
Kijlss kvrckia, ifrån kvrckian begoffvo vij oss åther till prä- 
stegården, och iagh fick en rixdaler in specie för Ihet iagh 
gick för lijket.

Den 14. Emedan iagh war i Kijlen, begärade Mester Sven 
Anundi Faxelius Pastor i Kijla, migh til att informera sina 
Söner, Ihet iagh honom loffvade.

Den 15. Så gick iagh och Johannes til Carlstadh, och 
kommo tijt om aftonen.

Den 16. JJrogo Johannes och iagh medh Bååt vp til Graffva 
effter war maat som stodh i Stone, och samma daghen kommo 
vij til Staden, på min deel fick iagh 3. tt.* och en Bixdaler.

Den 17. Folgde iagh på bååt ifrån Calstadh medh Hu
stru Elisabeth i Faxstadh, och henness dotter J. Elisabeth, 
och vij kommo tijt om afftonen.

Den 18. Kommo Landzherrenss tienare til Faxstadh, tå 
sia. isi. stegh iagh på Ttherass bååt, och folgde them til Hoonöön, 

thär iagh landsteegh, och trax rodde Månss migh öffver Bot- 
nen in til wåra Siöbodar, thär ifrån gick iagh hem til Tåffta.

Deu 19. Widh middagz tijdh gick iagh söder til Skråck- 
wijk, men om

Den 20. gick iagh hem ighen.
Den 26. gick iagh til Hultet till Andream Hultenium, 

och sedhan gingo vij bådhe til UImeSkogh.
Den 27. Om afftonen gingo vij tädhan, och vid wästre 

Hultet skildess wij åth, om quellen kom iagh hem.

MAILS.

Den 1. war kyrkiegångz ööl wthi Skråckwijk, thär var
* Se noten sid. 72!
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mvckit och lörnembligit folck församblat, såsom och Andreas 
Hultenius, huilken Iolgde migh om natten hem ifrån Skråkvijk.

Den 2. Drogo iagh och Andreas på bååt ifrån Tåffte- 
Iandet til Carlstadh, oss folgde Oluff Gulbranson och min 
Syster Marijt, och vij säghlade yttre leeden, tå vij vtlii en 
godh windh seglade på Raffveliorden, föll min Syster oförva- 
randess aIT båäten och i Siön, men likväl aff gudz nåde Tfmge sid, m. 
vij henne strax vp, om aftonen kommo vij til Staden. Tå 
kom iagh samma daghen vthi Noorssgården til att gästa, och 
thär fick iagh Liberam quadram aff Mester Sven i Kijla för 
tuenne hanss Söner, som iagh begynte att informera nembligen 
Anundum Suenonis et Danielem Suen[onis] Faxelios, men the 
tuenne äldre som war Christophorus och Erlandus Suen[onis]
Skulle iagh ochså haflva inseandhe medh, medan the voro i 
Scholar), men medan the voro pa bygden, måste iagh läsa för 
them alle ihoopa.

Den 24. Om pingessdagz afftonen, eller om lögerdagen 
för pingessdagen, fick war krigzmacht in Morast Skanss, se
dan han en långh tijdh hadhe warit belagd, medh accord, att 
fienden måste gåå vth vthan gewähr. Men tå the Danske 
hadhe vpgiffvit Skansen, flydde the aff räddhogha in i sitt 
landh, och vpbrände för sigh fyra sina egna Skansar, befruch- 
tandess att wåra skulle them bekomma. Sedan hade våra frij 
Spasseregångh vthi Noriget alt in til ellfven Gloma.

JUNIUS. sid. iss.

Den 13. Om afftonen folgde [iagh] medh några andra på 
en Skuta, som skulle til Christinæhampn, ty Du. Rector Skulle 
thär haffva sitt bröllop, och vij hadhe en skarp windh, til nat
ten kommo vij til Holflanda.

Den 14. Lätt iagh roo migh öffver Sundet til Löffnääss, 
thär iagh bekom häst hem til Tåffta. Sedan om afftonen gick 
iagh til Skrakvijk.

Den 15. Bittida om morgonen gick iagh hem, sedan
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clrogli iagh pä bâât ätli Sönnääss til Christinæhampn, och 
samma dagh bleff Dn. Rector M. Gudmundus Erlandi Nore- 
nius wigdh medh J. Elisabelha Pederssdotter Flygge vthi 
Christinsehampns kyrckia.

Den 17. Agerade och spelte Diecknerna tuenne Comoe- 
dier, en Latinsk för middagen om Susanna, men om afftonen 
en Svensk, om then Bedela granna Jungfrun, vthi then första 
Sustinerade iagh en personam, men i then andre tuenne.

Den 18. gick iagh ifrån Staden och migh folgde Erlan- 
sid. 184. dus laxelius, tå iagh Tkom til Kyllesshammar, rodde the oss 

öfver wijkan, och om afftonen kom iagh hem.
Den 19. Fingo vij hästar hemma til Wässhäratz präste- 

gärdh, sedhan fingo vij hästar thär til Bergh gästgiffvaren i 
Foghlewijk, men ölfver natten voro wij i prästegärden.

Den 20. Tä vij kommo til Bergh, Iegde vij hästar til 
Carlstadh, tijt wij kommo om middagz tijdh.

Den 26. War Distributio Paroeciarum, och iagh fick 
Gralfva in posteriori, medh Suenone Johannis, och min deel 
kiöpte Nicolaus Olai Spaak för 10 i|jL.

JULIUS.
Den 2. Folgde iagh och mine disciplar Nutricium och 

hanss hustru, huilcka hadhe varit vidh Pederssmessa marck- 
nan, pä bâât ifrån Carlstadh til Kijla, tijt vij kommo sent om 
natten, och then daghen hadhe vij vacker wädher, och thär 
war iagh alt stilla then månan.

AUGUSTUS.
Den 2. Drogh iagh och Erlandus till Kjellbyyn vthi 

Suanskogh, och wij reedo öffver Svanskogz fiället, en ondh 
sid. iss. och oiempn wägh, thär syntess wäälet Tsom emoot fienden 

fält war.
Den 3. Forom vij tädhan och kommo hem om afftonen. 

Pä thenna tijdh reeste om Kijla några fahner krigzfolck ne- 
dher til Giötenborgh, som kommo ifrån Morast skanss.
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Den 10. Drogh iagh och poickerna tili Carlstadh, tå vij 
kommo på båt til Spesslanda, förde vij sedan våra Saker öffwer 
Eedet til Brooelffven, thär vij voro öffver natten.

Den 11. Seglade vij medh en godh windh, och komrao 
til Staden om afftonen.

SEPTEMBER.

Den 13. BleIT freden aldeless sluten emellan the Suenske 
och Danske, i Marckarijdh nedh vidh gränsen.

Den 22. Skifftadess Socknerna, och tå togh iagh inga 
Socknar, på thet iagh en annan gångh skulle fåå allena ett 
heelt gield : På samma dagen begaff iagh migh ath Rijla 
medh poickerna, och vij legde giästgiffvare hästar, i Malöga 
voro vij om natten.

Den 23. Rodde the i Malöga oss till Hammar i Broo 
socku, thär fingo vij hästar, och kommo til Rijla sent.

OCTOBER. sw. ise.

Den 20. Drogh iagh cum Discipulis pä wäghen til Carl
stadh, och til Tarm vthi Broosockn hinde vij til natten.

Den 21. Rodde vij elffven vthföre, och tå vij kommo til 
Drängespringhet, töffvadhe vij thär en stundh, och samma dagh 
kommo vij til Carlstadh. —ss— Detta Sundet vthi Eedh 
sockn kallass för then skul Drängesprungit, att vthi förtijdhen 
war en drängh som hadhe kärleek til en pijga som var hema 
på andre sijdan sundet, tå han ville til samme pijgan att be- 
frija sigh medh henne, haffver han summit öffver sundet, thär 
som thet war smalaste öffver, tå pijgoness Stiuffmoder thetta 
förnam, wille hon icke att henness Stiuffdotter skulle bekomma 
samma drängh, thärföre lätt hon sättia vidh ett bergh på sö- 
dre sijdan sundet, thär drängen sprangh i siön, en huass 
pååle i siöbotnen, gent emot en liten udde som på norrsij- 
dan gick vth i sundet, tijt pijgan plägar komma, tå hände 
sigh att drängen kom en affton til berget och fick see pijgan
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sm. is7. på andre sijdan Tvidh udden, sprangh han uthföre i siön, och 
i thet samma råkade han på påålen som gick honom tuerss 
igenom och måste altså sättia Iijffvet til, här a ff heeter thetta 
berget och sundet som för bemält ähr Drängesprångh.

NOVEMBER.
Den 7. War then Stoore och almenne tacksäyelse da- 

ghen för fredhen emellan the Svenske och Danske.

DECEMBER.
Den 17. Declamerade iagh vthi Scholan en Orationem 

Ligatam De Bello Sueco-Danico. och samma dagh war Distri- 
butio Paroeciarum, och iagh fick Kijla in posteriori, medh 
Jonä Laurentij Barthelio.

Den 18. Woro hästar effter oss komne ifrån Kijla, om 
morgonen bittida begoffvo vij oss til wägz, och kommo til 
Kijle prästegårdh sent om natten.

Den 27. Begynte vij gåå wåra sockner, och först begaff 
iagh migh medh Jonä Laurentij til Suanskogh, oss folgde 
ochså Petrus Petri som gick in priori, tå vij kommo til Sochnen, 

sw. iss. gingo Jonas och iagh seerskilt, och iagh folgde Petrum LPetri, 
och vij gingo til Rolffzbyyn til natten.

Den 28. Först gingo vij til kyrckian, Sedhan gick iagh 
Söder deelen i socknen, och Nicolaus Olai i Backa folgde 
migh på Petri vägnar, och i Kältegen voro vij om natten.

Den 29. Så kommo vij til prästegården vthi Suanskogh.
Den 30. Sedan Petrus och Jonas kommo til oss, reste 

vij alle i hoopa til Kijleprästgårdh.
Den 31. gick iagh och Jonas Hökeläggen och til Ström 

til natten.

AMO CHRISTI 1646.
JANUARIUS.

Den 1. Sedhan vij hadhe warit i kyrckian i Kijla, gingo 
vij til Gambool.
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Den 2. Kommo vij til natten till Backa vthi Tweta sockn.
Den 3. Gingo vij til Mååsevijkan, thär vij voro then 

natten. ■»
Den 4. Om en söndagh gingo vij til kyrckian i Kijla, 

och sedhan voro wij i prästegärden then daghen.
Den 5. Tå wij kommo til Shtherskogh war thär gäste- sm. m 

budh och vij bleffvo quarre öffver natten.
Den 6. Kommo vij til Boolet, vthi Kijlesockn en bonde 

byy beläghen.
Den 7. Lychtade vij heela gäldet, och kommo til prä

stegärden, och iagh fick på min deel 11. it.* brödh. och 7. 
it. kiöt och 5. marcker penninger.

Den 11. Predikade iagh förste gången vthi Kijle präste- 
gårdh i en stoor Saal Evangelium om bröllopet i Cana Ga- 
Iilaea Joh. 2. Samma dagh begroffz Sal. Botvidh Larson 
Ancker till Agnhammar, vthi Grumsshäradz kyrckia.

Den 18. Drogh iagh och Disciplerna till en gårdh på 
Knästadfiället widh nampn Budha, och tijt kommo vij sent om 
quällen, och tå war en mechta kall winter, att iagh kölde 
mina händher, så att hudhen sedhan gick afl fingerna.

Den 20. Drogo vij tädhan och hem til Prästegärden.
Den 23. Drogh iagh medh poickerna til CarIStadh, och 

vij voro uthi Hagebyy i Broosockn om natten, tå war myckin 
Sniöö och ett ondt föhre.

Den 24. Kommo vij til Staden sent om natten, ifrån sm. iso. 

Eedsockn körde vij ijserna heela wäghen, och tå var en 
mechta häfftigh och starck vinter och köldh.

FEBRUARIES.

Den 3. Begynte iagh vthi Staden besökia Borgerskapet, 
och Colligera och vpbära the Bénéficia och Scholæ almoser 
som the uthgoffvo, på wällärde Herr Larss Moroenij wägnar, 
huilcken Stadhen för Sockner hade, och effter han sjeiff på

* Se noten sid. 72!
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then tijden var hindrat, them atl besöckia, sä gick iagh i Iianss 
Ställe, och samma weekan Iychtade iagh, the goffvo intet an
nat ähn penninger.

MARTIUS.

Den 23. War Distributio Paroeciarum oeh iagh lick Kijla 
in posteriori medh Suenone Beronis.

Den 24. Om morgonen gick iagh ifrån Carlstadh och 
hem til Ölmehärat, migh folgde Ericus Holstenius, om quällen 
kom iagh til Täflfta.

Den 23. Gick iagh om afftonen till Skråckwijk.
Den 29. Om päskedagen thär ifrän til kyrckian, sedhan

hem.
Sid. 191. Den 31. Begafl iagh migh pä väghen åth Kijla, och gick 

iagh then daghen vthan något fölie til Carlstadh.

APRILIS.

Den 1. Kom iagh til Malöga vthi Eedhsockn, tliär var 
iagh om natten.

Den 2. Gick iagh allena öffver thet länga Knösta fiäilet, 
öffver huilket war en elack wägli, högha bergh, äther djupa 
daalar, samma vägh hadhe iagh aldrigh färdess tillförende, och 
samma dagh kom iagh til Kijla prästegärdh tä gingo Petrus 
Petri, och Sueno Beronis Kijlesockn, och förr hadhe the Iych- 
tat Suanskogh.

Den 6. Bleflf Sueno quar i prästegärden, men Petrus 
Pelri och iagh gingo til Tueta, och i Snäre voro vij öffver 
natten.

Den ?. Kommo vij til Leerbyyn till natten.
Den 8. Sedhan vij then Socknen Iychtat hade, gingo vij 

til Eedh i Kijla.
Den 9. Til prästegärden sedan drogo vij til Wssbool 

sia. 192. eflfter wär maat, thär ifrån gick iagh några gärder fsom reste
rade på söder sijdan Siöön, och kom hem til prästegärden
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om quälten. Pa min deel lick iagh 7. pundh brödh, 4. 
pundh kiöt, ocli 6. ijrjk koppermynt.

Den 12. War iagh medh vthi Torp i Begraffningz ööl, 
ty Cappelaan Sal. Her Jon Nilson Mariestadius begroffz 
samma dagh vthi Kijla kyrckia, om afftonen kommo vij til prä- 
stegården, tå folgde ochså Herr Nilss Pastor i Gilberga Nu- 
tricium hem.

Den 23. Drogh iagh medh poickerna til Carlstadh, och 
om natten voro wij widh Tarm, på en lustigh platz hooss 
elffven.

Den 24. Kommo vij om afftonen til Stadhen, och then 
dagen war ett wackert wädher.

JUNIUS.

Den 24. Skifftadess Socknerna, och tå fick iagh allena 
Kijla gieldh in posteriori, ty then ena deelen fick iagh i Stal
let, för thet iagh hösten tilförende inga socknar bekom, then 
ene parten aff Kijla köpte Nutricius aff migh åt sin Son 
Christoph.

JULIUS.

Den 2. Drogo Nutricius och hanss Hustru hem ifrån Pe- 
dermessa marcknan, them Tfolgde iagh och mina disciplar pâ sm. 193. 

bååten, och vij rodde then dagen til Mellbyyn i Broosockn, 
thär vij voro om natten.

Den 3. Kommo vij hem til Kijla, och vthi Hammar fingo 
vij hästar öffver Skogen til Kiärholmen.

Den 18. Begynte iagh och Christophorus Faxelius gåå 
wåra Sockner, och vij gingo til Jngerbyyn then dagen.

Den 19. Gingo vij til kvrckian i Svanskogh, och sedhan 
til Giöerudh.

Den 20. Thär ifrån gingo vij till Byyn thär vij voro om 
natten.

Den 21. Till Kielbyyn, och tå war Nicolaus Nicolai 
Cygneus thär.
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Den 22. gingo vij til Flaatebyyn vthi Kijlesockn.
Den 23. Komme vij hem Iil prästegärden om afftonen.
Den 24. Gingo vij til ïveta, och til Gottanna til natten.
Den 25. Tå vij kommo til kyrekian om S. Jacobi dagh, 

kom ingen präst tijt, Iherföre predikade iagli thär i Tveta i 
prästegärden i en stoor stuffva. Samma daghen gingo vij til 
Backa i Tvela.

Den 26. Lycktade vij then socknen, och kommo til Backa 
i Kijlesockn.

eia. 194. Den 27. Kommo vij om morgonen hem til Kijleprästegärdh.
Den 28. Gingo wij Höökeläggen, och til Daalen pä östre 

sijdan Harefiolen, thär voro vij om natten.
Den 29. Lychtade vij heela gieldet och kommo hem til 

prästegärden, pä min deel l'ick iagh 61/2 tfe. * ost, '/2 it> 
kiöt, 7. tfe. brödh och 2. daler koppermynf.

AUGUSTUS.

Den 7. Drogh iagh pä bäät til Carlstadh, medh mine 
Discipulis, och widh wästbroo woro vij om natten.

Den 8. Kommo vij öffver stoore Siön och til elffven i 
Carlstadh, thär morckret oss påkom, sä att vij måste thär 
öffver natten förtöffva.

Den 9. Om morgonen bittijda kommo vij til Stadhen. 

SEPTEMBER.

Den 20. War Distribntio paroeciarum och iagh fick Kijla 
in posteriori, medh Suenone ßeronis, men min deel gick Lau
rentius Benedicti i Boolet, och iagh fick 7. (t>.* kiöt, 8. pund 
brödh, 3. daler kopper.

Den 21. Drogh iagh til Kijla och mine disciplar, i Wäx- 
sid. 195. nääss legde vij hästar Tlil Noorssprästegårdh, thär vij voro 

öffwer natten.
Den 22. Fingo vij hästar i Noor til Maalöga, och vidh
* Se noten sid. 72!
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Grufföönss slott töffvadhe vij en stundh för ähn vij komrao 
öflver sundet, sedhan legde vij hästar i Maalöga i Eedsockn, 
och reedo üffver thet bergotta Knööstad fiellet, och kommo 
om quäSlen til Kijla. —ss— Grufföö slott ähr funderat vtlii 
Edzsundet, pä en liögh holma, huilcken siön gââr sä när 
omkringh, men tä siöhögd ähr gââr vatnet alt omkringh ho
nom, Ihetta slottet hnffver i fordom tijdh varit mycket stort, 
som wäl synass aff thess ruderibus, men nu ähr thet alt för
fallet, och iihr öffverst vppå en muur wäxt en biörck, som 
ähr mechta gammal och ganska stoor, omkringh slottet pä 
söder sijdan ähre stoore wallar vpkastade, ifrån slottet in til 
Eedzlandet, ähr Iithet sundh, men myckit diupt, huilket och 
aldrigh fry y Ss medh ijss. ifrån nörre sijdan till Slotzholman 
gââr en Iimgh broo. Thet säghess ochsä neder i samma slott 
liggia fördolda ägodeelar. Pä thella slottet Ibodde sist en sm. i%. 

Frw, benämbd Rangela, hon drogh en gångli äth Westergöt-
landh, och tå hon war på reesan och kom til thet Sundet,
som gââr vth i Ahrssfiorden widli SSue i Eedzsockn, tå vphoff 
sigh ett starckt wädher, sä alt Skutan föll omkull, och hon 
druneknade i Aärssfiolen vidh munnen pä sundhet, thär aff fick 
sundet sitt nampn, att thet kallass Rangela sundet, tå folcket 
som bodde näst vidh Slottet förnummo att Fruen war i siöen 
bortte bleffven, gingo the til och vpbrändhe Slottet, elfter som 
the måste thär giffva toll âth samma Frw, ta the reeste slot
tet förbij, och säledess bleff thet ruinerat och omstört. En 
part föregiflva att tvenne bönder gingo vth om en natt, then 
ene satte sigh pâ Eedzhonden, och then andre pä ett bergh 
strax vidh slottet, tå ropade then ene til then andre säijan- 
dess: granne läna migh tin kättil, then andre suarade, huadh 
vil tu medh honom? tå sadlie han: Jagh wil siuda l7rw Ran
gela pä Eedzslott, ty hon tagher förmycken tull aff fattigt
folck. Thär rtil then andre suarade: Io men tu skalt honom sm. 197. 

gerna bekomma, men siudh henne wäll. Tå Frwen thetta 
Iick hööra, bleff hon förskräckt, llydde tädan och begaff sigh
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åth Westergötlandh, men tå hon kom vth i Åårssfioien bleff 
hon bortte vidh Rangela sundet, som sedan aff henne fick 
sitt nampn.

OCTOBER.

Den 11. Predikade iagh vthi Kijla kyrckia, den 20. sön
dagen eff'ter Trinit: om bröllopskläderna, Matt. 22.

Den 22. Drogh iagh och mine disciplar på bååt til 
Carlstadh, och i Mellbyyn voro vij om natten, tijt vij kommo 
mechta sent.

Den 23. Kommo vij til Onssöön, och tå vpväxte emot 
afftonen en starck storm.

Den 24. Bleff wädret något stilla, strax goffvo vii oss 
til wägz, och kommo samma daghen til Stadhen.

DECEMBER.

Den 15. Begynte något Iijte til att frysa på, ty alt in 
til thenna tijdhen hadhe än tå varit regn och leenvädher. 

sid. ios. Den 17. War Distributio paroeciarum roch iagh fick 
Kijla in posteriori, then andre deelen kiöpte Christophorus 
Faxelius aff Johanne Nicolai Mariestadiensi.

Den 18. Drogh iagh medh Discipulis til Kijla, oss folgde 
ochså Laurentius Benedicti och vij voro om natten vthi Ärta 
i Segerstadh sockn.

Den 19. Kommo vij til Walnewijkan in på Knösta fiellet 
til natten.

Den 20. Tå vij kommo til Ström i Kijle sockn, lätho 
vij hästarna simma öffver Höökeströmmen, och kommo til 
prästegården sent om afftonen.

Den 21. Predikade iagh i Stughan i prästegården om 
S. Thomæ dagh.

Den 26. Annan dagh Jwl drogh iagh til Backa i samma 
sockn, thär war bröllop.

Den 27. Tädhan til kyrckian i Kijla. Thenna tijdhen 
gingo Christophorus och Erlandus socknerna i Kijlegiäldh,
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Erlandus gick för migh, tå the 1 y c h t a t hadhe, fick iagh på 
min deel 11. tfc. * kiöt, 10. tt. brödh, 8 Marcher lijn. och 2. 
daler koppermynt.

Den 29. War iagh vthi Torp, thärifrån gick iagh til 
Biörckäass och Säther, sedhan hem.

ANIVO CHRISTI 1647.

JANUARIUS.

Den 1. Predikade iagh vthi StufiVan i Kijleprästegårdh, 
om Christi omskärelse, Luc. 2. Then samme daghen war ett 
wackert Soolskeen och stilla lugnt.

Den 24. Drogh iagh ifrån Kijla medli mina Disciplar och 
til Carlstadh, men i Rämmenne vthi Broosockn voro vi öff- 
wer natten.

Den 25. Kommo vij sent om quällen til Stadhen, och 
tå var godt föhre. Thenna tijdhen fick iagh tilredz en aske- 
färgott klädningh, som kostade migh 11. Rixdaler.

MARTIUS.

Den 16. Wthi Fastetingz marcknaden agerade dieck- 
nerna på Herregården i Carlstadh, en Comoediam, om Oluff 
Skottkonungh, och tå hade iagh persflfaam Archiepiscopi.

Den 27. Drogh iagh til Öckne i Foglewijk, såsom och 
några andra diecknar til begraffningh, och vij kommo tijt om 
quällen.

Den 28. Begroffz wällaktat, Jon Larsonss ITlustru Sal. sm. joo. 

Frw Anna Bratt i Wässhäradz kyrckia, tijt vij ochså folgde, 
sedan ifrån kyrckian gingo vij åther til Öckne.

Den 30. Fick iagh häst i Öckne, och redh til Carlstadh, 
tijt iagh kom om middagen.

Den 31. Fick iagh reeda en gråå klädhningh, som migh 
kostade 7. rixdaler.

* Se noten sid. 72!
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APRILIS.

Den 10. War Distributio paroeciarum, och iagh fick 
Kijla in posteriori, medli Bryntone Olai, men min deel soldhe 
iagh för 3. rixdaler.

Den 11. Drogh iagh med poickerna til Kijla, och i 
Noorss prästegärdh voro wij om natten.

Den 12. Drogo vij til Knöstadh, thiir vij bleffvo om 
natten.

Den 13, Kommo vij hem til Kijla, och tä war Maat- 
modher, hustru Catharina Erlanssdotter myckit siuckligh. — 
ss— Sedhan iagh kom til Kijla, begynte en aff mina oxla- 
Oinder pä wcnstra sijdhan och nedre käfften myckit til at 
wärcka, huilcken landewärck sällan gaff någon Iijsa, uthan 
altijdh wärckte, men den 8. Maij, lätt iagh Medicum Master 

sid. 201. Hendrick i Carlstadh tagha henne vth, sedhan Tiagh kom til 
Stadhen, huilcket skedde medh en stoor wärck och sueda, ly 
hon gick vthaff, och rötterna bleffvo quarre sittandess, thär 
effter värckte then deelen som quar satt pä migh ganska 
häfl'tigt, alt in til den 20. eiusdem, sedan, thess gudhi skee 
1 off, bieff iagh vthi henne aldeless godh, och fich min heisa 
igen.

# MAIUS.

Den 1. Predikade iagh Phil: Jacob: dagh vthi Stuffvan 
i Kijle prästegärdh.

Den 2. Drogh iagh till Torstenssbyyn till Bröllop.
Den 3. Om morgonen thär ifrån och hem til präste- 

gärden.
Den 10. Drogh iagh pâ boat, och mina disciplar til 

Carlstadh, tijt kommo vij samma dagen om quällen.
Den 17 och 18. War prästemöte vthi Carlstadh, huilcket 

Mäster Sven Benedicti Elffvedalius holt, ty hau war bleffven 
Superintendens, och thet war thet första som thär höllss, ty 
tilförende hölless the i Mariestadh. M. Sueno Elfvedalius war
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förr Pastor i Frijssdaalen, i hanss ställe kom M. Magnus Ma- 
riestadiensis.

Den 22. Rom til migh och mina disciplar ett breff, som sid. 202. 

lydde om min maatmodher, att hon war i Herranom affsomp- 
natt den 20. eiusdem, klockan 4. om morgonen, och vij skulle 
begiffva oss hem til Kijla. Samma dagen klockan 2. effter 
middagen drogh iagh hem till Täffta, att tala medli min Bro
der Oluff Månson, som lägh ganska illa siuker aff Pthisi eller 
lungesottan, til Foglewijk hade iagh häst, sedan gick iagh, 
och kom sent om afftonen hem, och tå var min Broder så 
illa siuker, att han lägh rent för dödhen, och war på honom 
inthet annat ähn bara beenen. Samma siukdom fick han den 
17. Martij, huilcken han hadhe in till den 6. Junij, sedan be- 
gynte han igenom gudz hielp bliffva något bättre, och en tijdh 
ther effter bleff han aldeless för samma siukdom frisk och sundh.

Den 23. Om morgonen gick iagh till Skråckwijk, thär 
iagh töffvade en lithen stundh, sedan gick iagh hem, och strax 
begaff iagh migh på väghen til Carlstadh, til Wässhäradt 
hade iagh häst, sedhan gick iagh til Bergh i Foglevijk, til 
natten. Natten tiIförende bleff Sven i Giästlöösa dödh aff 
hiertestingh.

Den 24. Kom iagh vidh middagz tijdh til Stadhen. sm. 203.

Den 29. Drogh iagh rnedh Discipulis hem til Kijla, och 
i lille Noor voro vij om natten.

Den 30. Kommo vij om afftonen til Kijle prästegårdh, 
thär som var en stoor sorgh och grååt, bådhe aff fadhren och 
barnen, öffver Knöstadh fiället drogo wij samma daghen.

JUNIUS.

Den 9. Om fjerde dagh pingessdagh begroflfz S. hooss 
gudh h. Catharina Erlandzdotter, vthi Kijle kyrckia, vthi en 
stoor församblingz myckenhet. Mäster Päder i Arffvijka hade 
vthfärdz predikan, men Superintendenten, predikade lijkpre- 
dikningen.

8
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Den 24. Predikade iagh om Joh : Bapt. dagh vthi Kijle 
prästegärdh i Stuffvan. Sasom och den 29. om Petr. Paul, 
dagh predikade iagh i Stuffvan.

Demie tijdhen tä Distributio Paroeciarum skedde i Carl- 
stadh, fick iagh Kijla in posteriori, medh Suenone Johannis, 
och hanss deel kiöpte Christophorus Faxelius.

Sid- **• JULIUS.

Den 3. Om afftonen drogh iagh och Erlandus Suenonis 
Faxelius til Carlstadh, ifrån Kijla förde vij våra hästar öffver 
Haarefiolen til Ölssrudh, och sedan rede vij âth Bue, och 
om natten öffver Knöstadh fiället, ta vij kommo til Malöga, 
töffvade [vij] en stundh och huijlade oss, sedan reste vij til 
Staden, tijt vij kommo om middagztijdh.

Den 5. Drogo vij tädhan, och til Noorss prästegärdh til 
natten, tijt kom ochsä S. Anundi Brunij hustru, Maria.

Den 6. Drogo vij tädan, och oss folgde samma hustru 
Maria, och om afftonen kommo vij til Kijla.

Den 12. Om afftonen gick iagh och Christophorus til 
Svanskogh, att thär gä vara sockner, och om natten voro vij 
vthi Jngerbyyn.

Den 13. Kommo vij til Giörudh vthi Svanskoghsockn.
Den 14. Till Skulerudh thär vij voro om natten.
Den 15. Kommo vij tili Kiällebyyn til natten.
Den 16. Til kyrckian, ty thet war en Solenne bönedagh, 

sedan gingo wij Kijlesockn, och til Sandbool. 
sm. 205. Den 17. Kommo vij hem til Kijla och samma dagen be- 

goffvo vij oss til Tveta, och i Walnääss voro vij om natten.
Den 18. Til prästegarden i samma Socknen.
Den 19. Lychtade vij then socknen, och kommo hem til

Kijla.
Den 20. Sä gingo vij âth Höökeläggen och til Bråten.
Den 21. Kommo vij hem til Kijla, sedan vij heela giäl- 

det ändat hadhe.
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AUGUSTUS.

Den 13. Om afftonen drogh iagh och mina disciplar på 
bååt til Carlstadh, och i Spesslanda voro vij om natten.

Den 14. Kornmo vij medh en godh windh til Stadhen
Den 31. Drogh iagh på bååt bem til Ölmehäratt, och 

migh folgde mine disciplar, nemligen Faxelij, såsom och Lau
rentius Benedicti, och vij kommo till Sandnääss til natten. 
Samma natt vpväxte en ganska stoor storm, så att wår bååt 
gick sin kooss, huilcken vvij icke tinge igen på några dagar 
for Storm skuldh.

SEPTEMBER.

Den 1. Rodde the i Sannääss oss öffwer siön til Mellan-sia. 206. 
wijkan, thär ifrå gingo vij hem til Tåffta.

Den 2. om middagz tijdh gingo wij vp til Rudzbärgh, 
och besåge kyrckian. Sedhan gingo wij til Wgleboo, thär 
ifrån hem, och om quällen til Skråkwijk, thär vij voro om 
natten.

Den 3. Begoffvo vij oss på reesan til Carlstadh, och
vidh Linååss funno wij ighen wår bååt, sedan rodde wij til 
Faxstadh til natten.

Den 4. Kommo vij om middaghen til Carlstadh, och
then daghen war ett wackert wädher.

Den 8. Wthi Mårmessa marcknaden kiöpte iagh migh en 
vngh häst för 51I2. Rixdaler. och iagh sände honom hem
till Kijla.

På thenna tijdhen begynte then innerste tanden på nedere 
käfftan, och högre Sijdhan til att wärcka, huilcken tandewärck 
war myckit skarp, och plågade migh illa, in til den 15. Oc- 
tobr. tå bleff iagh igenom gudz hielp något bättre, men
tanden värckte vth på migh och henness rötter blelfvo quarre 
sittiandess.

Den 22. War Distributio paroeciarum och iagh fick sm. 207. 

Noor in priori, medh Suenone Laurentij Nericiensi, och min
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deel kiöpte Dn. Botvidus Laurentij Studiosus quidam, för 4. 
Rixdaler och en ortt, men iagh köpte Kijla in posteriori igen 
aff Johanne Nicolai Mariestadiensi för 3. Rixdaler, then andre 
deelen i Rijla hadhe Torstanus Erici. Samma dagen drogh 
iagh och mina disciplar, såsom och Laurentius Benedicti i 
Boole, til Kijla, och i Noorssprästegårdh voro vij om natten.

Ilen 23. Drogo vij öffver Knöstadh fiället, och kommo 
om afftonen hem. —ss— Samma dagen fick iagh illa ondt aff 
ictewärck eller torrvärck, vthi then vänstre roorleeden vidh 
länderna, och iagh måste strax til Sängh, och hade en sådan 
suår och häfftigh plåga och wärck, att iagh icke fick vända 
migh, myckit minder gåå aff Ställe alt in til den 28. Sedan 
igenom gudz hielp bleff iagh någott bättre. Thenne siukdo- 
men fick iagh åhret tilförendhe om wååren nembligh 1646. att 

sw. 2os. iagh kände honom anfächta migh stundom Ti thet högra lååret, 
och vnderstundom vthi thet wenstra, men icke så häfftigt som 
thenne gången.

OCTOBER.

Den 13. Kom Torstanus Erici til Kijla, tå begaff iagh 
migh tillijka medh honom på Socknerna, och wij gingo til 
Biörbyyn till natten.

Den 14. Kommo wij till Berganna wthi Svanskogh sockn.
Den 15. Till Nääss i samma socknen, thär vij voro om 

natten.
Den 16. Kommo wij till Säterskogh vthi Kijle sockn.
Den 18. gingo wij til Twetasockn och til Guttanna til 

natten.
Den 19. kommo vij til SmerssIijdh thär vij voro öffver 

natten.
Den 20. Lychlade vij then socknen, och kommo hem til 

prästegården.
Den 21. Så gingo wij Höökeläggen, och kommo samma 

dagh hem.
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Den 22. Drogh i a g h om morgonen på bååt til Curlstadh, 
såsom och mina disciplar, och Torstanus Erici, och vij kommo 
til Bääröön til natten, och tå vij kommo tijt, begynte thet 
til storma och blåsa ganska häfftigt.

Den 23. Woro vij heela dagen stilla i Bärön för then sm. 209. 

stoora Stormen skull.
Den 24. Bleff vackert viidher, och vij goffvo oss til 

Siöss, och kommo om quällen til Stadhen.

DECEMBER.

Den 18. War Distributio paroeciarum, och iagh fick 
Frijs sdaalen in posteriori, men min deel bytte iagh medh Do
mino Erico Petri Uranio, för Noor in priori, then andra par
ten i Noor hade Sueno Laurentij Nericiensis.

Den 20. Drogh iagh medh mina disciplar til Rijla, så
som och Magnus Erici, och Laurentius Benedicti, och sent 
om qvällen kommo vij til Sacellanum i Noor vällårde Herr 
Eskil, som boor mitt på Noorss Skogen, thär voro vij om 
natten.

Den 21. kommo vij om qwälien hem till Kijla.
Den 24. Begaff iagh migh ifrån Kijla och til Noor på 

mina Socknar, iagh togh min häst och körde medh honom, 
och thet var ett ondt föhre och myckitt vatn, och på ijserna, 
och tå iagh kom till Eedhsockn begynte mörcka på, tå rslap sm. 210. 

iagh medh stoor möda öffver Sundet widh Slottet, sedan kom 
iagh sent om Julenatten till Herr Eskill Cappelan.

Den 25. körde iagh om Juleottan till Noor, och tå iagh 
kom til kyrckian, war Sveno Laurentij thär, ifrån kyrckian 
gick iagh och Sveno til prästegården.

Den 26. Gingo vij til Segerstadz kyrckian, och sedhan 
till Hanewijk.

Den 27. Kommo vij til Soolbergh, Sedan vij Segerstadh 
Udden Iychtat hade.

Den 28. Om qvällen kommo vij till Kartterudh till natten.
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Den 29. Till Abberlaan thär vij om natten giorde oss 
lustige.

Den 30. Kommo vij til Oluff pipare i Segerstadh byyn, 
och medh honom bytte iagh min häst, för huilcken iagh fick 
ett ungt Slodh.

Den 31. Drogo vij til Grumsshärat, och i Sem voro vij 
om natten. —ss—

På thenna tijdhen begynte iagh äther till att fââ ondt 
aff samma ichtevärck vlhi min högra roorleedh, huilcken värk 
jagh hade i Iiorton dagerss tijdh, att iagh medh stoor mödha 
fick reesa omkringh, sedan bleff iagh äther nägott bätter,

ANlVO CHRISTI 1648.

JANUARIUS.

Den 1. Bittida om morgonen gingo vij til Agnhammar, 
thär höllss predikan loör Fruen, sedan tiensten war ändat, 
gingo vij till kvrckian, men om afftonen begaff Sveno sigh âth 
Borvijkeläggen, och iagh drogh til Längstadh läggen, migh 
folgde Erlandus Svenonis i Sem, och i kyrckiebool vore vij 
om natten.

Den 2. kommo vij til Moosevijkan, samma dagh kiörde 
iagh nedh min öök v t h i en bäck, huilken vij medh stoor 
mödha vpfinge.

Den 3. kommo vij nedh til Portele till natten.
Den 4. Tå iagh kom til Sem, var Sveno thär, och strax 

drogo vij till Eedh sockn, och i Gruflöna voro vij om natten.
Den 5. Till Malöga, thär vij bleffwo öffver natten.
Den 6. Till wäster Sägemoen, och samma natten bleff 

mitt Stodh slagit vthi låäret, thär aff thet haltade myckit.
Den 7. kommo vij sent om quällen till Sem.
Den 8. Tä vij kommo til Hvalom, sände iagh mitt stodh 

til Oluff pijpare i Segerstad byyu att lätha bota thet.
Sid. 212.
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Den 9. kommo vij tili Lärom, och tå war thär myckit 
fremmat folck.

Den 10. Till Utterudh och thär war Juulekörmessa.
Den 11. Om afftonen sent gingo vij tädan och til Strandh.
Den 12. Kommo vij til prästegärden vthi Noor.
Den 13. Lychtade vij heela giäldet, och kommo til War- 

penääss til natten.
Den IT. Gick iagh til Ed/bergh i Segerstadh sockn, 

thär iagh köpte några böcker uthaff Nilss Hanson.
Den 15. Om afftonen gick iagh tädhan, och til Seger- 

stadh byyn, och tä war min öök bootat i sitt knää, att han 
icke meer haltadhe.

Den 16. Drogh iagh til Warpenääss, och togh thär min 
maat, Iegde ochsâ en häst thär, Sedhan drogh iagh till Carl- 
stadh.

Den 17. Drogh iagh ifrån Stadhen och hem til Ölme- 
härat, och tä togh iagh medh migh alla mina böcker och 
andra Saker, elfter som iagh war aldeless sinnader effter en 
kort tijdh, reesa til Academien i Ubsala. Vthi Staflver ââsen 
var iagh om natten, och migh folgde Elaus Magni Schioderus.

Den 18. kom iagh hem til Täffta, alt in til thenna tij- sia. 213. 

dhen war ingen winter, vthan altijdh regn och wååt väderleek.
Den 29. Redh iagh til Carlstadh, tijt iagh kom om aff

tonen. Tå iagh kom til Stadhen bleff iagh aff goda wänner 
persuaderat, att bliffva thär quarre til Sommaren, effter som 
thet var än tå inthet föhre, vthan altijdh regnvädher, tå be
sinnade iagh migh, och blefl altså thär länger.

Den 30. Fick iagh Liberam Quadram, och en godh lä- 
genheet medh maat och dricka hoos wällaktat Jon Larson i 
Öckne, för trenne hanss Söner, som iagh begynte informera, 
nemligh Laurentium, Petrum et Danielem Jonæ, och iagh 
kom vthi hanss gårdh i Carlstadh til att gästa. Sedhan sende 
iagh mitt Stodh hem, och lätt föra till migh mina böcker.

Den 31. Bleff iagh Notarius vthi Carlstadz Schola.
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FEBRUARIUS.
Den ]6. Folgde iagh medh Bönder som kommo ifrån 

Bergzslagen til Kijla, och kom til prästegården sent om quällen. 
sw. su. Uen 17. Om afftonen gick iagh til Torp Ohar iagh kiöpte 

några böcker, sedan gick iagh til prästegården. Och samma 
daghen drogo Christophorus och Erlandus Suenonis Faxelij 
til Ubsala.

Den 19. Drogh iagh ifrån Kijla, thär iagh aldeless va- 
ledicerade. Häst legde iagh migh i Torp, och togh medh 
migh min maat, som iagh om hösten fick på Socknerna, och 
drogh til Carlstadh, men tå iagh kom litet in på Söörmoon 
bleff bara natten, och på sidstone gaffz hästen vp, så att iagh 
om natten måtte beeta på Moon. Tå begynte gasten myckit 
til att roopa och Skrija, vthi ett faassligit kiärr eller hult. 
Vthi Skogerna på the ortter, plägar ochså offta hörass ett 
förskräckeligitt troll som kallass Ööpekullan, huilcken förfär
lig e n högt roopar, och tå man henne suarar, plägar hon kom
ma och slåå både häst och karl til mareken. Detta trollet 
ähr, som sägess aff Skogzmän, een mechta stoor Ugla, och 
kan medh rätta kallass en Harpya, om huiika Wirgilius Skriff- 
ver. Hon skrijar Iijka som en gast, doch likväl ähr emellan 

sid. 215. them en åthskilnat. Samma natten Tkom iagh mechta sent 
til Stadhen. —ss— Thenne tijdhen soldhe iagh mitt Stodh 
för 4. Rixdaler.

MARTIUS.

Den 26. Skifftadess Socknerna, och iagh fick Frijssda- 
Ien in posteriori, huilken iagh solde Haquino Torstani för 5. 
Rixdaler.

Den 28. Drogh iagh medh mine disciplar hem til Öckne. 

APRILIS.

Den 1. Om Påske affton fick iagh häst vthi Öckne, och 
så redh iagh hem til Tåffta, .tijt iagh kom om afftonen.
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Den 2. Om påskedagen ifrån kyrckian drogh iagh [til] 
Vgleboo, och sedhan om qvällen hem.

Den 3. Ifrån kyrckian folgde iagh Dn. Christophorum 
Nicolai hem til Öllmehäradz prästegårdh, liuilken prästegårdh 
haflver sitt nampn aff en bäck som rinner nedan för honom, 
ty prästegården kallass Skåre, aff Skårebäcken.

Den 4. om morgonen gick iagh hem, och sedhan til 
Skrockwijk, thär iagh war om natten.

Den 5. om morgonen gick iagh hem, sedan reedh iagh sid. aie. 
till Öckne.

Den 22. Drogh iagh på bååt ifrån Öckne medh mina 
disciplar, til Carlstadh, tijt kom iagh om qvällen.

MAIUS.

Den 13. Så gick iagh och Sven i Vgleboo til Ölmeliä- 
radt, och om qvällen kommo vij til Tåffta.

Den 14. Chrislnadess vthi Ölmehäradz kyrckia Torbiörss 
lille Son Peder, Fadder eller wittne thär till war iagh och 
Oiuff' Pärsson i Vgleboo.

Den 15. gick iagh til Skråckvijk, och samma daghen 
åther hem.

Den 16. Fick iagh häst hemma, och reedh til Wässhä- 
redz prästegårdh.

Den 17. Drogh iagh thär ifrån på bååt til Carlstadh i 
fölie medh Hustru Bengta Håkonssdotter, och kom om mid
dagen tijt vthi ett vackert wädher.

Vthi thenne månen kom en Greek til Carlstadh, huilken 
war född i Grekelandh, och Biskop på then ödhen Pathmo 
vthi thet Æægeiske haffvet, han bleff fången aff Turcken på 
haffvet emellan Ægypten och Grekelandh, och sedan fängzs- 
Iigh förder in i Turckijt, tå han hade Dhär en tijdh varit fån- sm. an. 

gen, bleff han aff en Christen Munck ransonerat och lööss- 
kiöpter för 12000 Rixdaler. men nu reeser han omkringh Chri- 
stenheeten att förskaffa sigh penninger åth samma Munck.
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Han hade vtliaff konunger och potentater goda pass och be- 
vijss, han bekom the penninger som i pungen ('öllo på en 
Söndagh. Italiansk och grekisk mââl talade han, war en Iangh 
man, met suart håår och skägg, och hade sijda och länga klä
der effter österlänningerss sätt och wijss.

JUNIUS.
Den 26 och 27. war Synodus vthi Carlstadh, och thär 

voro mange präster församblade både ifrån Wermelandh och 
Wassboo. Der var ochså Disputatio De Deo Trinuno Præ- 
side admodum Reverendo et Præclarissimo Domino Superin- 
tendente M. Suenone Benedicti Elfvedalio. Responde M. An- 
dreà Birgeri. Opponentibus M. Johanne Petri Forseo et M. 

.Andreå Petri Hofflander.
sia. 2is. Den 28. War Distributio paroeciarum och iagh fick 

FrijssdaaIen in posteriori, men iagh bytte medh Brynolpho Ar- 
vidi, och fick Noor in priori, medh Torstano Erici i Blomskogh.

JULIUS.
Den 4. Begaft' iagh migh på Socknerne til Noor, och 

iagh gick til Warpenääss til natten.
Den 5. om morgonen kom Torstanus Erici tijt, Sedan 

gingo vij til Malöga vthi Edsockn.
Den 6. Til Qvarnetorp, thär vij woro om natten.
Den 7. Lychtade vij then Socknen och kommo til Wer- 

merudh i grumsshäredz sockn.
Den 8. gingo vij seerskilt vthi thenna Socknen, och iagh 

gick til kyrckiebool vthi Långstadläggen, och migh lölgde 
Nicolaus Andrem Modenius.

Den 9. kommo vij til Sem, thär töfl'vade iagh effter Tor- 
stanum, huilcken kom tijt andra daghen.

Den 11. Sedhan vij then Socknen lychtat, gingo vij til 
Lärom i Noorsockn.

Den 12. Rommo vij til Smedzstadh, thär vij voro om natten.
Den 13. Rommo vij sent om qvällen til Noorssprästegärdh.
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Den l4. War en almenne laste och bönedagh, ta drogo sid. 219. 

vij til kyrckian i Segerstad sockn, och sedhan gingo vij tii 
Assbergh en Herregårdh, til natten.

Den 15. gingo vij alt söder omkringh Segervdden, som 
är myckit längh och sträcker sigh vthi Wäneren, och vij kom- 
mo til prästbool til natten.

Den 16. Tå vij hade lychtat heela giället, drogo vij pä 
bâât ifrån Gyttwijkan och til Carlstadh, wij rodde heela natten.

Den 17. om morgonen kommo wij til Stadhen.
Den 22. gick iagh til Öckne i Foglewijk, och tå war 

i a g h aldeless sinnader att reesa ifrån Carlstadh, och til then 
konglige Academien i Åbo, thetta iagh för min Nutricio be- 
rättadhe. Tå begiärade han, att iagh skulle ochsä tagha med 
migh til Finlandh hanss Son Laurentium Jonæ, thet iagh ho
nom loffvade.

Den 23. gaff Nutricius migh 10. in Specie Rixdaler. Se
dan gick iagh tädan, och til Wässhäradz prästegårdh, thär 
iagh war til middagz måltijdh, sedan gick iagh hem til Tâff'ta.

Den 29. Drogh iagh på bâât til Svartebergh, sedhan sm. 220. 

gick iagh til Oluffzrudh, thär rodde the migh öffver Sundet 
til PrästeRudh, sedan gick iagh til Chrislinæhampn, när iagh 
hade thär varit i några timmar, drogh iagh åther hem sent 
om quellen.

AUGUSTUS.

Den 2. Redh iagh til Öckne i Foglevijk,
Den 3. Redh iagh til Carlstadh, tå woro tijt komne 

Olaus Andreæ Flugnander, Ericus Johannis Fabrinander, som 
ochsä ville til Åbo i Finlandh. Andra daghen kom ochsä 
Laurentius Jonæ Eekman tijt.

Den 5. Fick iagh och mina Socij, våra Testomonia, att 
Dn. Rectore M. Gudmundo Erlandi Norenio.

Den 6. om en Söndagh voro vij til Herranss Nattvardh, 
och sedan om afftonen kl: 9, tå vij vårt YaIet hadhe druckit,
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begoff'vo vij oss iIran Stadhen, uthi ett stort medhfölie all the 
förnämsta i Staden, medh Discantz siungande om Herregärden 
öffver Carlssbergh och Nye bröden til andre sijdan elffven, 

sid. 221. tädan iagh och Laurentius Jonæ Treste om natten til Öckne, 
men Olaus och Ericus bleffvo i Svijnebäcken, och sedan drogo 
the til Täffta.

—ss— Ythi Carlstadz Schola hade iagh warit i 12 åhr 
och en Termin.

Docentes voro t hesse: 

när iagh bortreste.
Episcopus eller Superintendens war then ährewördigc 

Herren Mester Sven Elfvedalius, huilcken blefî Biskop 1648. 
vthi Maio, och han predikade den 21. Maij, sin förste predi
kan vthi Carlstadh.

Rector Scoiæ war M. Gudmundus Eriandi Norenius. som 
lörgt kom i Scholan anno 1639. och bleff ConRector, men 
sedan, 1641. bleff' han Rector, den 5. Augusti, pä huilken dagh 
Sal. lier Bengt Nilson Carolstadius bleff Lector Theologiæ.

ConRector war M. Nicolaus Magni . . . Hungvidius, 
huilken kom i Scholen Anno 1640. den 29. Juiij, och bleff 
Supremus Collega. men anno 1641. den 5. Augusti bleff' han 

sid. 222. Lector Græcæ Lingvæ, och anno 1643. vthi Januario Tbleff 
han Conreclor. Jfrân den 2. Maij 1640, in till den 17. Junij 
war (: beatæ momoriæ:) Dominus Andreas Thomæ Cygnæus 
vice Collega i Scholen, vthi M. Nicolaj Hungvidij Ställe.

Lector Eloquentiæ war M. Andreas Bergeri Kilander, 
huilken bleff Eodem anno den 3. Junij introductus â pluri- 
mum Reverendo Domino Episcopo.

Collega Supremus war Dn. Nicolaus Erici Hoffstenius, 
huilken kom i Scholan den 6. Febr. 1643.

Collega intermedius war Dn. Ericus Erici Jlbergius, som 
kom i Scholan den 14. Maij. 1640.
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Collega infimus war Dn. Laurentius Olai Moroenius, som 
kom i Scholan den 5. Augusti. 1641.

Discentes voro thesse:

Catalagus totius Coetus Scholæ Carlsladiensis tunc 
temporis.

1648 in Junio. Classis Dn. Rect:

Petrus Magni Gyllenius. Nicolaus Laurentij.
Torstanus Erici. Nicolaus Andreæ.
Brynolphus Arvidi. Laurentius Jonæ.
Andreas Andreæ Hultenius. Ericus Andreæ.
Daniel Simonis. Ericus Holsteni.
Petrus Olai Piscator. Nicolaus Svenonis.
Magnus Erici. Torstanus Jesperi.
Jonas Jordani. Daniel Petri.
roiaus Andreæ Flugnander. Johannes Gulbrandi.
Haquinus Torstani. Jacobus Andreæ.
Laurentius Benedicti. Benedictus Jonæ.
Petrus Suenonis. Erlandus Jonæ.
Haquinus Erici. Olaus Svenonis.
Petrus Olai Wickius. Johannes Petri.
Brynto Canuti. ................. 39.
Toletus Johannis. Class. D. N. M.
Andreas Andreæ Ekebom. Laurentius Severini.
Torstanus Laurentij. Jonas Nicolai.
Johannes Svenonis. Amundus Jonæ.
Elaus Magni. Estenius Olai.
Laurentius Jonæ. Olaus Torberni.
Ericus Jonæ. Petrus Nicolai.
Canutus Erici. Georgius ßernhardi.
Gustavus Johannis. Andreas Jonæ.
Andreas Nicolai Knöp. Olaus Olai.

* D. v. s: Classis Domini Niolai Magni Hungvidii,
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Sid. 224.

Petrus Jonæ.
Nicolaus Brynolphi. 
Antonius Antonij. 
Nicolaus Olai.
Andreas Attonis. 
Halvardus Andreæ. 
Andreas Brynolphi. 
Christophorus Benedicti. 
Ericus Benedicti. 
Nicolaus Benedicti. 
Andreas Erici.
Nicolaus Canuti.
Gabriel Brynolphi. 
TDaniel Jonæ.
Jonas Andreæ.
Andreas Svenonis.
Ericus Andreæ.
Daniel Jesperi.
Johannes Olai.
Jsaacus Axelij.
Magnus Nicolai.
Nicolaus Nicolai. 
Benedictus Svenonis. 
Ericus Svenonis.
Carolus Svenonis. 
Benedictus Nicolai.
...................... 35.

Class. Dn. E. E. J. * 

Olaus Petri.
Stephanus Gunnari. 
Johannes Hemmingi. 
Nicolaus Svenonis. 
Andreas Laurentij.

Andreas Andreæ. 
Petrus Bryntonis. 
Erlandus Svenonis. 
Sveno Jesperi. 
Haquinus Magni. 
Olaus Jesperi. 
Benedictus Gustavi. 
Jonas Erici.
Olaus Gudmundi. 
Laurentius Andreæ. 
Magnus Andreæ. 
Trugillus Nicolai. 
Johannes Æschilli. 
Olaus Jonæ.
Olaus Birgeri. 
Carolus Olai. 
Johannes Johannis. 
Andreas Gudmundi. 
Jonas Olai.
Olaus Svenonis. 
Andreas Svenonis. 
Daniel Jonæ. 
Henricus Reinholdi. 
Petrus Erici. 
Andreas Jonæ. 
Olaus Andreæ. 
Daniel Johannis. 
Canutus Jsraelis. 
Johannes Jsraelis. 
Petrus Johannis. 
Petrus Andreæ. 
..........................36.

D. v. s: Classis Domini Erici Erici Jlbergii.
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Class. Du. L. O. M. * Ericus Svenonis.
cum Scribis. Johannes Beronis.
TBenedictus Andreæ.
Andreas Laurentij.
Bergerus Eschilli.
Bergerus Johannis.
Nicolaus Philippi.
Sveno Johannis.
Laurentius Erici.

Scribæ.
Andreas Petri.
Laurentius Petri.
Olaus Benedicti.
Ericus Svenonis.
Magnus Bartholomei.

Johannes Axeli. Extra Classes.
Erasmus Svenonis. Arvidus Arvidi.
Haraldus Petri. Hermannus Henrici.
Nicolaus Petri. Erlandus Matthiæ.
Johannes Jesperi, Johannes Andreæ.
Ericus Olai. Petrus Laurentij.
Andreas Olai. Jahannes Gustavi.
Laurentius Olai. Gustavus Germundi.

! Petrus Svenonis. ........................... 32.
Paulus Svenonis. Summa 142.

Seque ntes *fu er u n t mei Discipuli, quos privatim
informav i.

Ericus Holstenius. Johannes Gulbrandi.
Olaus Jacobi Sylvius. Christophorus Benedicti.

1 Haraldus Jacobi Sylvius. Erlandus Svenonis.
Petrus Svenonis. Johannes Svenonis,
TNicolaus Olai Maior. Andreas Petri.

I Nicolaus Benedicti. Johannes Benedicti.
Nicolaus Canuti, Georgius Jsraelis.
Nicolaus Olai Minor. Andreas Attonis.
Salomon Andreæ. Nicolaus Andreæ.
Toletus Johannis. Laurentius Andreæ.

* D. y. s: Classis Domini Laurentii Olai Moroenii.
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Johannes Johannis. 
Torstanus Jesperi. 
Anundus Svenonis. 
Daniel Petri.
Elaus Magni. 
Christophorus Svenonis. 
Erlandus Svenonis. 
Laurentius Benedicti. 
Petrus Andreæ.
Daniel Johannis.
Brynto Canuti.
Ericus Johannis Fahr: 
Andreas Nicolai. 
Nicolaus Laurentij. 
Ericus Andreæ.
Andreas Brynolphi. 
Petrus Nicolai.

Olaus Torberni.
Isaacus Axeli.
Johannes Axeli.
Daniel Jonæ.
Laurentius Jonæ.
Petrus Jonæ.
Canutus Erici.
Antonius Antonij. 

item:
Catharina Holstenia.
Anna Johannis.
Maria Johannis.
Gunila Faxelia.
Birgitta Faxelia.
Maria Faxelia.
Catharina & Maria Jonæ.

sia. 227. Thesse förmälte disciplar haffver iagh pâ äth- 
skillige tijdher informerat, som e ffterfö 11 i er.

Anno 1639. den 10. Martij begynte iagh instruera Eri- 
cum Holstenium Lindqvist född i Schrockvijk, vthi Libro Abc- 
dario, huilken iagh Iaass före in til den 30. Junij eodem anno.

Anno 1641. den 1. Julij. Bekom iagh âther Ericum 
Lindqvist till att läsa före, huilcken iagh informerade til thess 
iagh bortreste anno 1648.

Anno 1642. den 9 Martij. Begynte iagh instruera Olaum 
Jacobi Sylvium född pä Carlskoga, in til den 14. Junij, anno 
1644. reste han bort till Gymnasium i Strängenääss.

Anno 1643. den 1. Martij. Begynte [iagh] instruera wäl- 
lärde Herr Jacobs Pastoris Son på Carlskoga Haraldum Jacobi 
Sylvium, Olai Jacobi Broder in til den 20. Maij. 1843.

Anno 1643. den 26. Aprilis begynte iagh informera in



129

Legendo et Scribendo Petrum Svenonis född vthi Leekhytta 
i Nerijket, in til den 14. Junij 1644. tå drogh han til Stren- 
genääss.

Anno 1643. den 26. Aprilis begynte iagh instruera Ni- sia. w». 

colaum Olai, född i Kiälbyyn i Svanskogsockn. Och han war 
vnder min disciplin til thess iagh reste från Carlstadh 1648.

Anno 1643. den 26. Aprilis. Bleff Nicolaus Benedicti, 
född i Grdnbeck i Giiberga min Discipulus, in til 1647.

Anno 1643. den 26. Julij. Begynte iagh att informera 
Nicolaum Canuti, född i Malöga i Edsocknj in til 1648.

Anno 1643. den 28. Julij. Begynte iagh instruera Nico- 
Iaum Olai, födder i Backa i Kijlesockn, til 18. Decemb. 1647.

Anno 1643. den 28. Julij. Begynte iagh instruera Sa
lomonen! Andrem, född i Flatebyyn i Svanskogh sockn, til åhr
1645.

Anno 1643. den 3. Novembris, Begynte iagh informera 
Toletum Johannis född i Carlstadh, in til den 16. Aprilis 1644, 
tå affsade iagh honom.

Auno 1644. den 23. Januarij Begynte iagh informera
Johannem Gulbrandi född i Säter på Hambröön, til 1648.

Anno 1644. den 24. Januarij, Begynte iagh instruera
Christophorum Benedicti Cappelanss Son i Kijlen, till den 12.
Maij. 1644.

Anno 1644. den 24. Januarij Begynte iagh instruera sia. 229.
ErIandum Svenonis född i Sem i Grumsshäradz sockn, in till 
åhr 1648.

Anno 1644. Bekom iagh den 26. Januarij, Johannem 
Svenonis född vthi Backa i Broosockn, och til 1647. informe- 
radhe iagh honom.

Anno 1644. den 4. Februarij Bekom iagh Andream Pe
tri född i Fiskekiern i grumsshäradt, huilken iagh informerade 
in Arithmeticis til 1648. men aldraförst laass han i Cathechismo.

Anno 1644. den 10. Februarij begynte iagh att infor
mera vthi Arithmeticis Johannem Benedicti, Herr Bengtz

9
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son i Smâârijss, som ähr Sacellanus i Kijlen, in til 12 Maij. 
1644.

Anno 1644. informerade iagh en terminin Georgium Is
raelis född i CarlStadh.

Anno 1644. den 3. Augusti, Begynte iagh instruera 
Andream Attonis född i Smedstadh i Noorsockn, til thess iagh 
drogh bort 1648.

Anno 1644. instruerade iagh ochsä Nicolaum Andreæ, 
Anderss Speelmanss Son i Carlstadh, ett halflft ähr. 

sw. 230. Anno 1644. den 26. Octobris begynrte iagh informera 
Laurentium Andreæ född i Säter pä Hammeröön, til 1648.

Anno 1644. den 7. Novembris. begynte iagh informera 
Johannem Johannis, wällaktat Johan Birgersess Son, Borgmä- 
starenss i Carlstadh, til den 15 Decembris eodem anno.

Anno 1645. den 4. Februarij begynte iagh informera 
Torstanum Jesperi, vällärde Herr Jespers Son, som ähr Cap- 
pelan i Millessvijk, til ähr 1647.

Anno 1645. den 2. Maij. Begynte iagh til att instruera 
Anundum Svenonis och Danielem Svenonis Faxelios, Pastoris 
Söner i Kijla til den 24. Decembris, ähr 1647.

Anno 1646. den 24. Februarij. begynte iagh informera 
Danielem Petri, Pastoris Son i Arffvijka, til 1648.

Anno 1646. vthi Februario begynte iagh informera Elaum 
Magni Scroderum, född pä Philippi Stadh, til den 18. De- 
cembr. 1647.

Anno 1646. den 5. Februarij, begynte iagh informera 
ochsä vthi Scholan, Iijka som tilförende hemma i KijIa, Chri- 
stophorum Svenonis och Erlandujn Svenonis Faxelios, til den 
24. Decembr. Anno 1647.

si<i 231. Anno 1646. Begynte iagh informera Laurentium Bene- 
dicti, född Boole i Kijlesochn, til ähr 1648.

Anno 1646. informerade iagh Petrum Andrea;, född i 
Kijlesockn, honom hade iagh allenast ett ähr.
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Anno 1646. vthi Februario begynte iagh informera Da- 
nieiem Johannis, Pastoris Son i Staffvenääss, til 1648.

Anno 1646. informerade iagh ochsä heela ähret Bryn- 
tonem Canuti, född [i] Manglebyn i Gilberga. och Ericum Jo
hannis Fabrinandrum, född i Smedzrudh i Brunskogh Sockn.
Såsom och pä samma ähr Andream Nicolai Knöp, född i 
Högh i Huggenäss sockn, och Nicolaum Laurentij Gilberger, 
född i Öckne- i gilberga, til den 18. Decembr. 1647. Säsom 
och Ericum Andreæ, Sacellani Son i Graffva, och Andream 
Brynolphi, född i Säter i Kijlesockn, Petrum Nicolai, född i 
Bergh i Ulleröön eller Kijlen, och Olaum Torherni, född i 
Deye i Kijlen, them hade iagh til ähr 1648.

Anno 1647. den 8. Augusti, begynte iagh informera
Jsaacum Axelij, och Johannem Axelij, lödde i Philippistadh til 
fden 22. Septembris eodem anno. sm. m

Anno 1647. den 3. Februarij begynte iagh informera
Danielem Jonæ, wäIlaktat Jon Larsess Son vthi Öckne i Fo- 
glewijk, til Ihess iagh bortreste 1648.

Anno 1648. den 30. Januarij Begynte iagh informera
Laurentium Jonæ, och Petrum Jonæ, wällaktat Jon Larss- 
sonss Söner i Öckne i Foglewijk, til samma ähr den 2. Aug. 
tä iagh bortreste. Säsom och Canutum Erici född i Carl- 
stadh, och Antonium Antonij, wällaktat Antonij Landzskriffva-
renss Son. . .....................................

Anno 1643. den 17. Marlij, Begynte iagh informera
Catharinam Halstenss dotter i Skräckwijk, vthi abcbooken, til 
ändan pä ähr 1644, instruerade henne.

Anno 1644. den 7. Novembris Begynte iagh informera 
Annicka Johanssdotter och henness Syster Mariam, wällaktat 
Johan Birgersssonss döttrar, til den 15 Decembr. 1644.

Anno 1645, den 3. Julij, Begynte iagh informera Gu- 
nillam, Birgittam och Mariam Mäster Svenss döttrar i Kijla, 
till den 24 Decembr. 1647.

Anno 1648. den 29. Martij begynte iagh informera Ca-
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tharinam och Mariam Jon LarssSonss döttrar i Öckne til thess 
iagh bortreste.

Och sä myckit om mitt Scholewäsende kortteligen.

sid. 233. Den 6. Augusti kom iagh sent om natten til Öckne, 
thär war iagh ochså den 7. och samma dagh kom Jon Lar
son och hanss hustru hem ifrån Staden.

Den 8. gaff min Maatmoder, Hustru Elisabetha ßengtz- 
dotter, migh 2. Rixdaler, en Skiorta och en krage. Jungfru 
Segredh Jonssdotter gaff migh ochsâ en krage och ett par 
ströfflinger.

Samma daghen drogh iagh ifrån Öckne, och kom om aff- 
tonen hem til Tåffta, och tå war min Modher ilia sinker aff1 
ögnewärck.

Den 9. gick iagh til Skråckwijk, tå gaff hustru Birgitta 
migh en SölffSkedh, Sedhan gick iagh hem, och om afftonen 
gick iagh, såsom och Olaus och Ericus til Vggleboo, tå war 
Jon Larson och hanss hustru, såsom och Laurentius Jonæ 
tijt komne, thär woro vij til Måltijdh, sedan gingo wij hem.

Den 10. Om L arssmessedagcn begoffvo vij oss v t h i gudz 
nampn på reesan til Finlandh, och iagh reste på båät til 

sw. 234. Christinæhampn, tijt mine bröder Oolgde migh. Sedhan drogo 
vij öffvver Bodhe Skogen, en långh och Tahrligh Skogh för 
Stråtröffvande och Skogz skrijkare, och wij kommo til Carl- 
skoga om qvellen, thär vij woro i en bondebyy om natten.

Den 11. Sedhan wij hadhe warit i kyrckian på en al- 
menne och Solenne bönedagh, drogo wij öffwer Näärikess 
Skoghen, ochså en långh och fahrligh Skogli, och kommo til 
Leekhyttan thär vij woro öffwer natten.

Den 12. Bittida om morgonen goffvo wij oss åther på 
reesan, och kommo till Örebroo Studh thär wij töflVade några 
timmar, så länge iagh besågh samma Stadh, hvilcken är myc
kit långh, men icke myckit breedh, och en elff gåår rundt 
omkring Slottet. Thär ifrån drogo wij til Glansshammarsockn
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t här vij voro om natten i en bondegårdh benämbd Apel- 
boo torp.

Den 13. Reste wij öflwer Kagglan then länge Skogen, 
pä hvilcken iibr en helsosam Springekälla, och wij kommo in 
til Fäälingz broo, tliär vij voro ri en bondebyy öffver natten, sia. 235.

Den 14. Reste wij ifrån Fälingzbro til Arboga Stadh, 
och vij kommo tijt klockan 9. om morgonen, och thär töff- 
vadhe wij några dagher, väntandess efftcr att någon Skuta 
skulle bliffva reesefärdigh äth Stockholm.

Den 17. Drogo wij frän Arboga klockan 12 om midda
gen pä Lorens Högherss Skuta, pä hvilcken war myckit och 
förnembligit folk, och wij seglade medh en godli och sachta 
windli vlhföre then länge elffven nedher til Kongzöör, en stoor 
konungegärdh, och tå wij gingo honom förbyy, kommo vij vthi 
Siön Mälaren, och fingo bättre och starckare windh, ia ett 
önskeligit Seglewäder. Och vij Seglade mänge Herrehäåff 
eller gärdar och Städher förbij, nembligh Kiöpingh, Torsila, 
Westerääss, och om natten klockan 1. seglade vij om Strän- 
genääss, genom en lijthen wijk vidh Staden, och then heela 
natten Seglade wij.

Den 18. kommo wij til Stockholms Stadh klockan 12 sm. 236. 
om middagen, och wij fingo herherge pä Norrmalm in moot 
Norrport. Sedhan töffvadhe vij thär pä otte dagerss tijdh eff- 
ter windh äth Åbo. Och i medier tijdh besägh iagh then 
Stoore Kontmgzlige Residentz Stadhen, såsom och tå Henness 
M:t Wär allernädigste Drottningh, Drotningh Christina reeste 
vth aff Stadhen, äther in igen, nemligh den 23 och den 25. 
eiusdem. Jagh sägh ochsä den 25. huruledess som en göck- 
Iare spelte medh sina docker pä Normalmss torgh, sampt 
myckit annat sälsynt i Stadhen.

Den 26. Drogo vij frän Stockholm om afftonen klockan 
4. pä Håkon Andersonss Kämbenärenss, i Stadhen Äbo,
Skuta, och tå wij kommo til Waxholmen, en liten Stadh, så
som och en Starck befästningh som kallass Sverigess Rijkess



134

nyckel, thär töff'vadhe wij några Iijmar om natten. Sedan 
Seglade vij samma natten igenom Svenska Skäären och kom- 
mo om morgonen när Soolen vpgick til haffvet widh Kall- 
hampn.

sw. 237. Den 27. Som war en Sondagh segladhe wij rnedh en 
mechta starck vindli öffver Alandz haaff, in til Flijssöö i Alandz 
Skäriegårdh, thär wij voro öffver natten.

Den 28. Seglade wij ifrån Flijssöö igenom Alandh, och 
sedhan öffwer Watne SkifFtet rnedh en godh starck windh åth 
Berghampn i Korpo, och sedhan til Aboo, tijt vij kommo 
klockan 4. om aff'tonen. och vij fingo Herberge hooss Thomas 
Baxter förnembligh invånare och handelssman vthi Abo, på 
lille sijdan Äån och Aningais gatan.

Den 30. BIefFvo wij Deponerade vthi Magnifici Domini 
Rectoris M. Nicolai Laurentij Nycopensis Logices et Foeseos 
Frofessoris Saal, tillijka rnedh tvenne Sudermannis, Erico Jo
hannis Tuvæo, et Abrahamo Gelai Denitz, vthi en stoor folckz 
myckenheet och närwaru, thär war ochsä tillstädess Biskopen 

sid. 238. vthi Reffwel M. Joachimus Jheringius. Depositor rwar pä then 
tijdhen M. Simon Caroli Anglenius. och samma dagh bleffvo 
wij absolverade aff Decano, hvilcken war på thet ähret M. Si
mon Svenonis Kexlerus Matheseos Professor, men then andra 
daghen blefFvo vij inskreffne vthi Albo Aeademico, och be- 
gynte så strax til alt gåå i Academien, Gudh gifFve thär til 
sin Nådhe och wälsignelse.

NOVEMBER.

Den 15. Begynte iagh gåå in Collegium Ethicum hooss 
M. Johannem Svenoms Wassenium, in til Julen, ty effter Ju- 
lehögtijdhen reeste han bort til Sverigit, tillijka medh Borg
mästaren Johan Flanson Purmer som drogh till Stocholm til 
Herredaghen, såsom och några andra aff Äboo Stadh.

Vthi thenna månan kiöple iagh en askefärgot kappa aff' 
en Studioso Nylando för 6. rixdaler. —ss—
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Wederleeken war i gemeeii pa thetta ähret ganska ostadigh, 
Sommaren war myckit wââtachtigh, såsom och hösten regnade 
som mäst och stormade, sä att Säden vthi Sveriget, besyn
nerligen kornet Tbleff icke väl mognat, icke heller finge the sid. 239. 
thet wäl inberga för vätan Skul, och begyntess altså then dyre 
tijdhen vthi Sveriget och Finlandh som i nägre ähr waradhe 
och pästodh ty för wätan fick man icke väl sää sin vinter- 
sädh, och om Mickelssmessetijdh begynte strax wintren kom
ma, Iolt stoor sniö, huilken altijdh pä lägli och vinteren va
rade meclita starck uthan något leenväder alt in til Julen, tå 
kom leenväder och regnade i några dagher.

AKNO C1I1USTI 1649.

JANUARIUS.

Den 19. Vthi Hindrickzmessa marcknaden kiöpte iagh 
ett paar Kardivanss Stöfllar för en rixdaler.

FËBRUARIUS.

Den 5. kom iagh ifrån Thomas Baxter, och kom til Borg
mästaren Johan Hanson Purmerum, thär iagh fick frij kost, 
liuus och sängh för trenne hanss Söner som iagh begynte att 
inforGnera, widh nampn Johannes Johannis Purmerus, Ericus sm. 240. 

Johannis P. Engelbertus Job: P. och Borgmästaren war tâ
iiithet hemma vthan i Stockholm. $

Den 22. Bleff M. Georgius Christdphori Alanus Physi- 
ces et Botan: Professor, introducerat och intagen til theolo- 
giæ Professionem, och han hade en längh Orationem. Sedhan 
laass han publice Augustanam Confessionem vthi Auditorio 

Maiori.
Den 22. War iagh vidh predikningen hoos præsidenten 

i then Konglige Hoffrätten i Åbo, Herr Jöns Kurck, thär 
som Herr Oluff Månson Arenius giorde sin Valetz predikan, 
vthi hvilcket hoff han hade varit i 6. ähr. och Sedan drogli
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han til Norbotn, thär lian bleff Pastor i en Sockn widh nampn 
Malax, tijt han sigh begaff den 8. Martij.

Den 28. Drogh iagh medh maatmoder Borgmästarenss 
hustru, h. Elisabeth Johanssdolter Winckelhauss såsom och 
Barnen til hcnness Avelss gârdlt Alakyle (: Svetice Neder- 
byy : ) som var belägen vidh Kustöön i Numiss Sockn en 
mijl frän Abo.

MARTIUS.

Den 1. Drogo vij äther igen til Åbo, tijt vij kommo om 
afftonen.

Den 3. Begynte iagh informera vthi Arithmeticis Tho
mas Baxters Son Jacobum Thomæ.

APRILIS.

Den 28. Klockan 1. om natten födde Maatmoder en dot
ter hijt til werlden, om en lögerdagh, och bleff den 3. Maij 
Christnadt i /Vbo domkyrckia, och kallat Birgitta.

MAIUS.

Den 1. kom Borgmästaren Johan Hanson hem ifrån Stock
holm.

Den 2. Stodh iagh Examen publicum i Academia vnder 
M- Georgio Christophori Alano, in Augustanä Confessione, 
inter horam 2. et i. pomeridiariam, vthi huilcken Examine 
voro öffver 100. Studenter.

Samma dagh affsompnade Saligt i Herranotn M. Johan
nes Therserus Eloquentiæ Proffessor, och bleff begraffven i 
Åbo Domkyrckia den 6. Eiusdem.

Den 4. Stodh iagh Examen vthi Logicâ et Poesi, under 
M. Nicolao Laur. Nycopensi, och vthi Samma Examine voro 
54. Studenter.

Den 5. gick iagh til Alakyie, och om afftonen åther til 
Staden ighen. ^
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Den 8. klockan 9 for middagen wardt Mutatio Rectora- 
tus vthi Âbo kyrckia, och ta blefï Æschillus Petræus SS. Theol. 
Doctor, Pastor Civitatis et Primarius Professor, Magnificus 
Rector vthi M. Nicolai Laurentij Nycopensis Ställe.

—ss— 1. Hade Magnificus Rector i Choret i kyrckian 
en Oration, sedan kallade han futurum Rect: til sigh i Stoo- 
len, la laass Notarius vp lagen, sedan giorde Novus Rect. sitt 
Juramentum, strax bekom han then röde kappan. 2. Acad. Si- 
gillum. 3. Claves. 4. Sceptra. 5. Leges. 6. Album, sedan hade
han en orationem.*................................

Den 9. Agerade Studenterna Magnifico Rectori til ähra 
en Comoediam eller Tragediam de Tormenlis Apostolorum ta- 
ghen afï Apostla gerninger, ifrån ett effter middagen in til 
Siu, vthi Äboo Academia, vthi samma Tragoedia hade iagh 
Personam Rusticam säsom och Johannes Andreae Tibelius Wes- 
mannus, Olaus Erici Hambrinus Nericiensis, Henricus Henrici 
Koskmannus Nylandus, men Larvatores woro Abrahamus Hen- 
rici Nylandus och Arvidus Svenonis Forsius Nylandus, och 
wij gingo den 7. 8. roch 9. til the förnämsta i Stadhen, sa- sm. 243. 

som och til Slotet, til Hanss Excellens Greffve Peder Brahe 
Sverigess Rijkess Drotzet, och inviteradhe them til samma 
Ieek och Speel. Och vij finge all them penninger, sä att iagh 
fick pä min deel/9. daler koppermynt, och 20 öhre.

Den 10. gick iagh til Alakyle, och tå iagh kom tijt, be- 
gynte Skälffvan komma i hoop medh migh.

Den 11. Om morgonen gick iagh äther hem til Abo, 
och sedhan war iagh siuker i några dager, men igenom gudz 
hielp bleff iagh äther til pass och frisker ighen.

JUNIUS.

Den 17. Begynte iagh informera Edle och Wälbördighe 
Michel Thomesssonss Son, Gustavum Michaelis, och när han

Denna anmärkning är i originalet tillskrifven i venstra marginalen.
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hade varit hooss migh någon tijdh, drogli lian sedlian til Stock
holm i tienst.

*■ Den 20. Jnladhe iagh vthi ConsisloTrio ett Supplieas, 
vthi huilcket iagh begärade Stipendium Regale, thet iagh ochså 
fick i begynnelsen på Ahret 1650.

Den 23. Om midsommarss affton gick iagh och några 
andra Studenter til Cupis eller Cupidinis kiälla, som ligger 
itt stycke ifrån Staden, hon kallass ochsâ S. Johans källa, Iher- 
löre att vngdomen gåår om Johannis natt tijt vth, och IiafT- 
wer thär sina Ieekar och annat tijdzfördrijff. För någon tijdh 
sedan haffwer mäst heela Staden på samma natt gått tijt vth, 
och offratt vthi samma källa, såsom och giordt vp eeldar thär 
rundt omkringh, hooss hvilcka the hafifva halft sijna Ieekar 
och Speel, sä att thär måtte på Sidstone sättiass wacht afT 
Magistraten, som dreffvo thet vedskepeliga folcket thädhan. 
Vth medh samma kalla IiafTver fordom varit ett Capell, efTter 
hvilcket ännu syness tompten och nedherste Steenradhen, men 
inthet offra the thär nu så gement som tilförende, ty thet ähr 
them strängeligen förbudhit

>• Vthi thenna månan war iagh som mäst i Alakyle pä Iand- 
boogärden.

IULIUS.

Den 3. Om afTtonen klockan 8. kom elden lööss i nä
ste huuss bakom wår gårdh, och bran ett stort hool på taa- 
ket, men efTter som thet klämptade kom strax myckit folck 
tilsammanss, och finghe släckia honom vth.

Den 5. Drogh iagh pä bååt til Alakyle igenom Slotzfiä- 
len, sedhan i Östersöder åth lisspoiss och Raula, thär efTter 
in vthi Kustöö eller Pijkess wijken, om Ekenbergenss gårdh 
Avåisbergh, och sedan til Alakyle.

Den 7. Drogh iagh åther Siövägen hem til Aboo, och 
kom om afftonen tijt.

Den 8. Drogh iagh med Nutricij folck på een Skuta til
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Korlax byyn vthi Pargas Sockn, och wij seglade om Kiriala 
Werlnenss gårdh, som lâgh på högra handen en mijl ifrån 
Staden, Sedhan seglade wij Kustöön förbij på venstra handen, 
som ähr en stoor öö, besättin medh rSvensk folck pâ huile- sia. 246. 
ken öö vidh haffzstranden syntess Rusta Slottz gambla muurar 
och rudera, ty samma Slott wardt först, 1523 aff Erick och 
Jffwar Flemmingh både Brödher och öffwerster öffwer konungh 
Gustaffz den Förstess folck, beskutit, och medh storm på en 
dagh intagit, så att icke een aff konungh Gustaffz folck fick 
itt finger sårt. Men 1528. wardt Kusta Slott aff Måns Sven
son fougten på Åbo slott, elfter konungh Göstaffz befalningh, 
om Sommaren nedherbrutit, ty thet high när in til Åbo, och 
almogen i Finlandh hade mycken tunga all thesse tvenne Slot, 
och Rijket hadhe them bådhe icke behoff.

Om qvällen kommo vij til Korlax, 2. mijl ifrån Åboo.

Den 11. Drogo vij thär ifrån, tå vij skutan medh höö 
lastat hadhe, och kommo til Åbo klockan 3. eliter middagen.

Den 15. Folgde iagh medh Maatmodher om afftonen på 
bååt til Alakyle, och vij kommo andra dagen om morgonen tijt.

Den 17. gick iagh allena landvägen hem til Aboo.
Den 23. gick iagh åther til Alakyle, och kom tijt om sut. S47.

afftonen.
Den 24. om middagz tijdh gick iagh åther tädhan och 

hem til Åbo.
Den 29. Stodh Bröllop åth Presidenten Herren Jönss 

Kurck, såsom och Fru Christina Horn, S. Torstenss Stålhan- 
skess effterleffverska til hvilckass Heederss dagh, iagh en Bröl
lops Sk[rjifft lätt tryckia, för hvileken iagh bekom Rijkz- 

daler.
Den 31. Såsom och den 1. Augusti agerade Studenterna 

i Academien, en nyy Comoediam om Echtenskapz Ståndet, 
hvileken Dn. Jacobus Chronander giordt hade, presidenten 
til ähra, och tå vpkom tillijka medh hanss Excellens Greffve
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Per Brahe ganska myckit Adelss folck, såsom och annat för- 
nämbligit folck. Vthi samma Comoedien Agerade iagh Per
sonam Rustici, såsom och Johannes Andrem Tibelius Wes- 
mannus, Andreas Magni Kinnoræus Westrogothus. Larvato- 
res voro Olaus Bothvidi Wallenius Smolandus och Olaus Lau- 
rentij Hallenius Smolandus, Marcholphus Narren var Johannes 

sw. a«. P. Osthgothus. rOch vij begynte att invitera til samma Come- 
diam den 28, och tâ woro vij mäst heela daghen pä Slottet 
hooss Greffven och greffvinnan, men greffvinnan war then tij- 
den myckit siukligh aff torrvärck, att hon intet fick gââ, vthan 
satt i en Stool. Den 30. gingo vij til the förnämsta i Sta- 
dhen, men om afftonen och natten woro vij vthi Bröllopet i 
Kurckenss Saal, thär wij voro myckit lustighe. penninger fick 
iagh thenna reesen pa min part IOJ daler koper.

AUGUSTUS.

Den 4. Om morgonen gick iagh til Alakyle, och war 
thär några dagher.

Den 9. Drogh iagh tädhan pä bååt, och kom til Stadhem 
klockan 10. om afftonen.

Den 15. gick iagh om afftonen till Alakyle.
Den 18. gick iagh åther hem til Staden och kom tijt 

middagz tijdh.
Den 21, gick iagh allena om morgonen til Alakyle.
Den 27. Drogh iagh tädhan pâ bâât, och kom till Sta

den klockan 7. om afftonen.
Den 29. gick iagh åther til Alakyle, och den 31. åther 

til Abo igen.

id 549 SEPTEMBER.

Den 3. om natten klockan 12. war elden lööss pä lille 
sijdan ään, hooss Albert Rosskampn en kiöpman, och bran 
vp en badhstuffva alt slätt, men sedhan fick man släckia, att 
thet icke widare bran.
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Den 7. fick iagh vthi mitt högre knä qveesan, en Iahr- 
Iigh siukdom til att wercka, thär aff iagh war illa svagh och 
plågadess in til then 20. och sedhan bieff iagh godh igenom' 
gudz och läkiarenss hielp. Samma siukdom hade iagh ochsä 
1648, fiorton dagherss tijdh vthi Octobris manat, til huiicken 
iagh ochsä brukade näst gudz hielp läkiaress Iliit och skötzl, 
och bieff’ alt sä Irij ifrån honom, men qveesan hadhe iagh ta 
vthi then lengste fingren, och medelste Ieedhen pä min hö
gra handh.

OCTOBER.
Den 15. Begynte iagh informera Samuelem Erici- M.

Elrici Fortelij, Pastoris et Præpositi vthi pedersöö Ti Norrbotn, sm. wo. 

Son, vthi recknande och SkriIFvande.
Den 17. Begynte iagh gää in Collegium Hebræum hooss 

M. Petrum Bergium, qui erat Adiunctus Philosophise.
Den 25. gick iagh til Alakyle, såsom och några andra, 

och vij iagade efifter Harar och fingo en allenast, om qvällen 
gingo vij äther til Stadhen.

Och samma affton förmörcktess Soolen emoot hon skulle 
gää nedher, och när halffparten alt henne war förmörckat gick 
hon undher.

Den 30. Folgde iagh också medh til Alakyle vthi Hare 
iacht, ta fingo wij ochsä een. Om qvellen kommo vij til Abo,

NOVEMBER.
Den 17. Begynte iagh informera Johannem Simonis Hertz- 

felt Aboëns: Sal: Simon Thomess sonss Son, en ungh Student.
Widh thenna tijdhen kommo några Skeep med Soldater 

hijt til Abo ifrån Tysklandh, eff'ter som thet war fredh emel
lan Käijsaren och the Svenske giordh, effter några dagher 
drogo samma krigzmän ifrån Stadhen vth på landet.

DECEMBER. sm. »i.

Den 8. Wardt en allmenne Sollenne tacksäyelse dagh,
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pâ hvilcken stoore fäst och högtijdh, henness K. M:tz födel- 
sedagh celebreradess och fijradess, såsom och tacksäijelse lör 
freden v t h i Tysklandh, livilcket skedde medh ett stort process, 
Skutande medh stoora Stycker, speelandhe medh pukor, trum
peter, orgor, och mänga andra instrumenter, såsom och medh 
AthskiIIigt siungande och discanterande.

Den 20. Drogh iagh til Alakyle vthi en Skarp winter.
Den 21. Drogh iagh hem til Âbo, och tâ vardt en häff- 

tigh bläst och ett kalt yhrvädher besynnerlighen om alftonen.

—ss. Hvadh wäderleeken anlanger, sâ haffver han pâ 
thetta âhret varit myckit ostadigh.

Aprilis mâne war myckit vacker och varm, och en skiön 
och ônskeligh wederleek heele mänen igenom.

Den 3. 4. och 5. Aprilis gick ijsen aff Âbo EUT, och 
sici. 552. tå var en stoor ijssgängh, sä Tatt vatnet gick öffver alt bool- 

väreket, ty thet war tjocker ijss på ellfven, effter som winte
ren war myckit skarp alt ifrån Julen in til Aprilis måne, war 
thär til medh stoor sniö på mareken, och altidh en häfftigh 
kiöldh.

Maius war osäijIigh kall och stormachtigh, och kiölden 
räckte in til enden, men den sidste regnade ett wackert och 
fruchtbart regn mäst heela daghen.

Junius war i begynnelsen Iithet wååtachtigh, och regnade 
tå några dager, men sedan var en stoor torcka och heeta 
heela månen.

Julius war ochså myckit torr in til then 16. tå begynte 
thet regna medh tordön och liungande, och regnade sedan alt 
en gångh om hvar dagh in til ändan.

Augustus war understundom warm och torr, stundom 
regnachtigh. Den 16. regnade ganska myckit, och åskian slogh 
häfftigt. Natten emellan den 23 och 24. kom ett sådant slarckt 
nordanwädher och stort slagregn att man måtte hixna ther-
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öffver och regnade sedan miist heela dagen, sedan bleff åther 
vackert vädher.

Jfrän Bartholomæi tijdh in til i Mårmessan war kalt nor- sid. m. 
danväder. Sedan war September vacker medh tort vädher och 
understundom regn, och häfftigh bläst och storm.

October war och myckit ostadigh, thet bläss och stor- 
madhe til then 7. ther effter regnade myckit til den 18. Se
dan war tort väder, den 24. kom Sniö, och frööss Iithet pä. 
den 28. kom regn och sniön gick bort. den 29. kom äther 
sniö. Strax vthi Novembris månetz begynnelse gick han bort, 
sedan regnade in til den 18, tä kom sniö, den 19. klarnadhe 
thet vp, och blefT en skarp och häfftigh vinter och varade alt 
in til ändan.

December war och kall och i synnerheet then 8. Sedan 
kom leenvädher. men den 15. och 16. såsom den 20. och 
21. war en hårdh winter. Sedan var leenwädher och stort 
regn alt in til ändan.

—ss— Vthi thetta ähret war bädhe i Sveriget och Fin- 
Iandh en ganska iemmerligh dyyr tijdh. En tönna rogh ko- 
stadhe här i landet 16 daler kopper. Man I fick och icke gerna sia. 254. 
til köpz, effter som thet fanss inthet til faalss. J Werme- 
landh war och en mechta dyr tijdh, att en skeppa rägh ko
stade en rixdaler och en Skeppa haffra 7. marcker kopper. Vthi 
Westergöttlandh, Östergöthlandh och Ölandh haffver varit sä 
myckit vatn, att thet gick öffver Sädhen, att nappast axen 
svntess.

•j

Vthi Augusto ähre i Lijlflandh vndersamme små diur fram- 
kompne, hvilka hadhe huffvudh som katter, och woro spräck- 
Iotta, thessc diur när the öffverkommo smä barn, ätho the 
them vp, och 18. hade the allaredo ihiälreffvet, som man för
nam vlhaff äthskillige breff.

—ss—
Vthi Maio pä thetta ähret, säsom och Junio bygde the 

myckit vthi Åbo domkyrckia och förbättrade henne, ty the
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neder reffvo thet gambia Choret och Altaret, och Hytte sedan 
altaret fram vthi thet nyybygda Choret som Jacob Woel Iatt 
förbättra ähr 1627. och ther sattess altaret främst in til wäg-

o

Sid. 255. gen, men thet gambia aff munckarna vpbygde och Tmyckit 
påkostade Snickarevärcket medh the äthskillige beläten, sattes 
fram i thet nyia choret kringh om väggerna. Och ähr altsä 
nu kyrckioness längd 154 alnar, thär til medh ganska bredh. 
then nyie predi[k]stoolen sattess vidh then pälaren som för 
war gamble Choretz begynnelse i tvärgängen till Sakerstijet, 
och alla Stoolerna flottess fram bättre, giordess och mänge 
Stoolar til aff nyio. Fram vidh Choretz begynnelse vphäng- 
dess högt vppä väggen vnder taaket, thet stoora och ganska 
väl arbetade Christi Crucifix, och myckit annat stiiltess i ett 
godt Iagh.

ANNO CHRISTI 1650.

APRILIS.
Den 23. Folgde iagh medh Nutricio Borgmästaren vth 

til Alakyle.
Den 24. om midhdagztijdh gingo wij äther thädhan hem 

til Åbo.

MAIUS.

sid. 256. Den 2. Promoverade[s] vthi Academien Tl4 Philosophiee 
Candidati, hvilcka fingo Gradum Magisterij vnder M. Nicolao 
Nycopensi tunc temporis Philosoph: Decano.

Den 3. Agerade Studenterna vthi Academien Novis Ma- 
gistris til ähra, en nyy Comoediam om the trij Huffvudh Stän
den hvilcken war giord och componerat aff Dn. Johanne 
Svenonis Forsenio Nylando. och tä war hanss Excellens greff- 
ven tilstädhess såsom och annat förnembiigit folck til en stoor 
myckenhcet. Wthi samma Comoediä hade iagh Personam Ru- 
stici, såsom och Æschillus Petri Stolpe Smolandus. Lauren-
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Iius Johannis Rivelius Bothniensis, och Henricus Bartholdi 
Töffsalensis Finlandus. Larvatores woro Olaus Bothvidi Wal- 
lenius Smolandus och Olaus Laurentij Hallenius Smolandus, 
til huilcken Ieek och speel wij jnviterade the förnämsta i Sta
den den 30. Aprilis. och den 1. Maij woro vij på Slottet, 
sedhan vthi Staden, såsom och den 2. inviterade vij eff'ter 
middagen, penninger fick iagh thenna gången på min deel 9. 
daler och 2. Öhre koppermynt.

Den 18. Stodh iagh Examen Publicum vthi Logicä vn- sw. 257. 
der M. Nicolao Nycopensi Log: et Poes: Professore P.

Den 20. Stodh iagh Examen vthi Mathesi vnder M. Si
mone Kexlero.

Den 22. Stodh iagh Examen vndher M. Georgio Christ:
Alano, vthi Augustana Confessione.

Den 24. Stodh iagh Examen vndher M. Svenone Wi- 
gelio, in Epistola 1. ad Corinth: Och samma dagh gick iagh 
til Numis kyrckia, och om afftonen hem.

Den 30. Om morgonen gick min wärdh Borgmästaren 
och iagh til Alakyle.

JUNIIIS.

Den 1. kom Laghläsaren och några aff Nämbden tijt, 
och vij gingo strax i syyn på therass Skogh. Om middagen 
drogo wij thär ifrån pâ bâât, och kommo till Stadhen klockan 
7. om afftonen, och tå regnadhe myckit.

Den 7. War Mutatio Rectoratus, och tå bleff M. Ericus 
Achrelius Medicinæ Professor P. Rector.

Den 10. Agerade the Finske Studenterna Rectori til ähra 
een Finsk Comoefdiam, som Dn. Ericus Johannis Justander sw. 25s. 
Aboënsis haffver verterat aff Svenskan in på Finsko, om then 
förlorade Sonen.

Samma dagen drogh iagh om afftonen på bååt til Alakyle.
Den 12. Drogh iagh åther pä bååt hem til Stadhen och 

kom tijt sent om qvellen.
10
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Den 18. Skedde Doctoratus Juris vthi Choreti Äbo dom- 
kyrckia, och tå bleff M. Michael Olai Wexionius vnder Bi
skopen M. Jsaaco Rothovio juris Doctor. Sedhan vnder Doc- 
tore Michaele Wexionio, bleff Dn. Johannes Matthiæ Gartzius 
juris Doctor. Daghen thär effter ageradess vthi Academien 
Doctoribus til ähra en Latinsk Comoedia tagen aff Nicodemo 
Frijschlino.

Den 19. gick iagh och mina Disciplar til Alakyle, och 
kommo tijt om afftonen.

Den 20. gingo vij til Woiwala som ligger vp emoot Pij- 
kess, och ther ifrån til Makasta och sedhan til Wättila, thär 
ifrån til Alakyle.

Näst omkringh Alakyle synass thesse Byar väl tijt: Kä- 
sid. 259. riess, Kårista, Matelmäcki, Horinda, Pappis, YIekyHe, Kåskis. 

Makasta, Wättilä och Embööl på andre sijdhan wijkan och 
Kustöölandhet. Om afftonen gingo vij til staden och kommo 
tijt klåckan 7.

Den 22. Drogh Samuel Erici i Pederssöhre bort, och 
iagh bekom aff hanss fadher Mester Eriek 20. daler kopper för 
thet iagh hade honom informerat något mehr ähn itt halff 
åhr. Något tilförende bleff iagh och aff medh Jacobo Thomæ 
Baxter, såsom och Dn. Johanne Simonis Hertzfeit, tå dro«h 
Mester Erick i Pederssöö til Stocholm til Herredagen, thär 
han ochså dödh bleff och begraffven.

Den 27. Bleff iagh förskickat aff M. Nicolao L. Nyco- 
pensi, Log: et Poes. P. P. til Korpo, til hustru Susanna Jönss- 
dotter Sal: Herr Nilss Ringij fordom thär sammastädess Pa
storis effterlåtne änckia, att informera henness Söner. Tå va- 
Iedicerade iagh hooss Borgmästaren, och drogh til Korpo på 
en Ybsale Skuta ifrån Slottet om afftonen klockan 4, och vij 

sid. 260. seglade medh en godh windh igenom TRijmitto och til Watt
kast i Korpo 6. mijler, och vij kommo tijt sent om quellen, 
thär war iagh öffver natten hooss länssmannen Thomas Svenson.

Den 28. Drogh iagh tädhan öffver siön til Galtebyy, och



147

sedhan gick iagh till Korpo prästegårdh, thär iagh bekom til 
att informera tvenne änckianss Söner, Magnum Nicolai Rin- 
gium, och Petrum N. Ring.

Den 30. Drogh iagh effter predikan på bååt uth på nå
gra holmar, och samma dagh hem ighen.

JULIUS.

Den 4. War iagh vth på Pimmarmoo och Wantmoo hol
mar tilüjka medh min maatmoder, och om qvellen kommo vij 
til prästegården igen.

AUGUSTUS.

Den 11. Effter predikan reste iagh til Lööffskäär en mechta 
lustigh öö som ligger en mijl ifrån prästegården, på huilcken 
allehanda sköna trää och örtar växa, om natten seglade vij 
hem medh en godh windh.

Den 16. drogh iagh tillijka medh Peder Ringh, såsom 
och några båtzmän Tpä en Skuta till Vth Skäären thär the tor- s.d. sei. 
ska, huilcka Skäär liggia långt vthi Östersiön eller Baltiska 
haaflvet, söder uth ifrån Korpo åth Tysklandh, och vij kommo 
i en tvär vindh och stort regn til Kiälöö, på hvilket Skäär 
ähr en bondebyv, thär tvenne boo, och thär voro vij öffver 
natten, så som och den 17. för mootvädher skull, och thär 
war en god hampn.

Den 18. Seglade vij thädan i en sachta vindh til Kiöt- 
hampn, sedhan thär ifrån til Ugglegadden thär vij woro öffver 
natten i een elak hampn.

Den 19. Kommo vij til Glooskäär eller Möörskäär thär 
the vthi Hootskäär torska.

Den 22. Drogo vij til Saffverkiet Skäret, thär the och 
torskade, och wij woro för mootvind skuldh in til

Den 30. Seglade vij i en godh vindh thär ifrån bittida 
om morgonen, och kommo hem til prästegården sent om qväl- 
len. Den 24. Som var Bartolomæi dagh, såsom och den 25.
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Som var then 11 Söndagen effter Trinit: predikade iagh pä 
sw. sea Saffverskäfret, thär månge bönder woro tilhoopa uthaff åth- 

skillige Skäär, och bönderna goffvo migh en fierdingh torsk, 
huilcken iagh gaff M. Nicolao Nycopensi Log: et Poës: Pro
fessori, tå iagh om hösten kom til Abo.

Thenne reesanss kortte beskriffwelse.

Jfran Korpo prästegårdh möter först Marsöö. Sedhan 
Lempersöö. 3. Gyltöö. 4. Lööffskäär. 5. Kielöö, två mijl 
ifrån Korpo, och thär ähr en godh hampn. 6. Kråckeskäär. 
7. Agheskäär, ubi bonus et oportunus portus. hvilket skäär 
ligger 2 mijl ifrån Kielöö. 8. Kiöthampn. 9. Wgglegadden, 
någorlunda hampn. 2. stoore mijl ifrån Ageskär. 10. Hoor- 
skäär. 11. Kanskäär, thär ähr ingen hampn. 12. Stack- 
skäär, thär ähr ochså ingen hampn, vthan en fahrligh Seglass 
igenom thesse skäär. 13. Skånsijda. 14. Bessesunde. 15. 
Sundhskäär. 16. Glooskäär ytterst i Haaffwet i Södher. 2. 

sid. 263. mijl ifrån Uglegadden. fMen på wästre Sijdan och sudwäst 
liggia thesse klippor och Skäär. 1. Rumbaggen. 2. Garpen. 
3. Koggen. 4. Kancken. 5. Kiökareöhren. 6. Kiökareblic- 
kan, ytterst i haaffvet på then sijdan, vth om hvilcken ähr 
ingen klippa eller skäär. 7. Kåålen eller gubben, lithet vth 
om honom ligger kiäringen medh en stoor nääsa. 8. Wästre 
Boden. 9. Östre Bådhen. 10. Bååtskiär, strax widh Möör- 
skäär, thär mycken tijstron bär växa på, hvilcka växa på rijss, 
Iijckt Hallonbusker eller Bryngebäärss rijss, som Iuchtar starckt, 
och the ähro svarta, så stoora som lingor och smaka väll. 
På östre sijdan Glooskär ähro först Saffverkeetskäret på högre 
handen åth Öijar. 2. Esteskär. 3. Hampngadd, ytterst i haaff
vet. 4. Gööken. 5. Klooffgadd. 6. Möörskärss Boden. 7. 
Grååkåla Båden. Men på venstre handen ähro 1. Lukuss 

sw. 264. skäär. 2. Stoore Höökklubben. 3. Lille fHöökklubben. 4. 
Vthöijar och Eneskär, på hvilcket ähr bygt ett stort torn, som 
synass 6. mijl, eller mehra vthi haaffvet, thär effter the sigh



149

rätta, och l'å första känningen som Segla frän Tyskland, Hål- 
land, och andra landh til Finland. Ifrån thessa Öijar i wester- 
södher ligger Stockholm. Men i söder Tysklandh. i öster Kur
land och Daghöön. På thenne reesan sågh iagh månge Siää- 
Iar (: Phocas seu vitulos marinos :) simmandess i haaffvet, 
stundom satte the sine huffvuden vp, åther nedh igen, Stun
dom sågh man them liggia på grundar. Hafifvet var ochsä 
på then tijdh myckit Iult medh Siöökalfifvar (: stellæ maris :) 
hvilka voro som Compäser flytandess i watnet, stundom gofifvo 
the sigh i hoop, stundom i seer, och the ähro temmeiiga stoora 
och trinna, som ett slem eller sudit lijm, och mitt vthi them 
ähr itt korss Iijkt koppar til färgan, men thet andra ähr vatn- 
färgot, the växa aff botnen och giffva sigh vp i röötemänen, 
om hösten komma the sin kooss och haaffvet bliffver reent.*

SEPTEMBER. Sid 265

Den 6. war then sidste almenne bööne och fastedaghen 
på thetta ähret, och tå predikade iagh i Korpä kyrckian Hö- 
gemessan, texten aff Jacobi Epistel 4. Cap. à vers. 1. ad 7.

Den 8. predikade iagh och i kyrckian, som war then 13. 
Söndagen post Trinit. om Samaritanen och Leviten. Luc. 10.

Den 19. Reste iagh på en stoor bååt, medh 3. andra 
karlar, til Vthöijar til them som ther torska, och vij hade 
stilla och lungt väder, til thess vij kommo til Brunskär, se- 
dhan fingo vij godh windh, och seglade vij til thess mörckret 
på kom, thär til medh begynte häfiftigt at regna, och vij binde 
til ett Skäär vidh nampn Bookull, som ligger en mijl när Öi
jar, ther war någorlunda godh hampn vthi en pära eller wijk, * 
och thär woro wij vnder baran himmel i tvenne nätter och en 
dagh, vthi ett sådant mechta stort regn och starckt stormTwä- sw. 266. 
der, att thet stormade så, att man icke kunde ståå på släte 
bergen, thet hölt och ingen stundh vppe att regna, så länge

* Härvid finnes i orig. en liten grof teckning af detta sjödjur.
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vij voro på then klippan, vthan var Iijka som man hade sla
git vatn vthur Skåålar.

Den 21. Wände windhen sigh i söder, och efftersom Skä- 
riefolcket som torskade war mäst heemrest, therföre wände vij 
om och seglade til Aspöö ett byylandh, thär togo vij en Iithen 
bäåt, och seglade til Biörcköö, när vij hade thär vårt ährende 
vthrättat drogo vij åther til Aspöö, thär i (ra n seglade vij til 
Brunskär, och på fiälen kom på oss ett ganska stort ijlväder, 
om qvällen kommo vi tijt, S. Matthei dagh.

Den 22. woro vij i Brunskär ty thet stormade och reg
nade så hårdt, att man icke kunde vara vthe på watnet.

Den 23. Seglade vij tädan och till Kieiöö, sedhan thär 
ifrån til Lemperssöö, och så tädan hem til prästegården.—ss— 
Jfrå Korpo prästegårdh til Brunskär ähre 2. stoore mijl. Se- 

sid. 267. dhan möter TAspesundh, thär effter Muskär, så Wijskär 3. 
stoore mijl ifrån Brunskär. thär uthan före ähr Bookull två 
mijl ifrån Wijskär. på hemresan ther ifrån på östre sidhan 
ähr Juremoo ett Byylandh thär tree bönder boo, en mijl län
ger vth i haaffvet ähr Kalffskär, vthom hvilcket ähr ingen 
klippa på then sijdhan. Jfrån Juremoo gåår vth i öster södher 
en Sandräffvel tvenne mijl i haaffvet, en mijl synass samma 
Sandvdde öffver watnet, och en mijl gåår watnet öffver ho
nom, och ähr såledess thär fram om ett fahrligit Seglass, och 
många Skep pläga som åfftaste Stranda på samma grundh. 
Sedan ähr ett bylandh som heeler Biörcköö, ther tvenne Skä- 
rieboar boo. thärnäst Aspöö ther boor och tvenne. Sedan 
Göltöö och Näässbyy.

- Den 24. Drogh iagh på bååt till Hootskär och kom först 
til Kittuss, tädan landvägess til Medelbyy ther iagh var om 

sid. 268. natten, och Petrus min Tdiscipel fölgde migh, Medelbyy ligger 
en stoor mijl ifrån Korpo prästegårdh.

Den 25. Jfrån Medelby landvägess til Hönssnääss. Se
dan på bååt til Träsk, åther landvägess thär ifrån til Järff- 
viss, tädhan på bååt til Hyppess thär var iagh om natten.
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Den 26. Från Hyppiss pâ bâât till Rooslax, âther thär 
ifrân pâ bâât till Näässbyy, thär kyrckian ähr bygdt, och Sa- 
cellanus Dn. Petrus Svenonis Tilmontanus boor, tädhan på 
bäåt til Kijffvimoo, åther pâ bâât til Biörcköö, en stoor byy, 
thär 18. mantal ähre, thär war iagh om natten, såsom och 
wällärde Herr Anders Amberni Horneus Smolandus Collega 
Scholæ Aboensis, som thär gick Socknar.

Den 27. pâ bâât til Mussala ochsâ en stoor byy, thàdan 
pâ bâât till Saffverkiet thär var iagh i wästre byyn om nat
ten. Saffverkeet ähre tvenne stoore byar, thär som boor ett 
mechta styfft och näässwist folck.

Den 28. Ifrån östre Saffve[r]kiet på bâât hem till Korpo 
prästegårdh, pâ Tthenna reesa vptogh iagh Maatmoderss ränta, sid, 

som hon aff' bönderna skulle haffva effter sin Sal. Man, pâ 
Nâdâhret.

OCTOBER.

Den 15. Reste iagh omkringh kyrckiolandet, och beslälte 
några ährender äth matmoder, migh folgde Magnus Ringius» 
och vij gingo först til Roskelax, sedan til Bööle, thär ifrân 
til Seffvilax, sä til Jnnekorp och til Rumar, thär vij voro om 
natten.

Den 16. Drogo vij på bâât til Loom som ligger i öster 
änden pâ Korpoström, widh Fagerholmen, thär som Tyske tul
len ähr, ty Skepzleeden frän tysklandh och annor landh gåår 
emellan Fagerholmen och Nagukrampen, ifrân Lom rodde vij 
igenom heele KorpoStrömmen som ähr en stoor mijll längh 
och til Kalax, Sedan gingo vij landvägen til Kölingebyy, thär 
ifrä til Karlbyy, tädan til Markumby, ther ifrân foro vij pâ 
bâât öffver Långwijkan til Bennebyy, Sedan gingo vij til Hväss- 
byy, och thär ifrân sent Tom qvällen hem til prästegärden, sid. 

och then afftonen regnade myckit.
Den 17. Drogh iagh om afftonen till Åbo, såsom och
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Dn. Andreas Jacobi Elmegren och Dn. Joliannes Andrem Stre- 
tovius ochsâ Laurentius Hinsbergius, som komroo til Korpo 
på Moderss nybygda Skuta ifrån Stocholm, och vij voro i 
Wattkast om natten.

Den 18. Fingo vij en godh windh, och kommo till Åbo 
klockan 3. effter middagen.

Den 20. War iagh vidh Haiiss quarnerna, och lätt mala 
några tönnor rogh,

Den 23. Rodde vij om morgonen från Äbo i mootvä- 
dher, och när vij kommo till ytterste enden på Runsala öö, 
fingo vij segla medh en knapvindh öffwer Ehrstaan, Sedan 
rodde vij åther igenom Rijmitto, och när vij kommo til Blin
desundet seent om qvellen fingo vij godh windh, och så seg
lade vij om natten, och kommo hem til prästegården Iithet 
för dagher, och thet var ganska mörckt samma natt, regnade 
och snögade.

Den 26. drogh iagh på bååt til Elffsiöö Moderss ähren- 
sid. 271. der, och Magnus folgJde migh, tädan rodde vij til Lempersöö, 

thär ifrån öffver Sundet til Näässbyy, som och kallass Ron- 
denääss, och tå stormade myckit, och regnade mäst heela da
gen, Sedan gingo vij til Skoofaat, och rodde så thär ifrån 
öffver Långewijkan til Ström, sedan gingo vij til Koppom byy, 
och hem til prästgården.

Den 30. Reste iagh och poickerna til Åboo om mid- 
dagztijdh drogo wij ifrån prästgården, och tå wij kommo til 
Wattkast togo vij en större bååt, effter som thet war en stoor 
storm, sedan seglaade vij om qvellen i en godh windh, til 
thess wij kommo in moot Jnnemoo på en fierdingz wägh när, 
tå Iupo vij oförvarandess på ett grundh aff häller och stoora 
Steenar, på hvilcket vij såtho fast om natten öffver en tijmess 
tijdh, och vij arbetade på thet mästa vij kunde att slippa tä
dan, ty vädret ökade sigh svårligen, och vågen slogh in, så 
att wij voro i en stoor fahra stadde, wij ropade hielp, men 

sw. 272. thet kunde icke långt hörass för Stormen skull på Tsidlych-
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tonne kom en stoor ijlingh, och i tliet samma hissade vij Seg
let, såsom och skuffvandess flux pä medh bärlingerna, och så
lunda, igenom gudz hielp, sluppo vij thär uthaff oskadde, gu- 
dhi vari loff, som sina sa underligen hielper aff nödh och 
fahra. Sedhan kommo vij til Jnnemoo, thär vij voro öfifver 

natten.
Den 31. Seglade vij tädan, och tå wij kommo til Blin

desundet, mäste vij thär töffva in til afftonen för stoor Storm 
skull, men sedhan bleff' vädret något sachta och lugnare, och 
vij seglade til Sarlax i Rimitto, thär vij voro om natten i sam
ma byy.

NOVEMBER.

Den 1. om ottan, effter som thet var mäneliust, Seglade 
wij öffwer Ehrstaan vthi en häfftigh Storm, och kommo till Aboo 
klockan 9 förmiddagen, och strax vij kommo tijt, bleff Stor
men sä häfftigh, att man näpligen kunde stå pä gatun.

Den 5. Drogh iagh pä båät medh Academiæ Rentemä- 
stare Peder Gers, vp til Rännemätki, och togh thär näfgra sia. 373. 

törmor biugg, som sändess til Modher i Korpo prästegärdh, 
om middagz tijdh kommo vij äther til Staden.

Den 6. Begynte iagh äther gää in Collegium Hebræum 
hooss Mester peder Bergium.

DECEMBER.

Den 9. Reste iagh ifrån Åbo medh mina disciplar och 
tii Korpo, och vij gingo öffver ijsen på Slotzfiälen til Maanpä 
( : på Svenske Landzudde : ) sedan rodde vij til Sampass en 
byy, thär som Moors nyia Skuta lågh, huilcken var frachtat 
frän Stockholm til Åbo medh Salt, och kom inthet länger lör 
ijsen vthan Saltet måste läggias i Sampass, Peder Ringh maat- 
moderss Skepare var på samma Skuta och några andra båtz- 
män, om afftonen kom östanväder, och wij seglade fort, och 
kommo sent om natten till Pettes vnder Nagulandet 2 mijl
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in moot Korpo prästegårdh, och thär voro vij til andre da
gen, och om natten gick vädret i södher.

Den 10. Kornmo vij medh en knapp windh til Kolcka, 
sid. 274. in moot JiineTmoo, och Skutan sydde stundom så myckit, att 

watnet gick in på heele leebolet och ville så när gäå omkull, 
ty wädret var för knapt, och Skutan war uthan last aideless 
thom, och när som wij kommo tijt, gick vädret strax i södher 
och oss tvert emoot, therföre måste vij thär i storm och kalt 
väder Iiggia böörfaste i några dagher.

Den 13. Lögnade på och strax lätt iagh roo migh ifrån 
Skutan medh poickerna til Järffsaar i Norrskatan nördeste, thä- 
dan rodde the oss til Enckess, och thärifrån åther på bäåt 
til Watlkast öffver stoore Norrfiälen, tijt vij kommo sent om 
qvellen, och ther voro vij om natten.

Den 14. Rodde the oss öffver Wijkan til Galtebyyn, tä- 
dan gingo vij till prästegården, på huiicken reesa iagh vlhstodh 
myckit ondt aff köldh om the långe nätterna. Men Päder 
Ringh kom den 21. om morgonen (: som var S. Thomae 
dagh : ) hem til prästegårdz stranden med Skutan, hvilken 
bleff väderdriffven in vthi Norrskatan, thär han måste blij i 
några dager.

sid. 275. —ss— Wthi Januario fick Jagh på thetta âhret S. R.
M:tis Stipendium in Classe Philosophià et quidem in ultimä.

Den 11. November Begynte the till att vpsättia vthi Åbo 
kyrckia then nyia predikestolen vidh näste peelaren fram för 
then, som then gambla stodh vidh, samma predijkestool haff- 
ver Högborne Herre herr Hendrick Flemmingh låtit giöra vthi 
Stockholm, och skänckt till Domkyrckian thenna Stool ähr 
myckit konstrijkt giorder, en stor karl (: CHristophorus :) 
ståår och håller honom på sitt huffvudh, och öffverst på Huuff- 
ven sitter en stoor Pelican, medh sina ungar som vpsluka hanss 
blodh, huilcket han aff sitt bröst vthhackar, ähro och på sam
ma Stool många andra beläter konslrijk vthskorne, medh äng-
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lar, Evangelister och Apostlar, medli Hjnt gull ulhstofferade 
och medh åthskillige fårgor målade.

Den 17. predikade Biskopen M. Jsaac Rothovius förste 
gången i samrma stool, och giordess tacksäijelse Ior sådhan sm. 276. 

beprijssligh Skänck och gåffva.

Widh thenna tijden vpsattess och en funt vthi kyrckian 
åther widh orgerna, huilken Jost Schut och Jockim Warien- 
tijn haffva låthit giöra i Tysklandh, och skänckt til kyrckian, 
huffven vthöffver honom hänger på en kädia uthur taaket, han 
ähr ganska stoor, och rundt omkring medh vthskorne beläter, 
kosteligen måladhe.

Hvadh vederleken på thetta ähr widkommer, så war

Januarius wååtachtigh och lindrig vinter in til then 12. tå kom 
starckt nordanväder, klarnade vp och bleff en häfftigh och ohör- 
Iigh winter så att den 13 och 14. var outhsäyIigh köldh, och 
natten til den 15. vardt ett häfftigt yhrwäder och stoor bläst, 
thenne häfftige kölden varade in til then 19. Vthi huilcken 
winter många menniskior haffva frusit sigh förderffvade, ty 
vthi Hendrickzmesse marcknan svntess huTru nääsen och an- sm. 277. 

sichtet var bortfrusit på många menniskior. Thet hade ochså 
månge frösit på thenne tijden ihiäl; ty vidh Kustöö slotet 
fanss på ijsen en karl dödh, en fanss och dödh vthi slädan 
tå han körde, huilken hade varit något drucken, som berät- 
tadess. På Rustöön haffver ochså tvenne små tiggiare barn 
inthel fått huuss, i en bondebyy, och sedan gått wilse i sko
gen, och frösit ihiäl, huilka höllo hvar andra i fampnen döde.
Sedan war ifrån then 19. in til then 26. Iindrigh winter, tå 
begynte snöga, i thenna månan kom och lemmeligh mycken sniö.

Februarius war och lindrigh medh stilla vinter och gått 
åkeföhre in til den 7, tå bleff bläst och regnväder, och var
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kalt och mulit väder till den 19, den 20. war yhrväder och 
sniöö heela dagen, och sedan vardt kallachtigt leenväder in 
til ändan.

Martius war i begynnelsen til frost och winter benagen, 
sid. 278. och sedan Hmdrigt väder och Soolskeen til den 10, tå bleff 

mulit och blääkalt till 18. pä huilken bleff' klart väder, skarp 
och häfftigh winter, att man medh nödh kundhe begåå sigh, 
in til den 27. tå kom Ieen och regnade mäst om nätterna in 
till ändan.

Aprilis var i några dager Ieenachtigh sedan bleff skarpt 
nordanväder och fröss på, stundom skeen Soolen, stundom var 
mulit in til den 16, tå kom sunnanväder, sedan var vackert 
väder, vnderstundom regn, vnderstundom Soolsken in til ändan.

Men den 7. Aprilis om afftonen bläss thet mechta skarp 
och snögade så alt thet var ett gruffveligit yhrvädher. - - - - 
Den 14 och 15, om påskedagen och annan daghen gick ijsen 
sin kooss aff Abo älff, och var inthet så stoor ijssgångh som 
tilförende plägar stundom wara.

Majus var myckit kall medh bijstert nordanväder, then 
2. haglade och snögade och fröss om natten ganska hårdt på, 
den 3. gick vädret om afftonen i söder och begynte regna, 

sid. 279. sedan bleff åther Tkalt, och varade thenna häfftige kölden in 
till then 12. och för thet kalla wädret war än tå hvarcken 
lööff eller gräss, vthan sågh ynckeligit vth.

Den 12. war en förträflligh storm aff Nordanväder, och 
tå bläss Handhweeterna kull aff broen på norrsijdan, den 14. 
bleff varmt soolsken, och vart sedan varmt Soolskeen och 
stundom varmt regn in til ändan, och bleff så sedan wackert 
lööff och gräss medh åthskilligt blomster på mareken.

Junius, jfrän den 26. Maij, til den 8, huius war en 
skarp köldh, och hårdh wäderleek, Sedan war wacker wäder- 
Ieek intil Johannis Baptistæ tijdh, att thet stundom regnade
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och stundom var varmt Soolskeen. Men den 24. om mid- 
sommarssnatten var en häfftigh köldh, att man kunde icke begå 
sigh baarfoot vth på mareken, men likväl kunde kölden icke 
skada säden, ty thet bläss hårt, och om morgonen kom ett 
stort regn.

Julius haffver varit klaar och varm, och war alt torcka, 
men ett häfltigt blåssrwäder alt för ett, och mäst på sudväst och sia. aso. 

sunuan, in til dei^ 21, tå begynte til att regna, och sedan var 
altijdh stort regn, bläst och storm in til ändan, och i synner- 
heet then 28. regnade thet gruffveligen, och hvar dagh var en 
stoor wäta.

Augustus, haffver ochså dräffeligen stormat och regnat, 
in til den 17, begynte bliffva klart vphålssväder och varade 
in til ändan.

September, war och törr in til then 8. och i medlertijdh 
fick folcket sä sin rogh, sedan var altijdh en häfftigh storm 
och stort regn, att man minness icke maken olustigh väder- 
Ieek tilfördne, och varade alt in til ändan.

October, haffver och regnat medh östanväder och stor
mat altijdh häfftigt, men natten til den 16. fröss litet på, att 
thet syntess yyss pä vatnet, sedan regnade ålher gruffveligen 
in til ändan, och haffver ingen dagh eller natt gått förbij 
vthan regn.

November haffver och regnat och stormat ganska hårdt 
och i synnerheet den 1. Den 9. begynte snöga i bara watnet 
och kom en temmeligh sniöö. och den 10. Tbegynte thär på sid. 28i. 

fryysa, och fröss skarpt in til den 13, tå bleff åther leen, och 
sniön gick sin kooss, sedan regnade åther och stormade hvar 
dagh, i synnerheet den 17. bläss thet ganska hårdt, sam- NB 
ma dagh var en söndagh och tå folcket kom i kyrekian i Åbo, 
var när 9.* slogh alt bust, men in moot 9. kom ett ijl medh^ddagen

* Möjligen en misskrifning i st. f. 8.
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stort regn och hagel, och ett sådant mörcker att then ene icke 
sågh then andra, och Biskopen Mäster Jsaak som tå predikade 
i then nyyvpsatte predikestoolen måste vidh liuss vpläsa tex
ten, elfter 9. bläss taakteglet aff nörre sijdan på kyrckiotaket 
nedher, in moot 10. bleff åther Iiust igen. Den 28. klarnade 
vp, och fröss på, och bleff vacker winter in til ändan.

December, fröss och på, natten emellan den 3 och 4 
kom något sniöö, sedan var kall vinter och nordanväder, och 
siöö wijkerna lade sigh. Den 14; begynte^att regna, sedan 
war leenväder. Den 21. kom östanväder och fröss på och 
war mulin himmel, 23. gick vädret i söder, kom och Iithet 

sw. 182. sniö, och var Iungt och Ttort sedan, den 24. war mulit och 
stilla. Den 25. Jwledagen. war stilla lugnet heela dagen och 
lustigt tort väder, men mulit.

Den 26 war och lungt hela dagen, men töckna och myc- 
kit mörckt. Den 27. om morgonen var töckna, sedan gick 
vädret i söder, begynte blåsa, föl och temmeligh Sniö, sedan 
bleff klart, en stund moot qvällen bleff östansunnan, kom åther 
något regn. Den 28. var mulit och vååtachtigt wäder. Den
29. regnade heela daghen och tå gick sniön sin kooss. Den
30. war stilla lugnet, mot qvällen kom stort regn och hela 
afftonen regnade och heela natten. Den 31. bläste östan, war 
mulit och regnade, mot qvällen snögade.

Wthi thetta ähret war en ganska dyyr tijdh, både i Sve- 
riget och här i Finlandh. effter som folcket fick ganska Iithet 
spannemåål 1649. thet spordess aff åthskillige orter, huru så
som myckit folck dödde aff hunger, och åtho en part obe- 
qvämligh maat, kokade lööff aff qvaster och annat sådant, thär 
til gingo dagligen många tiggiare, att man them icke rekna 

sid. 283. kunde, och lågh altijdh fult med barn och fattigt folck för 
portarna, och ropade hielp i gudz nampn. Vthi Aprilis månat 
gaff man 16. daler för en tönna luste rogh, och stundom 18, 
ochså 20, effter thet lilla målet som här i landet brukass,
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vthi Majo fick man pâ en tijdh inthet köpa, men uthi Julio 
kom en Skuta med Spannemäål hijt ifrån Wijborgh nembligh 
Torneskiöldenss, tå fick man köpa för 16. daler. Sammaledess 
war thet och i Sweriget, vthi Stockholm koste om höstetijdh 
en tönna sädh 16. dater, en tönna miöl 22. daler. en tönna salt 
15. daler: ty the finge icke in sin Sadh för regn vädher skull, 
effter som thet regnade hvar dagh. Vthi Wermelandh war 
ochså en ganska dyyr tijdh, och thär gick stoora Siukdom- 
mar i Svangh och i synnerheet blodsottan. Vthi October galt 
i Abo en tönna spannemåål 12. daler. ty thelta âhret fingo the 
någhet ömnigare sädh ähn som förr.

—ss— Vthi Maij månat bleff på thetta âhret en rijk 
Bonde i Tawastelandh i Wijborgz Stifft aff möss och råtter 
vpTathin, huilckit sålunda tiIgick : Samma Bonde war en rijk sia. äsr. 
och förmögen man, hvilcken hade myckin sädh, men ingen 
ville han vndsättia och sällia åth vthi then dyre tijden, han 
Iiade i Skogen en gammal stoor roghstack, til huilcken han 
gick medh tvenne sine Söner, och wille föra rågen hem och 
tröska honom, tå han kom tijt gick han vppå Stacken, och 
som han kom öffverst, föll han in vthi samma Stack, ty han 
var aff möss vpäthin in vthi, ty när the kommo til Stacken, 
sägo the några råtter, huilka the begynte til att slåå och föösa 
tädhan, och therföre gick bonden vp att see huru thär til- 
stodh, När som Sönerna sågo huru fadren föll in i samma 
Stack, begynte the att sönderriffva honom, och när the kom
mo in vthi honom war therass fader vpäthin heel och hållen, 
och fanss inthet quarre aff honom än som huffvudskallen, been, 
armar och händer. Thetta ähr aff trooverdige män ifrån Wij- 
borgh Skriffteligen berättat hijt til Wällborne Landzherren 
Creutzen, såsom och andra.
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sia.285. ANNO CHRISTI 1651.

JANUARIUS.

Den 4. War iagh uth pä Holmerna tillijka medh några 
andra, och iagade elfter harar, tijt wij rodde men effter thet 
war Iungt och starck winter begyntess, rände wijkerna öffver 
medh ijss, att wij medh stoor modo och plass sluppo om qväl- 
Ien til Träskängen, sedan gingo vij hem, tå gick iagh i Bad- 
stugu och lätt koppa migh, hvar uthafl' iagh bleff illa siuk, 
och var suagh vthi allan min krop öffver otte dagher för ahn 
iagh kom til helsan.

Den 12. folgde iagh Maatmoder Hustru Susanna til Nääss- 
byy, vthi hvilcken byy hon haffver bekommit aff Frijherren 
Herr Gustaff Bielcke ett hemman IiviIcket hon besågh, och 
hvart hon skulle sättia the huuss som hon ville föra och llyttia 
tijt, effter som hon måste om Walburgi tijdh ifrån prästegar- 
den, ther hon haffver hafft tvenne nädhähr effter sin Sal1 Man 

sw. 286. herr Nils Magni Ringium. Om qvelleri körde vij rhem til 
prästegården igen.

Den 22. Drogh iagh och Magnus til Biörnholmen, som 
ligger in moot NorrSkatan, til them som drogo Store Ström- 
mingz nooten, och tå vij kommo tijt, war thär en stoor hoop 
folck, och effter som samma noot ähr myckit långh och wäl 
12 fampner diup, hade the stora tråssar aff hampa giorde, 
sådana som på Skuter pläga vara, thär medh the drogo then 
store nooten medh ryggen, Sex, otte och stundom Ilere paar 
på hvar warpan, haffvandess ett långt och krokot trädh, vthi 
huilcket var en iernläncka medh en trind koota i ändan, then 
slogo the öffver warpen, och Iadhe sedan trädet på sin rygg, 
hvar för sigh aff paaren och såledess drogo the. Een part 
förde fram Stängerna som voro mechta långa och trinda. och 
när the Iuukade eller öhrade war myckitt folck på nooten, 
och inthet bruka the att pulsa vidh någon öhring eller Iuu- 
kewaak. Och then förste nooten bekom en stoor hoop Ström-
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mingh, sâ att the Tinthet (ormâtte vplyffta nooten på ijsen, sia. 287. 
vthan medh Katzsar boro Ilie fisken tädan pâ ijsen, och the 
fingo öffver 10. tönnor fisk, så att alt dagelolcket som tijt 
war gångit fick och fisk hvar för sigh. Strax kom thär en 
annan noot effter, hvilcken â halffpartten på warpet eller ka
stet- drogz i andra vaker, och halffparten i samma waker medh 
then förra, och Iuukade i samma waak strax effter then förra, 
the fingo också medh then nooten en stoor hoop fisk, doch 
icke så myckit som then förre. Thär till medh finge the i then 
sidste nooten en temmeligh stoor fisk, som hade siu rvgger, 
var huass medh tagger i ryggen och svart, en span långh och 
en span bredh, hvilken the kallade Siurygg, han doger emoot 
frossan, när the ätha honom. Kn annan gängh iagh var vidh 
noot fingo the tvenne sådana fiskar, som voro myckit större, 
ähn som then förste iagh sågh. Om qvällen körde vij hem 
til prästegården, sedan vij tijonde Tfiskar aff hvar noot be- sm. m. 

kommit hade.
Den 30. Drogh iagh åther til Jliornholmen til them som 

thär fiska, effter tijende fisk, och the drogo thär medh tree 
nötter, men the finge inthet många fiskar then gången, til 
migh kom på ijsen vällerde Her Anders Amberni Horneus,
Sm. Collega i Åbo, som thär gick Socknar, och om qvällen 
körde vij hem til prästgården.

FKBRUARIUS.

Den 11. Drogh iagh til Näässby, och om afftonen åther 
hem igen.

Den 12. Reste iagh allena til Påvest vrider Harträskz 
landet i NoorSkaten, til them som thär fiskiade, en stoor mijl 
från prästegården, om qvällen körde iagh tilbakarss hem.

Den 28. Drogh iagh lillijka medh poickerna til Äboo 
ijssvägen, och thet war starcka ijsar, och temmeligit gott föhre, 
til Kurista gamble länssmanssgården i Rimitto kommo vij om 
afftonen, och bleffvo ther öffver natten.

Il
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MARTIUS.
Den 1. Kommo vij til Åbo klockan 9. för middagen. 

sm. m Then tijdh galt en tönna frogh i Åboo, som var reen och 
uthan lusta (: Svingel, fäxa :) 14. daler. och en tönna korn 
10. daler koperpenninger.

Den 12. Begynte iagh åther gåå in Collegium Hebraum 
hooss Mäster Peder Bergium, och iagh gaff honom en Svensk 
daler.

Den 16. Declamerade iagh en orationem Ligatam (: scilicet 
Parem-metricam : ) De CHristo Salvatore nostro, vthi Auditorio 
Superiori, i een stoor församblingz närwahru aff Professoribus, 
Assessoribus, Nobilibus, Sacerdotibus Pastoribus, Magistris et 
Studiosis.

APRILIS.
Den 8. lätt iagh Examinera mina disciplar Magnum och 

Petrum, hooss therass Jnspectorem M. Nicolaum Nycopensem 
Log: et Poes. P.P. vthi Libro 1. Logices, såsom och in com- 
ponendo.

Den 9. Begynte iagh gåå til M. Simonem Kexlerum 
Mathes: P.P. att höra Computum EccIesiasticum privatim, in 
till then 21. eiusdem, tå Iychtadess han, öffver hvilcken hvar 
skreff för sigh ett Calendarium.

sw. ago. Den 15. War iagh hooss hanss Högwördigheet Docto- 
rem Æschillum Petræum, til middagz måltijdh, och tå begärade 
han att iagh skulle informera hanss Söner D. Johannem, och 
D. Samuelem Petraos.

Den 16. Begynte iagh informera them, the gingo til 
migh hvar dagh vthi Platugården, och the låso Logicam såsom 
och i Poesi, och i Terentio Profanö.

MAIUS.

Den 2. Stodh iagh Examen vnder M. Nicolao Nycopensi 
vthi Logicâ.
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Den 5. Stodh iagh Examen vnder M. Georgio Alano,
S.S. Theol. Profes: vthi Confessione Augustanà.

Den 6. Stodh iagh Examen vnder hanss Högwördigheet 
Doctori Æschillo Petræo, S.S. ïheol. P. Supremo et Pastore 
Aboensi, vthi Exodo.

Den 20. Drogh iagh til Korpo, efïter som vij fingo budh 
effter oss ifrâ Moder, ty både poickerna woro illa siuke i 
en häfftigh brännesiuka, Petrus bleff siuker den 14. Aprilis, 
och strax thär effter åth bleff Magnus siuk, Petrus var pä 
thenna t i j den något bättre bleffven, men Magnus förrmätte sm. aai. 
inthet, ifrån Abo drogo vij klockan 11. om dagen, och Jung
fru Jngeborg Nilssdotter Ringh, war ochså i fölie medh, och 
vij rodde heela then dagen och natten.

Den 21. Bittida om morgonen kommo vij hem til Näss- 
byy, ty Moder var tijt llöt ifrån prästegården. Samma dagh 
kom Moderss Skuta hem ifrån Stockholm, och henness Skepare 
Peder Ringh som på vägen var bleffven dödh, alf en starck 
brännesiuke, hanss Sal: lekamen begroffz den 25. vthi Korpo 
Socknekyrckia, öffver honom skreff iagh en graffskrifft.

Den 27 Drogh iagh på bååt til prästegården, och sam
ma dagh åther hem til Näässby igen.

Den 29. Gick iagh til prästegården och foor öffver lång- 
vijkan från Skoofaat til Ström, från prästegården gick iagh til 
kyrckiebyn, sedhan til Hvässby, åther öffver vijken hem.

Den 30. Drogh iagh på bååt til Åbo om afftonen från 
Nässbyy, och wij rodde mäst heela natten.

Den 31. klockan 10. kommo vij til Aboo, och tå var 
lustigt väder.

JUNIUS. Sid. 29*.

Den 2. Drogh iagh från Abo klockan 5. om afftonen, 
och tå iagh kom til Beekbruket, togo bönderna som migh 
Iblgde in tegel så mycket som bååten baar, sedan rodde vij 
til Sarlax i Rimitto sockn.
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Den 3. om qvällen kommo vij hem til Nässby, och heela 
then dagen war stilla lugnet. Ta iagh kom hem war Jungfru 
Jngeborg illa siuk aff brennesottan, vthi huilken siukdom alle 
barnen bleffvo siuke, then ene effter then andre, sa att aff 9. 
styckon ingen slapp undan, alt slät Iegefolcket var ochså siukt, 
och somblige dödde aff them.

Den 6. Drogh iagh til Saffverkiet i Hootskär til Frij- 
herrenss* Hopmanen Hendrick Birgelson, ty hanss son Christ- 
nadess, och kalladess vidh nampn Nils, fadderna voro Her 
Claes Pastor, Herr Peder Sacellanus, Iagh och Clemet Erick
son Såsom och Modher och Herr Pederss hustru, om affto- 
nen drogo vij hem, och voro pä en baât Pastor, hanss hu
stru, och Moder hustru Susanna, frän prästestranden rodde 
vij til Nässby.

Den 12. Rodde iagh til prästegärden och lätt inventera 
Sal: Per Ringz Saker, som ther stodo i en boo, strax tliär 
effter drogh iagh hem.

Den 15. Om afftonen drogh iagh til Åbo til Hendrick- 
messo marcknat, och tå var Iungt och vackert väder, och the 
rodde mäst heela natten, wij woro mänge bååter i ett föllie.

Den 16. kommo vij til Abo, om middagz tijdh, och thär 
vthrättade iagh i marcknan Moderss ährender.

Den 18. Drogho vij åther tädan om morgonen, och kom
mo hem om afftonen, och vij hade en godh windh.

Den 21. War iagh medh några andra på Hielmaren en 
holma, och hämptade Lilium Convallium.

Den 23. Bleff Moderss bygningh reede som hon lätt bvg- 
gia i Näässbyy, och vij Hytle samma dagen tijt vthur the gam- 
bla huusen i andra gården.

Den 30. War iagh uth på Pimarmoo en holma som så 
heeter.

* Detta ord är i Orig'. understruket.
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JULIUS.
Den 2. Jfrån kyrckian gick iagh och hopraannen til prä- 

stegården, thär Twij voro til Maltidh Iiooss Pastorem, om qväl- sw. 294. 
Ien gingo vij tädan, ocli til Ström, thär war ingen bâât hem
ma, therl'öre bleffvo vij qvarre til morgonen.

Den 3. Drogo vij öffver Längvijkan, och gingo sedhan 
til Näässby.

Den 10. Drogh iagh pä bâât til Kerffââss, såsom och en 
Skreddare ifrån Äbo. Thär voro vi öffver natten.

Den 11. Sent om afftonen kom Hopmannen Hendrick 
Birgerson tijt, hvilcken drogh åth Äbo, ta folgde iagh ho
nom, såsom och Skräddaren, och then natten kommo vij ti! 
Rimittan.

Den 12. Kommo vij til Åbo klockan 10. om daghen.
Den 16. Fick iagh min kladningh färdigh ifrån Skredda- 

ren, huilcken kostade migh 12 Rixdaler.
Den 24. Fick iagh min Orationem färdigh aff trycket, 

aff‘ hvilcken tvenne arck bleffvo then tijden trycken, men thet 
tridie eller IVemste arcket bleff tryckt är 1652. om våren.

Samma dagen klockan 12. drogh iagh til Korpo, och 
kom til Rimitto Ttil natten, thär vij voro vidh en liten holma sia. 295. 

hooss huilcken altijdh hörass spöke.
Den 25. kommo vij til Järffsaar i Norrskaten, thär som 

bönderna voro hemma, them iagh folgde. Sedan rodde the 
migh thär ifrån, och iagh kom om afftonen hem til Nässby.

AUGUSTUS.
Den 4. Drogh iagh medh några andra til Marssöö, se

dan til Pimmarmoo, Fuhruholmen och Wantmoo, thädan til 
Högholmen och Hielmaren, thär ifrån rodde vij hem.

Den 7. Drogh iagh och Magnus medh tvenne hion til 
Vthskären, och wij kommo til Aspesundh til natten, 2 stoore 
mijl ifrån Näässby, och vij hadhe Iungt väder, medh liten fo- 
geligh vindh.
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Den 8. Drogo vij ifrån Aspesundh och til Alun*, ett skäär 
ytterst i haaflvet som the torske på, hvilket ligger 6. mij! 
ifrån Aspesundh, och vij hade heela dagen ett skiönt, klart 
och lustigt väder, måst lungt, men iblandh en godh fogeligh 
vindh.

Den 9. tå iagh hade thär vthrättat Modherss ährender, 
drogh iagh til Patskäär.

Den 10. Predikade iagh på samma Skär, then 11. Sön
dagen effter Trinit. om Phariseen och Publicanen Luc. 18. 
och Iijt kom myckit folck ifrån åthskillige skär, som thär Iago 
i fiskie. Samma dagen drogo vij om afftonen til Eneskäär 
thär som ganska månge fiskiare Boodar ähre.

Den 12. Drogo vij thär ifrån til Juremoo, ett Byylandh, 
thär som tree Bönder boo på, och thär ähr ingen Skogh eij 
åcker och ängh och ähr then aldra yttersta byy, som i haafl- 
vet ligger, och vij hade en häfftigh Storm tijt. Thär måste 
vij ochså bliffva den 13. för stoor Storm skul.

Den 14. Drogo vij thädhan, och hade i förstonne moot- 
vindh, att vij måtte roo, sedan bleff lugn och vij kommo om 
qvällen til Biörcköö, ett Byylandh.

Den 15. måste vij bliffva thär, ty thet war en ganska 
stoor storm, att man nappast kunde gåå på mareken, och 
samma dagen var en almen Bönedagh, och iagh predikade 
thär.

Den 16. Finge vij en godh vindh, strax goffvo vij oss 
til vägz, och seglade till Aspöö, thädan til Brunskär, både By- 
landh, och sedhan hem til Näässbyy, tijt vi kommo om aff
tonen.

På thenne reesan tå vij reste bort, mother först Hiorte- 
bööte. 2. Aspesund, 3. Wijskäär (: thär til ähre månge Skär, 
klippor och Boodar, som iagh icke viste nampn på : ) Norr- 
sijdan om Öyiar ähr Thäreskär, och igenom Täresund löpa 
tydska Skeepen. österom ähr Ormskär, sedan Längskär, på

* Härvid är i originalets bladkant med samma stil tecknadt: Alåå.
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huilcket ähr Drakekällan, en brundh mitt vthi ett bergh, ähr 
lijka som han vore svarffvat vthi hällen, och breed som ett 
kaar, huilckenss botn man icke ähnnu haffver kunnat vthrnäta, 
sä diup ähr samma källa, och vthi henne ähr mechta friskt 
och godt watn. Vthskäär eller vthöyiar bestå aff trenne Skäär,
först ähr Eneskär, pä huilket ganska mänghe fiskiare Mayor
och Bodar bygde ähre. TSedhan Giussskär eller Mååssskär, sm. 29s. 

thär pä ähr bygdt ett stort och högt torn, som syness mänge 
mijl i haaffvet, thär effter Skepen sigh rätta, vthi huilcket torn 
iagh och var. Strax thär vidh ligger Öören, att man kan som 
nogast gä thär emellan för vatn. pä hvilcken holma ähre otå
lige mänge stoore Steenhoopar, fordom dagz tilhopa Iagde 
lijka som huuss, vthan tviffvel haffva the varit fiskiare bodar,
thär ähr och en stoor groop, vthi hvilcken Sancte Hendrick
sägz haffva varit vthi när han först kom til thenna Iandzor- 
ten, tå drogh han til folcket som fiskiade i Skären, och om
vände them til en San gudz kännedom, och thär var han i 
3. ähr, och på samma Skär bygde the ett Capel, som sedan 
bleff (lött til Juremoo. Thärifrän reste S. Henricus til Rimitto, 
och thär tölfvade han en tijdh pä en högh och trindh holma, 
som ännu kallass S. Hendrickz holma, öffverst på honom ähr 
en källa som kallass S. Hendrickz källa, ähr och mänge an
dre Legender som om honom berättass.

SEPTEMBER. sia. 299.
Den 5. Drogh iagh pä bäät til Åbo till Märmessa marck- 

nat, och tå hade vij en häfftigh och myckit starck vindh, vij 
drogo heman klockan 10, och kommo til Staden klåckan 6. 
om afftonen.

Den 9. Drogo vij thär ifrån klåckan 9, och kommo hem 
om afftonen i en godh och stäteligh vindh.

Den 14. Begroffz Hopmannenss Son Sal: Nicolaus Hen- 
rici, och iagh tillijka medh andra baar honom til kyrkian, 
iagh hade och skreffvit en graffskrifft öffver honom, som iagh
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sedan lätt tryckia. ifrån kyrckian Iolgde iagh Hopmannen til 
Saffverkiet i Hootskär, såsom och Moder, D:nus Pastor och 
Laghläsaren Erick Mickelson, och thär vardt begraffningz ööl.

Den 15. Stodh tingh thär, på hvilket iagh hade något 
att beställa på Moderss vägna, om afftonen drogo vij thädan 
och til prästegården thär vij voro öffver natten.

Den 16. Drogo Moder och iagh hem til Näässbyy. 
sid. 300. Den 22. Drogh iagh til Prästegården på bååt, sedhan 

gick iagh til kyrckian, och vpslogh en graffskriflt som iagh 
hadhe skreffvit öffver Sal: Peder Ringh, thär ifrån gick iagh 
til Ström, och ifrå Ström til Hvässby, en ganska ond, elak 
och bergot vägh vidh Stranden, tädan drogh iagh öffver wij- 
kan til Skoofat och sedun hem. Tå iagh var i kyrckian besågh 
iagh henne vthi alle rum såsom och i Sakerstijet, hvilckenss 
beskriflvelse

sålunda ähr som effterfölier:

Korpo Kyrckiess beskriffningh.

Hon kallass Sancte Michael, en stor och ståteligh Steen- 
kyrckia, medh ett högt Stentorn, hon ähr h vä I Ifd mechla ar
tigt. allenast en kläcka, ett stort Sacristie aff Sten ochså hvelfft, 
kyrkian ähr väl beprvdd medh beläter och andre gamble Mo
numenter, altaret står in til väggen, på nörre sijdan ähr först 
Sanctæ Annæ beläte, Jungfru Mariæ Modherss medh tvenne 
barn i sitt Sköte, nemligen Jungfru Mariam sin dotter, och 

sid. 301. sin dotterson Christum, men Maria Träcker en vijndruffva åth 
sin Son. Sedan ähr âther J. Mariæ beläte medh sin Son och 
hon haffver på sigh tvenne kappor, then innerste aff fint tygh, 
och then andra aff Samrneet medh insömmat gull, om halsen 
haffver hon en kranss medh kosteligit tygh, henness Son haff
ver och en kappa aff Sammet på sigh. Thär hooss ähr âther 
J. Mariæ beläte, som haffver vthi sitt Skiöt sin döde Son, 
medh blodh strijmor öffver heela lekamen. Strax ther hooss 
slår then änckian som hade en trättebroder, haffvandess en
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open book i handen, och träder medh sina fotter pä then 
Domaren som icke ville skaffa henne rätt, och fruchtade hvarc- 
ken gudh eller menniskior, the ähre bädlie väl förgyIte, han 
ligger vnder henness lotter. Nedan för thesse står en Engel 
hooss S. Andream som hänger pä ett korss. Pä altare taff- 
Ian ähre mänge heläter, bland hvilka mitt vthi står Nicode- 
mus och Johannes, sampt rmedh quinnorna som begroffvo Chri- sid. 302. 
stum. baakom står Longinus then krigzknechten som stack vp 
Christi sijda, han haffver ett långt Spiut i handen, Mänge an
dre beläter finness och thär, om hvilcka man veet ingen be
rättelse. Pä södre sijdan står S. Michael Archangelus, aff 
hvilcken kyrckian haffver Iatt sitt nampn, ganska artigt för
gyller, medh ett stort Sverd i sin hand, tillijka medh andra 
beläter. Thär som Choret begynness ähr en gammal lächter, 
och mitt i honom en predi[k]stool, ther the tillörende haffva 
predikat, och mitt i lächteret ähr ett altar, att prästen war nä
stan tillijka i prädi[k]stolen och altaret, allenast han vände sigh 
lijthet. öffver thet samma altar står Christi Crucifix, v i d h än
derna står änglar pä höga Spijror. fram pä lechteret, står S.
Oluff Norigess konungh medh en vxe i högre handen, och 
ett gulläple i then wenstra, Men hanss Broder Harald ligger 
vnder hanss iötter, huffvudet på honom ähr i folcka lijknelse, 
men then andra rdeelen ähr i drake hampn medh fyra fötter Sid. 303. 

och en lång stiert, både haffva svart skäggh och Cronor på 
huffvudet, orsaken hvarföre Harald bleff förvändh i en orm 
eller drake, ähr, att han bleff straffat för thet han wille icke 
anamma och vedertaga then reena religionen, och gåå i kyrc
kian, som S. Oluff giorde. Brede vidh på andra sijdan läch- 
taret står Drotningh Margareta ganska väl vthskurin och för
gyllt, medh en Skechta i handen, haffver långt vthslagit kru
sat håär, och en Crona på huffvudet. predikestolen står söder 
vidh väggen. På norra väggen ähr en stor lalfla, och ther 
sitter S. Jöran på en hvijt häst, vthi harnesk, och rijder på 
drakan, medh ett Spiut stinger honom i halsen, så att thet
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ähr aflgängit, hooss honom stâr en Jungfru medh ilt lamb, 
och liooss hanss häst en falck. Vnder kyrckietacket hänger 
fyra Skeep, tvenne fahner och tree liusekroner, temmelige stoore. 

sia. 304. Vthi Sakerstijet ähr ett altar, pä hvilcket star en kijsta, och 
när man Iaket pä henne vplyffter, fär man see Christi heläte 
Iiggia thär vthi, spept vthi kosteligit tygh, medh henderna pä 
bröstet Iijka som ett lijk. thär ähr och en stoor Latinsk Bi
bel medh munka stijl.

OCTOBER.

Den 10. Drogh iagh och poickerna til Åbo, frän Näässby 
drogo vij om afftonen, och hade en godh vindh och kommo 
til Rimittan, til natten, thär vij voro pä en litlien holma, be- 
nämbd Biskopz Säte.

Den 11. kommo vij i en skön vindh til Staden klockan 
9. för middagen.

Den 19. gick iagh och Dn. Johannes Collinus til Jlpois, 
thär som fältbärdskäraren Mester Nils boor, vnder hvilkenss 
hand Dn. Joliannes Staflander lågh, som bleff den 12. huius 
om natten slagen medh en Steen i munnen aff några Finska 
Ryttare, sä att han miste 6 tänder, leppen bleff kläffvat, och 

sid. 305. käffterna bråkade, och !tä vij kommo tijt, var han ganska 
svagh, och förmätte sigh inthet, om afftonen sent gingo vij 
äther hem til Åbo.

Den 19. Bleff Landzherrenss Son Herr Ernest Creutz 
dödh, hvilcken siuknade om morgonen, och dödde om midda
gen aff' en böld i halsen.

Den 22. War iagh hooss Landzherren Her Lorentz Creutz 
i waka öffver hanss Sal. Son, mäst heela natten, och thär var 
myckitt förnämbligit folck tilhoopa såsom och Både Fruens 
Bröder Duvalterna.

NOVEMBER.

Den 9. om en Söndagh begroffz Landzherrenss Son i en
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gammal munckeßiskopz graff, som war vpmural i förtijden högt 
ifrån golftVet pâ norre sijdan i kyrckian vthi ett Chor, thär 
som månge andre gamble och nye graffvar ähre, vthi samma 
graff lâgh en MunckeBiskop, som haffver thär legat öffver 100 
ähr, och var likväl inTthet förrotnat, han lâgh i en Steenkij- sur. 306. 
sta. Samma dagen om afftonen sedhan iagli kom vthur kyrc
kian bleff iagh ganska illa siuk i min vänstre roorledh aff‘ 
ichten eller torverck och ladhess iagh strax til sängen, och 
iagh fick inlhet vända eller röra migh, den 12. om qvällen 
sent gaff'z Iithen lijse på fioghwärcken, den 16 gaff siukdo- 
men någon lijse, att the finge löffta migh vp, medhan sängen 
bäddadess, men sedan bleff iagh så svagh om natten, att thet 
war inthet hopp om mitt lijff', men thär effter åth bleff' iagh 
gudhi skee Ioff något bätter småningen, att iagh begynte stun
dom orcka sittia vppe först i Decembris, och bleff i gudz 
nampn den 10, förlossat, att iagh fick någorlunda gåå, doch 
var iagh i tree veekorss tijdh ther effter myckit svagh och 
siukligh.

DECEMBRIS.

Den 1. Fick iagh min Homiliam färdigh aff tryckit.
Den 8. Förde the migh siuker hem til Korpo på bååt, 

och vij kommo til BlinTdesundet, thär töffvade vij til ottan, ty sm. 307. 

thet var ganska mörckt.
Den 9. om qvällen kommo vij sent hem til Näässby, och 

strax effter som vij kommo til landz, kom en häfftigh storm 
och stort regn, Sedan var iagh myckit siukligh, men först i 
Januario 1652, bleff iagh aff gudz barmhertigheet aldeless 
till pass och frisk, Gudh vare högeligen loffvat som sina !hel
per, och ifrån dödhen frälsar.

Den 25. om Juledagz morgonen rodde vij från Norr- 
nääss och till kyrckian och tå vij kommo in moot kyrckeby- 

! landet, mötte oss ijsen, och iagh hadhe stoor möda til att 
gåå tädhan til kyrckian.
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Den 26. gick iagh til kyrckian, och tâ iagh och the an
dra kommo till Skoofat, drogo vij öffver Onghwijkan på bååt 
genom en ijssvaak, både sijdor om henne var ijs, men icke 
som baar.

Den 28. Baar ijsen öffver vijken tä iagh gick til kyrc-
kian.

sia. 3os. —ss— Wedherleekenss beskapfenheet pä thetta ähret.
Den 1. Januarij om natten kom lithet Sniö, och om da

gen fröss pä, war mulit och nordanvädher. Den 2. Snögade 
och vardt yhr vädher för nordan heela daghen. Den 3. och 
4. wardt kalt nordanvädher och fröss på, och wijkerna begynte 
läggia sigh. Den 5. wardt mulit winterväder, om qvällen klar
na d h e vp, begynte frysa på temmeligh hårdt. Den 6. war 
klart och skarp frost heela daghen. Den 7. war klart och 
winterwädher, såsom och den 8 och den 9.

Den 10. war skarp vinter och klart nordan vädher. Den 
11. Snögade något och vädret gick i Södher. Den 12. war 
mulit Sönnanvädher. såsom och den 13. den 14. begynte til 
att leena, och regnade smått. Den 15. war mulit blässvädher. 
Den 16. var kult östanväder och yhrade häfftigt. Den 17. 
och 18. kall vinter och klart wäder. Den 19. bleff Sunnan, 
mulit och Ieent väder, om qvällen klarnade vp, och bläss vä- 

sid. 309. stan sunnan och Twästan in til den 25, tå bläss hårdt västan 
sunnan, var mulit och regnade myckit, begynte strax om ot- 
tan och warade heela dagen. Den 26. wardt klart väder heela 
daghen. Den 27. War Ieent väder och snögade något om 
morgonen, den 28. var ett häfftigt nordanväder och yhrade 
heela dagen, den 29. var klart och skarpt vinterväder, den 
30. bläss västan sunan och yhrade, om qvällen klarnade vp. 
den 31. war klart och lustigt wintervädher.

Februarius. den 1. war vackert klart väder, den 2. yh
rade från sönnan, in moot middagen, sedan hölt thet vppe. 
den 3. kallachtigt vinterväder, den 4. Ett ganska häfftigt yhr- 
väder med stor storm från östan sunnan, hvilcket om qvällen
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resolveradess vthi regn. Den 5. war klart förmiddagen, men 
elfter mulit, fröss och nâgot pä ocli var kallachtigt bläst. Se
dan var Iernmeligh winter in til ändan, och nägra yhrssvährss 
dagher iblandh, Tsäsom den 15. 23. 24 etc. sm. 310.

MAlUius war vacker medh lindrigh winter halffva månen, 
men sedan begynte leena pä, och var en vacker och önske- 
Iigh vederleek, stundom klart Soolskeen, stundom vacker regn 
in til ändan, och var skönt wäärväder föruthan nägon storm, 

iWarfrudagen den 25. war klar, vackert Soolskeen och lustigt 
Iväder, natten til vårfrudagen fröss Iithet pä att thet kunde 
näpligh synass.

Aprilis varade medh klart och tort västan och nordanvä
der til den 7, tå regnade then dagen, sedan bleff åther nor
danväder, och myckit kallachtigt, Stormade och bläss hârdt, 
ocli i synnerheet den 13, var en sådan kall vinter, att han 
icke hade varit kallare thet ähret och bläss ganska hârdt nor
dan. Den 15. föll en stoor Sniö. den 17. gick vädret i sö- 
dher och Ieenade pä, och sniön gick bort. den 18. gick åther 
vädhret i nordan, och bleff livar dagh en häfftigh köld. den 

120. snögade och yhrade. ifrån den 20, varade kalt wädher 
några dagher, sedan regnade, och blefl IindTdringh pä kölden, sia. 311. 

Den 28, regnade myckit och âskian bulrade hârdt. —ss—
Pä thenne tijden gingo mänge häfltige siukdomar i svangh, i 
synnerheet brännesiukan och frossan, att thet vpräcknadess på 
the Siukess register i kyrckian stundom 50 och stundom Heere, 
bleffvo ochsä som älftast mänge döde, att hvar dagh begroffz 
några lijk. gick ochsä pä landet häfltige Febres och farhligne 
Siukdomar, och myckit folck bleff dödt.

Maius. den 1. war vackert vädher. Den 2. war en häff
tigh köldh, snögade om morgonen och bläss skarpt nordan 
heela dagen, och warade alt iempt sedan kalt väder, tort och 

i hvast nordan och nordväst in til den 25. Tå kom ett vackert 
regn, och sedan begynte löffvet ocli gräset något växa, och



174

regnade sedan in til endan, och var så kalt vädher, att man 
kunde nappast begå sigh.

sia. 312. Junius haffver och varit kall medh skarpt nordanväder, 
och vnderstundom haffver thet regnat til den 14, tä war vac
kert väder, och varade någon tijdh temmeligit varmt i syn- 
nerheet then 23 var mechta varmt, sedan bleff äther kallach- 
tigt väder och kalt regn, och i synnerheet den 29. regnade, 
stormade och var kalt väder,- såsom och den 30.

Julius, war medh beblandat wädher, den 5. bläss och 
regnade thet mechta hårdt, sedhan war vackert, alt iempt på 
nordwäst. den 20. fölt stort regn, såsom och den 24. Se
dan in til ändan war en mechta heeta och torcka, och heela 
månen war mäst lungt.

Augustus, war heet, warm och törr, och mechta lungt in 
til den 10, tå begynte att blåsa skarpt, den 11. kom tordöön 
och stort regn om natten, sedan war storm, och i synnerheet 
den 15, mechta häfltigh storm och regn. Sedan war vackert 
tempererat väder in til ändan, och sudväst heela tijden.

September war något Stormachtigh och den 6. bläss 
sw. 313. mechta hårdt, och tå 1 förgickz samma dagh myckit folck i 

then hefftige stormen. Sedhan gick vädret frän Sudvest och 
i nordost in tü den 17. Sedan äther i västsödher in til än
dan, och var samma tijden wackert höstvädher och vphålss- 
vädher, stundom mulit, men mäst klart och Soolskeen. den 
30. snögade lithet.

October, den 3. Snögade och något, och var sudväst in 
til den 15. sedan bleff nordost in til endan. den 4 och 5 
fröss något på, sedan var stundom klart och stundom regn. 
den 11. regnade hårdt. den 13. fröss på, sed hau war mulit 
och kallachtigt väder.

November war i begynnelsen myckit wååt, regnade och 
stormadhe hälftigt från västansunnan. den 12 bleff nordost och 
fröss något på, så att åån och Slotzfielen ladhe sigh. Och
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var alt sedhan kalt vinter väder in til den sidste, tå bleff sud- 
väst, begynte myckit blåsa och regna.

December ochså i begynnelsen var myckit olustigh, ty 
thet bläss och regDiade hvar dagh ganska häfftigt och war sut. 314. 

sudväst in til den 8, tä bleff nägott lungt, sedan var vackert 
och lindrigt vädher och klart in til den 20, bleff nordanväder 
och fröss något pä, sä och den 21. Den 25. rodde wij om 
Juleottan vthi Korpo til kyrckian, ty thet war än tä ingen ijss 
pä vatnet och bläss västan sunnan Iithet och sachta. den 26. 
war wädret frän östan, men thet bläss ganska lithet eller åmade 
att man nappast kunde känna. Sedan begynte thet smånin- 
gen att frysa pä in til ändan, och i sidste dagherna pä ma
nen tilväxte kölden och begynte bliffva en Skarp winter.

Finis Tertiæ Decuriæ.

QYARTA DECTJRIA.. 
vitæ meæ.

ANNO CHRISTI 1652.

JANUARIUS.
Den 4. drogh iagh och maatmodher fifrân kyrckian til sur. 315. 

Rosklax, till Hopmannen Hendrick Birgerson, hvilcken giorde 
Jule gestebudh.

Den 5. Drogo vij om afftonen hem til Näässbyy, och 
iagh fick aff Hopmannen 1. Ducat, för en graffskrilft, som 
iagh lätt tryckia öffver hanss Salige Son.

FEBRUARIUS.
Den 6. drogh iagh och poickerna till Âbo, och ta yh- 

rade ganska myckit om afftonen, och vij kommo till Jnnemoo, 
thär vij voro om natten.

Den 7. kommo vij om afftonen till Âbo, ta klockan slogh 
trij. och tä begynte leena pâ, och war myckit vatn pä ijserna, 
att vij medh stoor mödo sluppo til Stadhen.
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Den 26. "ick iagh sent om afftonen, såsom och några 
andra Studiosi Stellatim7 medh Admodum Keverendo et Excell: 
D:no M. Simone Kexlero Mathem: Profesore.

MARTIUS.

sid. 316. Den 2. drogh iagh til Nädendaal Ttil marcknat, medh 
D:no Andreà Petræo, och Doctoris Æschilli Sällskap, och vij 
hadhe 3. hästar, och vij reste f'örbij Keeso Kyrckia en mijl ifrån 
Aboo, såsom och Wäliaktat Grabbens gårdh Nuurikala, och 
vij kommo tijl Iithet elfter middagen. Nädendaal ähr en Iithen 
Stadh pâ en Iustigh ort vidh haffzstranden belägen. 2. stoore 
mijl ifrån Abo. Staden ähr temmeligh långh, men icke myc- 
kit bredh, allenast en gata. Thär ähr och en myckit stoor 
kyrckia, som ligger Irån Staden på ett högt ställe på norre 
sijdan bröden, hon haffver i förtijden varit en berömmeligh 
kyrckia, men nu ähr hon myckit förfallen, sedan som hon 
bran, gudztiensten hälless allenast vthi Sakerstijet. Thär haff
ver ochsä varit ett ganska stort Munckekloster, och står ännu 
murarna qvar, Ihet haffver varit på en högh plan vidh kyrc- 
kian ganska vidt begrepit, medh sköna brunnar och lustige 

sid 317. trädh som ännu synass, på hvilcTket Closter ähr en gångh 
emellan tvenne höga muurar nedh til siön, genom hvilcken 
munekarna och Nunnorna haffva gått på VYatnehuuset att giöra 
sin tarff. hviicket huuss bleff för några åhr sedhan nedhreff- 
vet och tå fanss thär under öffwer 200. barnehuffvudskaller, 
hvilcka Nunnorna haffva ther fördränekt.

Om afftonen körde vij thädhan och kommo til Staden klåc- 
kan 11. om natten.

APRILIS.

Den 23. gick iagh medh D:no Andrea Petræo til Doc- 
tarens gårdh Heppele, som ligger på Hirffvesaalöön, en stoor 
halffmijl ifrån Åbo, och vij drogo först öffver färgan til Siff- 
velax, sedhan til Jlois, och om qvällen kommo vij lijt, thär
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vij spatzerade omkringh Siöstranden, och andra lustige ortter 
långt vth på natten.

Den 24. om morgonen gingo vij til Åbo, och kommo 
tijt klåckan 10. för middaghen.

Den 28. kl. 4. effter middagen drogh iagh ifrån Åbo, sm. ais. 

på wällärde Herr Pederss bååt, som ähr Cappelan i Hoot- 
skäär, til Korpo, thär ifrån iagh wille reesa til Wermelandh, 
migh folgde och poickerna, och Herr Pederss hustru, och wij 
kommo til Polckass thär wij voro om natten, och then daghen 
bläss mechta hårdt nordväst.

Den 29. Drogo vij til Kärffååss, och sedhan til Hatträsk 
vthi Norrskatan, thär ifrån rodde the oss hem til Nässbyy, 
tijt vi kommo om afftonen.

MAIUS.

Den 9. war iagh i kyrckiebyyn i bröllop, thär iagh och
Herr Påvel ledde en Snickaress Brudh till kyrckian, aff hvile
ken iagh fick ett paar strumper, ett ermekläde och en krage,
om qvellen gick min maatmoder och iagh hem, ifrån Ström
til Hvässby, sedhan öffwer Långhvijken til Näässby.

Den 16. om en Söndagz morgon förde iagh mina Saker 
på Bärtil Jäsperss Skuta i kyrekiebyn, ty hon Pskulle til Stock- sm. 319. 

holm, Sedhan iagh kom ifrån kyrckian folgde iagh moder vth 
på några holmar, sedhan hem till Nässby, och hade i några 
dager mootvindh til Sveriget.

Den 21. War then förste Stoore och almenne böneda- 
gen, och tå wij hade warit i kyrckian, begoffvo vij oss til 
wägz åth Stockholm, och vij Iade vth ifrån kvrckiebyy Stran
den klockan 2. effter middagen, och kommo medh en godh 
vindh vth emoot Lööffskär på Stoorfiälen, tå vphoff sigh en 
wäder kååra emoot oss, så att wij måste vända tilbakarss, och 
kommo til Pimmarmoo, om qvällen fingo wij godh windh och 
kommo til Berghampn thär vij voro om natten.

Den 22. jfrän Berghampn till JungfruSkär kl. 5. om
12
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morgonen, Sedan Seglade vij i en godh windh öffver Wattu 
SkifFtet, och först i Aalandh i Föglö Sockn på venstre han- 

srd. 320. den möter en Skäriegårdh Tmedh ett bylandh benämbd Huuse. 
Sedhan Sâtunga en langh Skäriegårdh genom hvilcken Skepz- 
leeden gââr, och kallass ehest Leesundhet. och ifrån Såtunga 
seglade vij öffver Deelen til Taskehampn tliär voro vvij om natten.

Den 23. kommo vij til Speetalss hampn til natten, sedhan 
vij hade seglat förbij Bastehampn såsom och Sandöö och Sandöö 
Vddh, på hvilcken ähr ett stort kumbel aff Rysserna 1651, 
vpweetat, tå the thär sin Skuta mist hade.

Den 24. kommo vij medh en godh windh ifrån Spetalss 
Sundet, till Fiijssööhampn, söder om henne ligger en byy vid ii 
nampn Flijssöö, thär som Länssmannen boor, och sedhan 
Flijssööbergh, och längher vth i haaffvet på Södre Ieeden 
Greenhampn, sedhan ähr ingen hampn på then sijdhan, vthun 
några bodar som sträckia sigh långt vth i haaffvet. På norre 

sw. 321. leerden en mijl ifrån Flijssöön ähr en hampn vidh nampn Fla
kan, sedan en miji til Landzort, näst vidh thet Stora tornet, 
som syness långt vth i haaffvet, aff hvilcket man förnimmer 
rätta leeden. Sedhan thär ifrån ähr en rnijl til Rödhan, Se
dan ähr Nyyan en hampn ytterst i haffvet på norre leden. 
På Rödhan ähr en kyrckia för resande folck. Seglade vij
altså i gudz nampn öffver haaffvet, medh en sachta vindh, sä 
att vnderstundom blåste inthel, vnderstundom ganska Iithet 
koorade, doch likväli war Svallet effter oss öffver heela haaff
vet, hvilcket dreff Skutan, att thet gick fort för oss, och sent 
om qvällen kommo vij öffver in på Svenske sijdan till Kall- 
hampn, tå begynte thet til att blåsa hårdt, och vij seglade 
heela natten.

Den 25. om morgonen kommo vij til Furusundh, som 
sw. 322. Finnerna kalla Tampeleipe poiss*, sedhan rvij hade seglat förbij 

om natten Fejan, Börsthampn och Koohampn, tädhan seglade' 
vij till Bocklarsundh eller Bocklarhampn som ligger i Furu-

* id est. Stampebrödet bort, bättre brödh fååss i Sweriget.
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sundh, thär ifrån til Gryttskär, thär tiuffven staal bort grytan 
vid h Ståckelden om natten, Iivilcket ligger en mijl ifrän Fu- 
rusundli, sedhan till Staffzudd, Diecknesäcken, thädan til Grö- 
neborgh, inom hvilcken iir ett skönt Herrehoff eller gärdli, och 
thär ähr en hampn in, medh stoora Steenar pä bädha sijdor 
som en Jätte giordt haffver, |iä samma hälman ähr ochsä ett 
träsk eller en kiärn, och Grönborgh ligger 2. mijl ifrån Gryt
skär. —ss— Then Jätten som Grönborgzhampn giordt haff
ver kalladess Östen. Ty han och en annan Jätte benämbd Jfl- 
war byggde vp Käflvelss kyrckia, pä hvilcken the giorde ett 
osäieligit högt torn, hvilcket var sä högt att thess Iijke fanss 
inthet i Norlanden, men för några ähr sedhan slogh äskian 
thel nedher. Emedan thesse hygde kyrckian fick ingen nämpna sia. 3«. 
then andra vidli sitt nampn, ty tå skulle thet strax gåå olyc- 
kesampt. Thesse både Jättar fr i jade til en Jungfru som bodde 
i Sveriget vidh Stockholm, hvilcken hölt mehra aff Jflvar ähn 
som aff Östen, tå the hadhe fulländat kyrckian medh tornet, 
och ijffwar hölt pä att slä vp korset medh hanan, nämbde 
Östen honom widh nampn och sade: JffVar sätt korset rättare.
Strax föl t ijffwar nedh til mareken, och slogh sigh allai) sön
der, alt benen gingo vth igenom Skinnet på mänge ställe, 
och vthaff hanss mundh vlhllögh en klossa, som fastnade på 
Iianss bröst, och igenom huffvudet uthgick en orm, men stier
ten satt fast i Skallen, och sålunda ähr han vthhuggen vthi 
en stoor huggen Steen, som stäår widh wäggen pä södre sij- 
dan Räffwelss kyrckia, medh vthgängne been Tsampt klossan sm. 324. 

pä bröstet och ormen vidli huffvudet hängiandess. Sedhan
JffVar war dödh, drogh Östen til Sveriget, och rodde pä en 
dagh iffrån RäftVcl och til Gröneborgh öffver haffvet medh een 
Sneckia aff guild, beslagen medh bräder. Tå han kom til Grön
borgh brusto både åårorna aff och Sneckian stadnade, så att 
han kunde inthet länger komma, hvilcket hanss lastemöö vth- 
rättadhe igenom trollkonst, tå hon förnam Jffvar vara dödh, 
then hon myckitt kiär hade. Ta bygde Östen samma hampn;
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och tå han sågh att han inthet länger kom, drogh han Snec- 
kian vp i träsket, och nedsänckte thär henne, och thär står 
hon än i dagh, en tijdh skulle tvenne diecknar tiilijka medh 
andra vptagha henne, och tä hon kom sä högt vp, alt the 
finge see henne, talade then ene diecknen, säijandess: Sij thär 
ähr hon, strax fölt hon ifrän them, och sä diupt nedher, att 
hon inthet meera kan vptagass.

Thetta ähr en label!. men thet sägz vara i sanningh, att 
sid. 325. tä Jffvar hade Tlychtat tornet pä Räffvelss kyrckia, haffver en 

villiandess affskurit reepet til korgen, som han hängh vthi, 
och sålunda föll han nedh och slogh sigh i hiäl, pä thet han 
icke skulle bekomma sin löön för sitt arbete, och sedan ähr 
han vthuggen sålunda som tilförende sagt ähr, vthi en stoor 
Sten.

jfrån Gröneborgh seglade vij til Ädepare vidh Helsinge- 
hoiman, thär en Helsingh hängdess för några ähr sedhan vthi 
en tall, hvilcken ännu thär synass, för thet han sålde Heste- 
kiöt i Stockholm. Sedan til Timberöösundh vidh Muncke- 
vdd, thär ifrån til SteeghSundh, sedhan til Waxholmen, thär 
ähr på then ene sijdhan en liten Stadh, och på andre sijdan 
mitt i Sundet en stoor och skiön befästningh, som ett stoort 
Slott. Thär ifrån kommo wij til Stockholm klockan 3. effter 
middagen, och vij hade then dagen ett starckt wädher.

Den 26. gick iagh til Doctoris Æschilli huuss och fan 
sw. säe. ther igen Thöress Erickson Lindskogh, hvilcken iagh Heffve- 

rerade 150. Rixdaler, som Doctaren sände medh migh til ho
nom. Doctarens huus ähr vthi Farckenss grändh widh Skepz- 
bryggen.

Den 27. Drogh iagh och Thöress sampt någre andre 
förnemblige til Lillieholmen, thär myckit lolck aff Staden war 
uthe och förlustade sigh, sent om qvällen kommo vij hem.
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JUNIUS.
Den 1. Kom iagh Iil Dn. Johannem Staffandrum som 

var Auscultant vthi hoffrätten i Stockholm, och bodde vthi 
Staden i Kåålmäterenss grändh, till att gästa, thär iagh fick 
en vacker steenkammer.

Den 3. War iagh medh Staffandro vthi henness K. M:tz 
maalsaal, thär vij woro medhan drottningen fick sigh maat, 
och thär voro mange greffvar och frijherrer som stodo och 
achtade pä mållijdhen. Then samme Saal var myckit kosteligen 
vthstofferat medh äthskillige rarireter [!], och tvenne sätninger 
boress vp til middagzmältiden, och sex rätter i hvarthera, vn- 
der maltiden drack drottningen watn, medh Citroner vthi.

Den 7. War iagh och Staffander pä orgevercket i Slotz- sid. 387. 
kyrckian, thär Henness M:tz Musicanter voro, som speelade 
och sungo, iblandh hvilcka war en snöpter Turck, som hade 
bröst som qvinfolk, och han sängh myckit grant, och han ta
lade spätt som ett barn, han war myckit gammal, men inthet 
skäggh hade han.

Den 8. Folgde iagh medh Staffandro oeh hanss hustru 
til Munckelägret, som ligger vthom Staden, thär som glaass- 
bruket ähr, hvilcket vij besågo, sedhan gingo vij om qvällen 
hem.

Den 11. War iagh och besägh Leyionet, hvilcket var 
ett grymt diur. och samma daghen gick iagh igenom heela 
Slottet och 3. Kronor och igenom Uijkzsaalen, och vthi en 
trappa sågh iagh Herculem vthguten aff Messingh, och han 
stär pä en draake eller gruffveligh orm, och slår honom i 
hiäl medh sin klubba, iagh war och vnderstundom pä then 
tijden pä Hoffrätten, Cantzlijt och Cammaren, Såsom och på 
Kådhstugan i Staden, Tpå packhuuset, thär som köpslagess sid. 328. 
på vissa timmar och dagher om weekan, och på Ryssgården 
på Södermalm, såsom och vthi äthskillige trägårder, thär iagh 
sågh Sköne watrikonster, wijnträdh, många andra vthlänske 
trädh och fremmande örtter.
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Den 13. Begroffz Doetoris Emporagrij, som äiir Pastor 
i Staden, Sal: Hustru Doct: Paulini dotter, vthi grämunka kyrc- 
kian på Riddareholman, och Archiebiskopen Doctor Læneus 
holt lijkpredikan, hon bleff dödh then 30. Maij.

Den 19. om qvällen reste iagh på bååt ifrån Stockliolm, 
äth Wermelandh, såsom och Du. Torbernus Svenonis. Du. Staf
fander, Dn. Erlandus Svenonis Faxelius, Du. Erlandus Petri 
Uranius, och J. Maria Spaak, hvileka alle ville äth Werme
landh, och vij kommo til Kåståck en mijl från Stockholm, 
thär voro vij om natten.

Den 20. kommo vij til Bocklesundh thär töffvade vij 
några timmar för motwindh, sedhan fingo vij en godh windh 

sia. 329. och seglade öff'ver Biörckiööfiälen Toch tå syntess ßiörcköö, 
thär Sverigess huffvudhstadh war i fordom tijdh, till Stallcr- 
holmen, thär vij voro om natten, 5. mijl ifrån Kåståck.

Den 21. Kommo vij til Strengenäss klock: 8. förmidda
gen, som ligger en mijl från Stullerholmen. och strax gingo 
vij i kyrckian, och besågo henne, sampt thet stoora Librijt, 
såsom och konunge graffverna, och Carl Carlsons Ammira- 
Iens graff. hvilcken var ganska stâteligh, vij sägo och många 
andre monumenter, gambla tafflor och beläter och ganska åth- 
skillige Antiquiteter. J Strängenäss töffvade vij til kl: 4. Se
dhan stego vij på en Skuta som kom ifrån Stockholm, och 
ville til Arboga, och vij kommo rnedh godh vindh till Qveck- 
sundh til natten.

Den 22. Kommo vij til Galten, och tå kom häfftigt moot- 
väder, att vij in thet länger sluppo, vthan lågho för anekar.

Den 23. Drogo vij ifrån Skutan på öster sijdhan Kongz- 
sid. 330. öör, och vij gingo til samma Kongzgårdh, sände bååt 1'til 

Skutan effter the andra, såsom och våra saker, Sedan Iegde 
vij oss hästar aff gästgiffvaren, och reste om natten igenom 
Arboga Stadh, thär wij töffvade en stundh hooss Christman 
Pedersson vidh midnatztijdh, och sedhan redo vij samma mid
sommarss natt till Jädher, thär vij hvijlade oss.
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Den 24. Drogo vij tädhan til Fälingzbroo, sedhan reste 
vij öffver Käglan, ocli när klockan war 5. om afftonen kom- 
mo vij til Örebroo, thär töffvade vij en Iitben stundh, äther 
drogo vij til wägz, och ' tå vij kommo några mijl ifrån Öre
broo, skildess vij äth, Jagh och Staffander drogo äth Leet- 
slighen, the andra äth Carlskogha. och vij kommo sent om 
natten till Nybla vthi Kräcklinga Sockn. och then daghen ha- 
dhe iagh ganska ondt i allan min kropp.

Den 25. Reste vij öffver Leetstigen, och när vij kommo 
in moot MedhSkogh thär en finne boor, och ähr en gästgifi- 
vare, kom nordan effter svart Toch tiockt moln, och i förstone sid. 331. 

sådant häfftigt wäder, att träden ville blåsa omkull, och strax 
vij kommo til Byyn Meedskogh, kom temmeligit stort regn, 
och åskian gick hårdt, och thet gick strax öffver. Ifrån Maij 
begynnelse in til thenne tijden kom inlhet regn, vthan war 
en ganska stoor torcka både i Sverige och Finlandh och 
Skoogelden giorde en stoor Skada på månge ortter.

Sedhan reeste vij til Leetbroo til natten, och tå kommo 
vij in vthi wermelandh.

Den 26. Drogo vij tädhan, och tå vij kommo til Wall 
i Wesnum skildess iagh ifrån Stalfandro, och iagh reeste öff
ver then långe Wesnumss Skogen til Uielssbergh i Warnums 
Sockn, thär togh iagh häst och redh igenom Christinaehampns 
Stadh till Russberg i Ölmehärat, thär iagh var om natten, ty 
iagh kom sent tijt.

Den 27. Om en Söndagh gick iagh i kyrckian, sedhan 
hem til Tåffta, och tå war min Moder och mine Syskon Twidh sia. 333. 

en godh helsa och godt tilståndh. Om afftonen drogh iagh 
på bååt till Skråckvijk.

Den 28. gick iagh om middagztijdh hem.
Den 29. drogh iagh til Carlstadh till Pederssmesse marc- 

nan, thär war ochså prästemöte, vthi Bergh i Foglevijk töff
vade iagh en stundh, såsom och mitt föllie, om afftonen kom 
iagh til Staden.
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JULIUS.
Den 3. Drogli iagh ifrân Carlstadh om morgonen, såsom 

och Hustru Birgitta i Skråckvijk, och henness Son Lricus, till 
Byy i wäsehärat, ther töffvade vij några Stunder, sedan drogo 
wij tädan, och om qvällen kom iagh hem til Täffta.

Den 9. Redh iagh til Hultet, thär iagh drack in til aff- 
tonen hooss Dn. Andream Hultenium, som war nyligen hem
kommen ifrån Ubsala. Sedhan drogh iagh och Andreas åth 
Bergzslagen, och vij rede then gambla Bergzwägen öffver 
Hesteåäse Skogen, först öffver Hästååss kleffven, sedhan öffver 

sw. ass. Marckvatne Brickan åth Älgsiön, och til Achtekiärsstorp, och 
tå war seent om natten, sedhan foro vij öffwer en stoor bäck, 
som var bredh Iijka som ett sundh, och vij läto hästarna sim
ma thär öffver, och vij kommo til Melltorp om natten, som 
ligger 3. stoore mijl ifrån Labberudh i Ölmehäradt, och war 
en ganska Stenigh och ondh wägh att reesa, aff höga fiäll 
och diupa daaler, och voro så gambla och elaka Brodar, att
man medh möda och stor nödh slapp fram, ty the haffva för
några åhr sedhan giordt en nyy Bergzwägh, och nu hålless in- 
thet then gambla widh macht. Vthi Melltorp woro vij den
10. ochså, ty Andreas hade thär sin Moorbrodher.

Den 11. Drogo vij tädhan och till Lungesundet, thär vij 
voro widh kyrckian, sedhan reste vij till Assbyttan, thär som 
ähr ett stort bergzbruk medh många hambrar och hyttor, och 
thär ifrån til Kråppan, tijt vij kommo om afftonen til Dn.

sid. 334. Pastorem Mester TLarss Philipstadium, tijt war en ganska Ste- 
nigh och elak wägh. Vthi Kråppe prästegärdh togh iagh Silff- 
ver malm, som war weekan tillörende vpfunnen widh Horn
kulla, hvilcken var myckit skön malm, och ther var ömnig- 
heet på honom.

Den 12. Drogo vij om qvällen ifrån prästegården och til 
Assbyttan, en långh mijl, och thär voro vij om natten.

Den 13. Ihär ifrån och til Philippi Stadh och tijt var en 
stoor mijl, och effter middagen kommo vij til Staden. Hvilc-
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ken Stadh Iigser vth medh en älff pâ båda sijdor, och ähr 
myckit lângh medh en gata lijka som Örebro, och borgare
nar fbdha sigh medh iernbruuk.

Den 14. Sedhan vij hade warit i kyrckian, voro vij hooss 
godt folck, och giorde oss lustige.

Den 15. Reste vij tädhan och nedher âth Assbyttan, se
dan til Biurbäcken thär vij töffvade en stundh, och Maatlån- 
gen till« Melltorp, thär vij voro om natten.

Den 16. Reste vij öffver Uäståäss Skogen, och mitt pä 
honom ähr en springkälla medh myckit friskt och hälsosampt sid. 335. 

vatn, vidh nampn Kallkiälla, om afftonen kom iagh hem til 
Täffta.

Den 18. Christnadess Erickz barn i Bråten ett piltebarn, 
och iagh war ochsä thess fadder, ifrån kyrckian gick iagh til 
Bråten til barnsööl. och när vij kommo til gästlöseskäret, se
dhan rodde vij offver botnen til Brätelandet, tijt kom och 
myckit folck. Sent om qvällen gick iagh hem.

Den 20. kom Andreas Hultenius til migh, om afftonen 
drogh iagh och Andreas til Carlstadh, och i Swijnebäcken woro 
vij öfiver natten.

Den 21. kommo vij til Staden, och om afftonen drogo 
vij tädhan, och kommo til Noorss prästegärdh.

Den 22. Reste vij tädan och kommo till Galtebool i 
Gillbergesockn (: pä wäster sijdan Malssiöö begynness Iandz- 
vägen öffver Steenerss Skogen som räcker till Skägbyn vthi 
Wermeskogh sockn en mijl Iangh :)

Den 23. drogo vij ifrån Galtebool, och när vij kommo 
till Gillberge Alff, Toffver hvilcken the wåären tilförende giorde sia. 3se. 

en Broo, men en tijdh ther effter föllo några brookaar ne- 
der, thär färiade vij våra hästar öffver, och kommo till Öckne, 
och samma dagen drogh Andreas âth Sillerudh.

Den 24. Drogh iagh til Högh i Huggenäss Sockn och 
Nicolaus Laurentij i Ökne folgde migh.
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Den 25. Drogh iagh til Bvykyrckia, och ifrån kyrckian 
till prästegården Amnerudh.

Den 26. Drogh iagh medh Pastore her Thöress i Am- 
nerudh til Byy prästegårdh, och sedhan öffver Süffele brodhen, 
och till Kijla prästegårdh, och thär war iagh nügre daghar 
hooss mine förrige Disciplar.

Den 29. Drogh iagh tädhan och til Ökne i Gillberga, 
ther iagh war om natten, och samma dagen hörde iagh gööken.

Den 30. war then tridie stoore bönedaghen, och ta l’olgde
iagli them i Ockne pä bâât til Gilbergz kyrckian vpföre älff- 
ven, och hasten Iatt iagh rijda omkringh, och tä bläss nor
dan ganska hârdt, och älffven war en stoor halfl'mijl lângh. 

sid. 337. ifrån kyrckian gick iagh til Gilbergz prästegårdh.
Den 31 Drogh iagh tädan, och kom öffver elffven widh 

Högsäter til Fyxnääss, Sedan redh iagh öffver Gilbergz fiäl-
Iet, åth Rådha, sedan til Borwijk, och igenom Grumsshärat,
och til MeedhSkogh, thär Cappelan Her Eskil boor, thär iagh 
var om natten.

AUGUSTUS.

Den 1. Drogh iagh tädan, och kom till Carlstadh kl: 9. 
för middagen. Om afftonen war iagh hooss hnnss Ehrewör- 
digheet Biskopen M. Sven Elfvedalium, och fick iagh uff ho
nom Veniam Concionandi, och 2. Rixdaler gaff han migh lör 
en Dedication.

Den 3. Drogh iagh ifrån Carlstadh, och til Öckne i Fog- 
Iewijkz Sockn, Sedan til Wäsehäredz prästegårdh thär iagh 
war om natten.

Den 4. gick iagh i kyrckian i Wässhärat, och om aff
tonen drogh iagh hem til Täffta.

Den 5. gick iagh til Ölmehäratz prästegårdh, sedan hem, 
strax til Skråkfwijk, om afftonen åther hem.

Den 7. gick iagh om afftonen till Uggleboo, til Book- 
hållaren Jönss Arflwidz Son, och om qvällen gick iagh hem.

Sid. 338.
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Den 8. Predikade iagh i Ölmehäralz kyrekia Evangelium 
om the falska propheter. Matth. 7.

Den 9. gick iagh om morgonen till Skrâckwijk, och sent 
om qvällen hem til Tåffta.

Den 10. Redh iagh til Christinaehampn, och thär ifrån 
til Haaff' i WarnumssSockn, åther igen ifrån Haaff thär som 
Dn. Pastor Her Staffan Muræus boor, och til Christinaehampn, 
thär iagh war öffver natten.

Den 11. Drogh iagh tädan och til Store Skanum, thär 
iagh bleff wäll trachterat och vndfången, och thär sågh iagh 
en hemtambd Rååbåck.

Den 12. Drogh iagh til Uäffetorp, och sedhan om affto- 
nen hem.

Den 14. Drogh iagh på bååt til Torp, Sedan gick iagh 
til prästegården, och strax hem.

Den 15. gick iagh til Ugleboo, och sent om natten hem 
ighen.

Den 16. gick iagh om afftonen södher til Skrâckwijk, 
och om natten hem.

Den 17. Begaff iagh migh i Jesu nampn på reesan til sm. 339. 

Finlandh, migh folgde och Ericus Holstenius, hvileken iag 
skulle föhra til Âbo Academie, och mine Bröder folgde migh 
til Christinaehampn, men Torbiör i Riddare gården folgde oss 
til Arboga, att taga tilbakarss våra hästar, ifrån Christinae
hampn reste vij öffver Bode Skogen, til Boodedaalen, thär vij 
voro om natten.

Den 18. Drogo vij til Carlskoge prästegårdh, och sedan 
öffver Leekhytte Skogen och til Smedztorp vthi Knijffstadh 
Sockn i Näriket til natten. —ss— Emellan Carlskoga och 
Leekhyttan ähr en Siö, och norr i ändan på honom öffver 
en myyr eller moorass, ähr rådhmerckie och Seerskilnaden 
emellan wermelnndh och Närijket. Then stoora elffven som 
löper igenom Carlskoga kallass Svartåå. hvileken elff löper 
genom RudhSkoga vidh Leetstigen och kallass Leetälff, och
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pâ sidstonne genom Amnehärat in vthi Wiineren och kallass 
Gulspångh.

sm. sw. Den 19. kommo vij (il Örebroo Stadh, thär töffvade vij 
en stundh, och sedhan reste vij til Glansshammar, thär vij 
voro om natten vthi en byy, henämbd Apelbootorp strax som 
Käglan begynness.

Den 20. Reste vij öffver Käglan, pä hvilcken Skogh 
samma tijdh voro mänga SkogzröfTvare, och giorde stoor skada 
pä resande folck. När man kommer ett godt stycke in pä 
Skogen, ähr en längh broo, kallass ochsä Längbroo, och hon 
äthskilier Näricket och Wässmannelandh. Then bröden ligger 
öffver en Mossa, och kallass ochsä Mässabroo, och alle hand- 
väterne ähre färgade medh rödli klijla, och pä bäde sijdor 
äre växte biörckor och aaleträdh vth medh wäterna alt ige
nom myckit lustigt.

Mitt pä Skogen står vprest en tälie Steen, som ähr vp- 
satt aff M. Jon Rcrgio Pastore i Fälingzbroo, och en lougde, 
hvilcka medh wadh kämpade om, hvarest mitt pä Skoghen 
war, och M. Jonas Rergius want samma wadh. 

sid. 341. På Steenen ähr thenna Skrifft. TTii Uppoga broo ähr en 
mijl eller 13325. alnar, sä långt ähr och til Äffversta broo. 
1. B.

Tå klockan war 5. om afftonen kommo vij til Arboga, 
och thär kom iagh til Andream N: Knööp, Nicolaum L. Gil- 
berger och Olaum Torberni, som skulle fölia migh til Åbo 
att deponeras.

Den 22. War iagh i bondekyrckian i Arboga, ty Stadz- 
kyrckian som var funderat i Birger Järls tijdh, vpbygdess pä 
norre sijdan aff nyo, ty någre pelare voro sönder pä henne, 
och när the reffvess neder, fölt heela hvalffvet nedh, och slogh 
en hustru ihiäl, och förlammade mänga, hvilcket skedde den 
12. Junij. Borgarenar i Staden haffva sina griffter vidh bon
dekyrckian, medh vackra Steuer vthhugne, och pä hvar graff- 
steen står vthhuggit, hvadh ämbete the halft haffva, som Sme-
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der, Skräddare, Skoomakere etc. Thär war och en gutin hall 
al'f iern mechta gammal. Wärt herberge hade wij hooss Erick 
Salmonson, nedan lör kyrckian widh âân.

Den 24. Bartholomæi dagh ta vij kommo ifrân kyrckian sia 342. 

Stego vij pâ en Skuta, och seglade till Kongzöör, thär vij 
töffvade paar dagar, och togo in last.

Den 26. kl: 2. effter middagen seglade vij tädan i en 
godh windh, och kommo til en hampn benämbd Strääholm vidh 
Sundhbyholm thär wij voro ölfver natten.

Den 27. Hade vij ochsä en mächta godh vindh, och vij 
seglade förbij Strengenääss och tilförende Krookhampn. Tå vij 
kommo til Koolsundh, Stegh iagh i Iandh såsom och Ericus 
Holstenius, ty Hanss Konglige Högheet Carl Gustafl', Sverij- 
gess Rijkess Arfförste, war tå kommen ifrån Öölandh och til 
Gripsholm, til hanss K: H:t reste iagh medh en Dedication.
Och vij gingo genom Torsensockn, och vidh en gårdh be
nämbd Haarebyy stodh een Runosteen vidh landzvägen, medh 
gammal RunoskriITt vthhuggen, och vij kommo om afftonen 
til Kermoosokn, och vthi Eekebyy voro vij om natten.

Den 28. kommo vij til Grymssholm kl. 9. för midda
gen, och vthi Stalden som heeter Mariæfredh togo wij oss sia. 343. 

härberge. Thenne Staden ähr belägen vthi Sudermanlandh widh 
Mälaren på en ganska lustigh ort, widh hvilcken Stadh ligger 
thet stora och wälbefäste Slotet Grijpsholm, som ähr bygd 
på en bolma, hvilcken holma kalladess tilförende Grijseholm, 
ty månge Svijn fördess tijt. Men tå Sal: Konungh Göstaff 
den förste lätt vpbyggia Slotet, och Stadhen Mariæfred fun- 
deradess, kallass then holmen och Slottet sedhan Grijpsholm 
och alf gement folck Grijmsholm. Jfrån Staden och til Slot
tet ähr en myckit långh broo, Sedhan ifrån slottet och til 
Ladhogården, som ähr vthi wäster, ähr ochsä en lång Broo, 
öffver en lilhen wijk, och sedhan ähr landzwägen emellan 
tvenne ängier, och medh stoore pijlträdh på båda sijdor om 
wäghen alt in til Ladogården. På Grijpsholms Slott war hen-
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nes M:t Enckedrotningen, tå hon reste aff rijket På öster 
sijdan Slottet och Staden löper Siön in til alt igenom.

Sid 344 SieIfIVe Staden effter längden ligger i Söder och Norr, 
Nordväst ifrån Staden ähr en gammal Steenkyrckia, vthi Iivilc- 
kenss kyrckiegårdh the i Stadhen begralfva sina lijk, och ifrån 
Stadhen til den gambla kyrckian gåår landzwägen igenom en 
ängh, och kringh om wägen på båda sijdor ähr fult medh 
stoora pijlträdh, en halfffierdingz vägli långt ganska lustigt. 
Men rätta Stadzkyrckian ähr på en högh hacka öster söder 
i staden vth medli siön, en Stoor Steenkyrckia medh ett högt 
torn, men inga pelare ähre i henne, myckit väll bepryddh 
medh sköna tafflor och andra gambla monumenter, och mange 
vackra griffter, och på en graffSteen war en sådan Skrifft:

På Jesum Christum ähr vårt hopp,
Som oss aff Jorden väcker op,
Sitt heliga nampn til Ioff och prijss,
VVår krop och siäl införer i paradijs.

Anno 1637.
På notre Sijdan om Staden ähr diuregården, omkringh 

hvileken ähr en ganska högh gård, och vthi honom många 
sia. 345. och åthskilliga diur. PTå wij kommo til Grijpsholm, tå var 

Ha nss K: H : t thär på Slottet, hvileken kom tijt den 26. eius- 
dem, medh sin Fadherss Sal: PaIsgrefIVenss Iijk ifrån Steke- 
borg i Östergötlandh, hvileket Iijk stodh på en ängh widh Slot
tet vthi ett Paulun*, ty thär woro 5. paveluner giorde, aff hvijt 
wercke sådant som brukass i krigh, then pavelunen som Iijket 
stodh vthi, war mitt vthi, och ganska stoor, war ochsä en 
annan myckit stoor, vthi hvileken Herligh Adolffz Sal: Son 
stodh, och thär omkringh hölss altijdh wacht och vårdh.

— ss— Jfran Arboga och til Koolsundh, 3. mijl från 
Arboga synass på söder sijdan eller högra handen tornet och 
kyrckian i Torsilia en Stadh. och gentemot honom pä norre 
sijdan synass Köpingh en Stadh. En mijl ifrån Torsilla ähr 

* D. v. s. paviljong, liar trol. tält.



191

på högra handen Sundhyholm, och på samma sijda svnss Tumbo 
kyrckia, thär Tumbo pilten boor, gent emot Sundhyholm på 
norre sijdan syness TStaden Wästerååss, såsom och kyrckian sm. nas 

och Slottet. En mijl från Sundhyholm ähr Eedhbyy en her- 
regårdh, på norre Sijdan ähr Töresöö, et högt Steenhuuss, 
hvillet [!] J. Elisabeta Hertigh Carls Phillips dotter ägher. på 
söder sijdan in moot Strängenääss ähr kongzbärgh, som för 
haffver varit en kongzgårdh, hvilcken gårdh Cancellarius äger. 
och på samma sijda ähr strax Fogdöökyrckia.

Den 31. Gingo vij ifrån Staden kl: 9. för middagen til 
Eekeby, sedan om Saleslösa och til kongzgården RälTznääss, 
hvilcken grelfve Claes Tott ägher, och när vij kommo til Hel- 
Ietorp läto vij roo oss öffver Sundet til en Herregårdh be- 
nämbd Lööflnääss, thär Ståthållaren Christiern Silffverax boor, 
tijt kommo vij om qvellen, och töffvade ther 2. dagher.
—ss— på samma ortter voro många lustige trädh, och i 
svnncrheet emellan Räffznäss och Löffnäss allehandha slagz 
fruchtsamme trädh, såsom Eeketräd, apelträdh en stoor myc- 
kenheet, så att CIhet ena fanss vidh thet andra heela vägen, sm. 317. 

såsom och Stärckebärssträdh, stoora som EeneFarss buskar, doch 
icke så tiocka nedh vidh boolen, the haffva lööff som VViIIe- 
porsebladh, och bära ganska många bäär, som ähre blåå och 
stoore som oxlebäär eilet tranbäär, vthi hvilcka ähre små Stee- 
nar, bären ähr tröga att ätlia, men om hösten, när kölden kom
mer, blifva the bättre. Thär til med Hagtorn som bära små 
röda bäär, sampt andra lustige bärande trädh.

SEPTEMBER.

Den 3 gingo vij ifrån Lööffnäss och till Gädde byy til natten.
Den 4. om morgonen gingo vij åther til Grijpsholm, och 

kommo tijt om middagen. Och tå vij gingo diuregården sågo 
vij 8. styckon Hiorttar. 6. bruune och 2. svartte, hvilcka hade 
stora horn, och voro stoora som föölungar, medh långa öron 
och stackotta rumper, och then störste var spräcklot på lååren.
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sid. 348. Den 5. Sedhan iagh kom uthur rkyrckian i Grijpsholm, 
gick iagh pä Slottet, thär iagh war til måltijdz, sedhan gick 
iagh vth pä ängen til pavelunerna, och tå Hennes M:t Drot- 
ningen, Hanss Konl:ge H:t sampt Rijkzenss rådh voro tijt 
komne til att fölia Sal: PaIzgreffvenss Iijk til Strängenäss som 
ther skulle begraffvass, så gick iagh och en Studiosus Ubsa- 
Iiensis benämbd Dn. Ericus Benedicti Lundius före til Strän
genäss igenom Äcker sockn, en mijl och 3. fierdingar. Och 
när vij kommo in moot Staden, woro prästerskapet, Studen
terna och diecknernar thär församblade en fierdingz mijl ifrån 
Staden, och thär töffvade vij til thess Iijken kommo, som för
dess på stoora wagner, hvilcket process war osäyligit, och kan 
icke wal beskriffvass, på Äckeren ett Stycke ifrån Staden woro 
4. Store paveluner vpsatte, vthi hvilcka högste öffverheeten 
töffvade en stund och fick sigh maat; i medier lijdh reste 
rytterijet fram til kyrckian, nemligh 4. Regimente, Sedan hen- 

sid. 349. ness M:t Lijffgardije, thärnäst musketererna, en ganska Tgtoor 
myckenheet, och sidst diecknerna, såsom och Studenter och 
prästerna, och när vij kommo Iithet fram om thär lijken Stodo, 
begynte the att siunga: Herre nu lålher tu tin tienare fara i 
fridh etc. Sedan Libéra me Domine, och sidst: O Herre gudh 
aff himmelrijk, vår tilflycht etc.

När vij kommo i kyrckian, vthi hvilcken predikestolen 
var klädd medh svart Sammet, men altaret, orgavercket, Stoo- 
Iarna och gångerna, sampt kyrckiogården vth til porten medh 
svart kläde, ty til begraffningen köptess kläde för halffannor 
tönna guldh, som migh aff Hanss K: H:tz Casseur berätla- 
dess. Tå inboress först 10. Aner, och then sidste war så stoor, 
att tree buro henne medh stoor mödo, Sedhan kom karlen 
som redh på hästen, hvilcken war heel och hållen beklädd i 
gull, såsom och hästen. Sedhan på ett förgylt instrument 

sid. 350. Spårorna, såsom och pistolerna och många andra Tsaker som 
seerskilt boross in aff höga adelss personer, thärnäst barss 
Hertigh Adolph Sal: Son in, Sedhan en stoor huuff, hvilcken
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10. St: buro, Sä Sal: Paltzgreffven, hvilcken 24. buro, och 
bade lijkkijstorna woro aff Silffver, Sedhan gick hanss K:ge 
H:t och altsä i ordningh then ena effter then andra, när vij 
alle voro komne i kyrckian slogh kl: 7. om afftonen och war 
alt mörckt, och mänge liuss voro vptände. Biskopen Doktor 
Johannes Mathiae Ollieqvist hölt lijkpredikningen, när kl: slogh 
10. om natten kommo vij vth, och tå Skiötz tvenne gånger 
omkring medh 14. Cartoger, Sedhan skuto Rytteriet och foot- 
Idlcket som voro stälte rundt omkringh kyrckian, och vthi Sta
den war en sådhan myckinheet medh folck församblat, och 
sådant process som iagh icke väl kan beskriffva. Herberge 
fick iagh och Dn. Ericus Lundius hooss klåckaren, och strax 
gingo wij på Gvmnasiutn om natten, thär som Biskoperna, Pro
fessorerna aff TlJbsale och prästerskapet och mänge andra för- sm. 351. 
samblade voro, thär vij woro til måltijdh, dryckor woro thär 
Spansk och Fransk wijn sampt godt ööl. Rl: 3. om natten 
gick iagh til herberget, thär som mänge präster voro.

Den 6. hadhe M. Johannes Ravius Orient: Lingv: Pro
fessor vthi Ubsale, en orationem Parentationis vthi Stränge- 
nääss kyrckia de Beatæ Memoriae Palatini Comitis obitu, och 
war drotningen lilstädess, Arffförsten, och Rijkzsenss rädh, 
Oration begyntess kl: 9. warade til 12. Sal: Palssgreffven 
ladess i Kongh Carls graft tram i Choret. Om afftonen på 
samma dagh vthskifftade Biskopen i sin gårdh, sedhan henness 
M:t bortreste, penningerna som goffvoss åth presterskapet, och 
iagh fick 4. Rixdaler på min deel. När kl: war 4. om aff
tonen gick iagh allena ifrån Staden, och kom til Grymsholm 
kl: 9. om qvällen. och tå woro myckit krigzfolck på wägerna.

Den 7. war iagh på Slottet och præsenterade eller offe- sm. 352. 

rerade åth Hanss K: H:t min oration, ty sedhan Hanss Kong- 
Iige H:t hadhe folgt Förstinnan Hertigh Adolph Fru til Slotz- 
bryggian, stälte iagh migh på Slottet för Hanss K. H:t och 
fick så tilfälle att giffva orationen vthi hanss händer.

13
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Den 8. gick iagh och Ericus Holstenius til Eekeby, åther 
om afftonen til staden.

Den 11. kl: 9. for middagen war iagh på Slottet, och 
fick aff Hanss K: M:t Svar på min Dedications begäran, så
som och 10. ducater. om afftonen kl: 4. drogo vij ifrån Gryms- 
holm på bååt til Eenhörningasockn, och vij kommo i Iandh 
emellan tvenne Herregårder Steensättra och LööffStadh, Se
dan gingo vij om Aal länsmannens gårdh och til Ask, thär 
vij voro om natten.

Den 12. Legde vij thär hästar, och redo til Söder Te- 
lie, tijt vij kl. 7. om morgonen kommo, strax togo vij oss

sm. 353. härberge, och gingo sedhan i kyrckian. TThenna Staden ähr 
belägen på ett eedh eller nääss emellan Salthaaffvet och Frisk- 
siön Mälaren, och Staden räcker til båda Siögarna nembliga 
haaffvet och Mälaren, til längden, han ähr temmeliga breedh, 
ligger på en Iustigh och välbeläghen ort, ähr en hårdh Sand
backa och myckit tortt ställe, han haff'ver varit i förtijden en 
stoor Stadh, men han hallver åthskillige reesor brunnet, ty 
åhr 1630. bran han all slätt aff. Såsom och Anno 1650, 
om vååren på samma tijdh som Arboga bran, bleff heela thenna 
Stadhen tillijka medh kyrckian affbrunnen, men tå iagh kom 
tijt war han temmeligh vpbygder på nytt, kyrckian bleff och 
nu thetta åhret tillijka medh tornet på nytt renoverat, men 
tornet bygdess alt slätt aff nyio. hvilcket vthi Augusto fölt 
åther nedh och slogh en muurmästare ihiäl, såsom och för- 
lammade många.

Sid. 354. Effter middagen kl: 3. drogo wij ifrån Telie på bååt, och 
til Lyna en herregårdh, thär vij töffvade en sturidh, thenne 
gården eger en Tysk som heet Caspar Apotekare, han bleff 
ädlat, och kallass nu Caspar Lilliekroona. igenom gården 
rinner en häck, såsom och en bäck som löper ett stycke nor
dan om gården vthi hvilcken ähro 5. Qvarner och en Sågh- 
qvarn, thesse både bäcker komma vthur en Iithen springekälla 
vidh ett bergh, ett lilhet stycke ifrån gården. Här måste man
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achta, att ifrån Ihenna källan en halff mij 1 ligger en kärn el
ler träsk, och ifrån samma kärn, til källan, haffver thenne 
Caspar LiIlieCrona, läthit vthi mänga åhr med stort arbethe 
graffva en graff eller älff vnder iorden och bergen 15. alnar 
bredh, och 16 alnar diup, och lätt slå medh bräder omkringh 
samma graff, sedhan iorden och mullen war hissat vp pä bac
ken, hvilcka vphissade iordhhögar iagh sågh, tå iagh foor 
ifrån Enhorninga och Ttil Telie, medh stoor förundran, men sm. 355. 

när graffven war färdigh, vthran alt watnet aff träsket mäst 
altsammanss på ett dygn, sedhan föll graffven ighen, och var 
altså ett förgäffvess arbethe och en stoor fäfängia.

När wij seglade ifrån samma Herregårdh syntess på ven
stre handen eller norre sijdan Tijholm ett skiönt Herrehoff,
Tå vij kommo öffver then stoora Biörckööfiälen ähr vthi änden 
på honom ett herrehooff benämd Sättra. När vij kommo til 
Bocklarsundh töffvadhe vij thär öffver natten.

På venstre sijdan vidli Bocklarsundh ähr en herregårdh 
benämbd Lillöön ther Lars Kagge boor.

Den 13. Drogo vij ifrån Bocklarsundh om ottan och kom
mo bittida om morgonen när tliet dagadess til Råstäck ett 
krogh, och sedhan til Stockholm kl: 9. om morgonen. Jn 
moot Rostäck liggia tvenne Ilerregårder, Borgh och Wårby, 
vidh hvilcka Herregårder ähr mitt i Skepzleeden en stoor och 
högh holma, på en Tsijda kan man slippa vp på honom, och sm. 355 

inthet mehr, thenna Holmen heeter Edzböte, ty fordomdagz 
stridde Edzfinnerna på the Svenske, hvilcka finnar begoffvo 
sig på samma holma, och hade thär sitt refugium för the 
Svenska, på samma tijdh bodde en Jungfruu, vthi thesse Her
regårdar Borgh och Wårby, hon gaff sigh strax vnder fin- 
nerna, och skickade them til handa både ööl och wijn, men 
när hon förnam them wara druckna, lätt hon Svensk krigz- 
folck komma til holmen, och slogh them alla slätt ihiäl, vthaff 
samma Edzfinnar, haffver holmen fått sitt nampn att han kal-
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lass ännu Edzböte. Sedhan möter Kongzhatt och Grythampn, 
och så Stockholm som ligger 5. store mijl ifrån Söder Telie.

Den 16. offererade iagh Henness M:t Drotningen min 
Oration, effter som iagh H:s M:t dedicerat haffver. Vthi Stock
holm köpte iagh på samma tijdh en redesydd kappa lör 9. 
Rixdaler.

sm. 357. Den 20. Kom iagh om morgonen till talss medh min 
Maatmoder Hustru Susanna Jönssdotter, som var kommen til 
Stockholm ifrån Korpo, och hon hölt til i Bielckenss huuss. 
och effter hon reste til Edzhammar, så folgde iagh henne ige
nom Norrport långt vth om tullen och Stadhen

på samma daghen fick iagh aff Henness M:t Svar på min 
Didications begäran igenom H:s M:tz Hoffpredikant M. Oluff 
Skogh.

Den 21. kl: 2. effter middagen drogh iagh ifrån Stock
holm, såsom och the Scholares som rnigh folgde ifrån VVer- 
melandh, på en Korpo Skuta ifrån Wattekast, tå vij kommo 
in emoot Waxholmen, voro vij om natten på en lithen holma, 
och samma daglien bleff Hopmannenss i Korpo poicke dödh 
på Skutan, på vänstre handen vidh samma holma ähr Greffve 

sid. 35S. Peders gårdh Bogsundh, rthär som ett högt och stort Sten
huss ähr.

Den 22. Kommo vij om morgonen til Waxholms Stadh, 
och thär lälo wij begraffva then dödha poicken, Sedan seg
lade vij i en godh windh till Kallhampn, som ligger sönnan lör 
Tiocköön, och ytterst i haaffvet, thär voro vij om natten.

Den 23. Seglade vij vthi en stoor storm och knapt wä- 
der öffver Alandz haaff, sedhan igenom Aland, och öffver Skiff- 
tet, och vij kommo til Wattkastz stranden för ähn Soolen 
gick nedh. och i Watkastz Wästerby var iagh om natten.

Den 24. Drogh iagh pä bååt ifrån Wattkast til Näässby, 
och medh rnigh Nicolaus Laurentij och Andreas Knöp.

Den 26. gick iagh til kyrckian i Korpo, och sedhan til 
Wattkast, tå folgde wij om afflonen them i Wästerbyn på
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bååt til Âboo, och wij rodde i mootwäder til Blindesundet 
thär vij voro öffver natten.

Den 27. Hade vij ochså starckt motwäder, doch likväl 
kommo vij om afflofnen til Åbo. och the migh folgde fingo sw. 359. 

herberge i Platugärden.

OCTOBER.

Den 2. Deponeradess the diecknerna som migh folgde, 
och iagh war therass Procurator.

Den 6. om afftonen folgde iagh såsom och min Disci- 
pulus Magnus Ringius them i Watkast pä hält til Korpo, och 
eflter alt forstarckt mootväder och en häfftigh storm war, motte 
vij tölfva öffver natten vidh Slotzbomen, men iagh war pä 
Slotet hooss Fendricken Sven Carlson Lindbom, lödd i Wall 
i ölmehärat, hvilcken satt fången pä Slottet.

Den 7. Hade vij mootväder heela daghen, doch likväl 
kommo vij sent om natten til Watkast, thär iagh war öffver 
natten hooss länssmannen.

Den 8. Drogh iagh och Magnus thär ifrån pä bååt til 
Nässby och tå var iagh illa siuk, ty iagh bleff den 28. Sep- 
tembr. siuk i allan fmin krop, och sedhan fick illa ondt i sid. 3so. 

then högre roon eller låårleeden aff jchtewärck, vthaff hvilken 
torrvärck mäst alla Iemmerna värckte in vthi bara beenen, 
iagh fick och thär til medh ett Stingh igenom thet högra brö
stet, hvilcka Siukdommar togo öffverhanden sedhan iagh kom 
til Nässby, att iagh mätte strax gåå til Sängz, och iagh lägh 
illa Siuker besynnerligen aff ichtevärckten i thet högra läåret, 
in til den 28. October. Sedhan bleff' iagh något bätter att 
iagh fick något lithet gåå, gudh vare evinnerligen loffvat som 
migh halp någorlunda til helsan, så att iagh elfter en tijdh 
kom aldeless til min förre helsa ighen.

NOVEMBER.

Den 3. om afftonen drogh iagh medh mina disciplar til
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Åbo, och vij gingo til båt vidh Norrnäss, och thet var en 
godh och starck windh, och vij säglade hela natten, ty thet 
war måneliust, och tå vij kommo in om köpmanne bergh til 

sia. sei. Arula, thär voro vij en stundh H landh, sedhan seglade vij 
til Slotzbommen, thär vij voro til morgonen.

Den 4. kom mootvädher, och wij rodde til Staden, tijt 
vi kommo kl: 7. om morgonen, och vinteren begynte komma, 
ty thet fröss lithet på i några dager.

DECEMBER.
Den 3. War en publica Disputatio Theologica vndher 

hanss Högwördigheet Biskopen Doctore Æschillo Petræo, Re- 
spondente Dn. Johanne Gregorij Favorino Finlando, och eff- 
ter som ingen aff Ordinarijs Opponentibus voro tilstädhess 
bleff iagh aff Biskopen inviterat til att opponera, och tå iagh 
begynte mitt Proloquium, fick iagh först Theses, hvarss Mate
riam iagh inthet förr viste aff. och tå iagh ifrån 8. til 10. slogh 
opponerat hade, kom Dn. Andreas Thuronius som var Ordi
narius opponens och opponerade sedhan til änden.

Den 5. Fick iagh hooss Biskopen frij kost, för hanss 
Sid. 362. Sönerss informerrande, doch likväl behölt iagh mitt Herberge 

vthi Platugården.
Den 13. om morgonen folgde iagh Biskopen och hanss 

barn til Litois, en bondeby som ligger en halff mijl ifrån Åbo 
vthi Numis sockn, til barnsööl, och om qvällen kommo vij 
hem till Staden ighen.

Om Wädherleeken.
—ss— Vthi Januario war en häfftigh winter, att Siö- 

garna lade sigh, och frosten continuerade heela månen igenom, 
war och vnderstundom starckt yhrväder, såsom och vnderstun- 
dom fölt stoor Sniöö. Februarius war och kall och olustigh, 
föl och myckin Sniö, Men Marlius var Iustigh och blijdh, vä- 
derleeken var och stundom emoot ändan blåssachtigh.
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Vthi heela Aprili och Maij begynnelse war kalt och hvast 
vädher. Och j Majo regnade lithet i begynnelsen Sedan 
bleff en stoor torcka heela sommaren igenom,* hvilcken var 
ganska torr och heet, sä att inthet regn föll, hvarcken i Sve- 
riget eller Finland ifrån rMaij begynnelse in til sidst vthi sid. 363. 
Sept: vndantagandess den 25. Junij, fölt lithet äskeregn vidh 
leetstigen i Nerijket, såsom och den 30. regnade något vthi 
Carlstadh, vthi Sveriget bleff thetta âhret en ganska stoor 
mixwäxt pä säden, för then osäijlige stoora torckan och hee- 
tan skuld, ty säden var sä stackot, att man icke fick skära 
henne, vthan man måste ryska henne vp medh rooten. Torc- 
ken förtogh henne sä pä mänge orttar, att man icke fick vp 
ett korn aff wäärsädhen, och bleff altsâ en dyyr tijdh. Sam- 
maledess bleff ochsä ganska lithet höö. Men vthi Finland 
bleff' säden något ymnigare ähn som i Sveriget, ty the bruka 
mäst roghsädh. Skoghelden giorde en ganska stoor skada 
både i Sveriget och Finlandh, sä att elden gick vthur sko
garna pä mänge orter och brände vp bvarnar, och then som 
skulle reesa kom medh stoor möda fram för eldh och röök, 
och broarne pä vägen brunno alle vp, såsom och liöölador.

September war i begynnelsen klar medh kalt vädher, se- sid. 364. 
dhan war vnderstundom regn, och stundom kalt nordväst in 
til ändan. Octob: var och kalachtigh medh söödväst in til den 
13. sedan bleff inthet myckit kalt, vthan lindrigt och vackert 
höstväder, och ingen stoor storm in til ändan. October stor
made myckit vnderstundom, war torr wederlek tå medh mu
len himmel, tå medh klart, och den 13. kom östanväder medh 
stort regn om morgonen. Den 14. war klart kalt östanvä- 
dher. Sedhan war vackert väder in til ändan. November den 
4. bleff nordanväder och begynte frysa på, kom ochsä sniö, 
nemligen den 6. och var härdt vinterväder in til den 10, tå 
bleff äther sudhväst, och vnderstundom regnade thet fort och

* Detta åhret kallass thet stoora Torckähret.
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mäst om nätterne, och stundom stormade thet ganska häfftigt, 
och i synnerheet den 18. kom om afftonen kl: 8. en ganska 
stoor storm, och ett förskräckeligit blåssväder.

På samma dagh om afftonen kom Hanss Högwördigheet 
sid. ass. Doctor Æschil. medh både sine Söner ifrån Stockholm, ty 

han hade Ihär bleffvet Biskop öffver Abo Stifft, och strax han 
kom hem begyntess then stoora stormen, han haffver och va
rit i en stor fahrligheet på haffvet, ty Seglen på Skutan, hvilc- 
ken var Christians Kedingz, gick sönder, och sedhan bleff hon 
vederdreffven vthi stoora haffvet i några dager, hon var en 
ganska stor Skuta och myckit lastat medh salt, och hon bleff 
så aff vågen sönderslagen, att the medh stor möda kunde hålla 
östen på henrie, och på sistonne vände vädret sigh på söder 
och skutan wrockz i Iandh vidh Kökar, thär vpstegh Bisko
pen, och lätt roo sigh til Åbo. men natten emellan den 18. 
och 19. när samma Skuta kom in emoot Berghampn i Korpo, 
stötte hon några gånger på ett grundh, och på sidstonne sanck 
neder, och tå förgingess 13. folck, och the andra sluppo i landh.

Jlrån den 18. warade leenvädher in til ändan, och sist 
i månen var lungt väder, såsom och i DECembri var Iungt 

sid. ses. och leenväder i västan och sudhrwäst in til den 7. såsom och 
den 8. och 9. Den 10. om afftonen syntess en Comet 
på himmelen, hvilcken man sågh in til den 19. sedhan för
svan han sin kooss. ifrån den 10. bleff nordan och klart vä
der, och begynte frysa så skarpt, så att elffven lade sigh, 
Slotzfiälen och andra wijker, och kölden warade alt fort, den 
18. om natten kom Iithet Sniö såsom och om afftonen, se
dhan klarnade thet vp. den 20. om natten til Thomæ dagh 
bleff hårdt wästan. väder, om Thomæ dagh molnade på och 
vädret gick i sudväst och bleff leenachtigt. den 22. bläss både 
natten och daghen ganska hårdt sudväst, och regnade i blandh. 
Den 23. dagh före Juleaffton gick vädret på nordost, och se
dan bleff östan, och begynte moot middagen att snöga, och 
foil sniö hela dagen och om natten. Den 24. om Juleaffto-
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nen snögade och flux in moot qvellen, sedan bleff klart och 
vädret gick i nordan. Den 25. Juledaghen som ähr märkess 
dagh til Januarium, vardt om morgonen först mulit och nor- 
danvädher, straxt bleff klart, och varade SoolSkeen heela da
gen, moot middagen Tbleff wästan, klock: 2. sudväst, om qväl- sm. ser 
len sudost, emellan 5. och 6. vardt alt öffver mulit, moot 7. 
slogh, åther klart ighen.

Den 26. Annan dagh Jul, vardt mulit, och bläss härdt 
sudost, bleff och Ieent väder, att sriiön bleff kram.

Den 27. Tridie dagh. bläss sunnan och snögade om mor
gonen, om middagz tijdh begynte regna smät, och regnade 
hela dagen och natten.

Den 28. Fierde dagh, bläss sudväst och regnade smät, 
och himmelen var medh tiockt moln öffver dragen, och thet 
leenade fort pä heela dagen om natten gick vädret i nordväst, 
bleff klart och fröss pä.

29. Fempte dagh. vardt nordväst och klart väder fröst 
och skarpt heela daghen.

Den 30. Siette dagh. bläst härdt sudhväst och regnade 
fast, och stundom fölt Sniö ibland heela dagen, och om qväl- 
Ien bläss, stormade och regnande ganska häfftigt.

Den 31. Siunde dagh, om natten gick vädret i nordväst, 
begynte att frysa, snögade lithet i gryningen, sedhan var Twin- sm. 368. 

ter, stundom medh klar himmel, och stundom medh hvijt Sky 
öffverdraghen. men om qvällen bleff sönnan väder, och alt öff
ver mulit. och sä myckit om väderleken thetta åhret.

—ss— Den 28. Novembr: om natten gingo nägre aff 
greffve Wirtenbergz tienare som voro nyligen komne til Sta
den, grassat, och slogo i hiäl en Skomakare gesel, och en 
aff wachten, nembligh Krempe Siffridh, som gick pä träben, 
thesse tienerna bleffe strax fast tagne, och 4. aff them döm
dess til dödhen.

Den 8. Decembr. när kl. slogh 9. bleffvo the justifiée-
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voro vnga och wackra karlar, en war Tysk, född i Rijga, the 
andre 3, Svenske, dagen ther effter begroffvoss the i Åbo 
kyrckiegårdh.
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NB Thetta ähr och tänckvärdigt, att på hvart tijonde åhr,
sedhan iagh föddess, som åhr 1632. 1642 och 1652, haffver 
iagh varit vthi ganska store olyckor och lijffzfahrligheeter, så 

sw. 369. att thet medh Trätta kan kallass mitt Annus Climactericus, ty 
på Ihesse åhr haffver iagh warit så illa vthkommen både aff 
en och annan olycka, att iagh inthet annat haffver sedt, vthan 
bara döden ståå migh före, doch ware gudh then aldrahögste 
evinnerligen loffvat och prijsat, som haffver nådeligen sedt til 
min oskyIdigheet, och så faderligen frälst migh ifrån onda 
menniskior, och annor fahriigheeter.

ANNO CHRISTI 1653.

FEBRUARIUS.
Den 4. Begynte iagh informera Dn. SAmueIem Westhium 

vthi hanss Studier, Sal: kyrckioherdenss Son i Nyköpingh, och 
hade iagh honom vnder min information til Augusti månadt, 
tå kom han ifrån migh.

Den 12. Folgde iagh Biskopen til hanss gårdh Heppele, 
som ligger på Hirffsala öön, (: Svet. Hiortöö :) på hvilc- 

sid 370. ken, som ähre 40. hemman, och sunnan lör henne ligger, 
vthi Erstan, en öö som heeter Kaxkertta, thär på boo ochså 
många.

Den 14. drogo vij hem til Åbo och kommo tijt kl. 4. 
om afftonen.

APRILIS.
Den 16. Drogh iagh om afftonen på båt til Pargas, til- 

lijka medh myckit annat förnämbligit Stadzlolck, til 20. per-
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soner, til Bröllop, och then dagen war Soolskeen och lungt 
wäder, och tå Soolen gick neder, kommo vij til Teenby i 
Pargas Sockn.

Den 17. gingo vij til kyrckian, och thär vigdess vällärde 
Her Pâvel Rennemannus, som tilförenne war Comminister i 
Rorpo, vidh hustru Britta Perssdotter. Sal: Her Tomae fordom 
thär Cappelans änckia. och Herr Bryngel Kiellinus predikade.

Den 18. om morgonen gick iagh medh Capelianen Her 
Oluff til Pargass malm, thär som någre krögare boo, och vij 
töffvade thär en Stund, sedan gingo vij til Blässnäss, Ten godh sm. 371. 

fierdingzvägh, och thärifrån hem til Herr Oluffz gårdh. om 
afftonen gingo vij til kyrckian och besägo henne.

—ss— Hon ähr en stoor Steenkyrckia medh 10. pelare,
5. pä hvar sijda. Östan vidh kyrckieväggen ähr Finske kyrc
kian bygd. Tornet ähr inthet pä kyrckian, vthan murat sönnan 
til före myckit bredt och högt, thär vthi voro 2. klockor. 
Altaret stär fremst vidh gaiffven. Thär äro 3. gånger, och väll- 
bygde Stoolar, hon ähr väl målat, och äther pä taaket ähr 
en korff målat, som kallass Pargass Mackara, ty sådant nampn, 
aff ett grundt sundh, haffva bönderna, ty the mätte thär ige
nom vnderstundom draga sina bäätar. Mänge Beläten voro 
kastade tilhoopa i en vrå äther i kyrckian. Taket ähr hvälfft.
Vthi Choret ähr Claes Flemmingz graff väl murat, när iagh 
gick vthi henne, stodh thär några kistor, och mitt vthi Flem- 
mingenss, som var Tganska stoor, längh, bredh och högh medh sm. 372. 

Sammeet öffverdragen. Thenne Claes Flemmingh som hade sin 
Sätegärdh i Pargas benämbd Qvedia, war Gubernator här i 
Finlandh, han hölt medh Konungh Sigismundo i Päland, och 
vpsatte sigh medh heela Finlandh emot Konungh Carl, sä att 
konungen mätte til Finlandh medh en Skepzllota, och en stoor 
krigzmacht, och togh landet och Åbo Slott ighen. och för 
ähn konungen kom, drogh Flemmingen medh en krigzmacht 
emoot bönderna i Norrbotn, som föllo honom ifrån och höllo 
medh konungen, och tå han var pä vägen bleff han dödh,
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the mena han förgaff sigh sielff. Han war en ganska stoor 
sälle, och åth ganska myckit.

jfrån kyrckian gingo vij til Tenby til bröllopz folcket. 
Den 20. drogo vij thädan iagh och några andra gingo 

til Norby en halfl'miji, the andra rodde igenom thet tränga 
Sundet, och tå bläss kalt nordan, sniögade och stundom reg
nade myckit. j Norby finge vij en större bäät, och goffvo oss 

sm. 373. til siöss, och rodde först om TSkråboo en by, och kommo til 
Wapparen en stoor fiäl, och tå vij voro så när öffver honom 
kom en häfftigh ijlingh ifrån nordan medh stort hagel och 
regn, att vij medh stoor möda kommo vnder Kaxkärto lan
det, Sedan vij kommo til Lappendaar som ähr mitt pä ree- 
san, ett bergh som ähr Iijkt en kyrckia medh ett torn, tå 
bleff stilla lungt, klart och lustigt väder. Tå rodde vij om Su- 
denpä ( : Svet: WargehuffVudh : ) och kommo in moot Jss- 
pois begynte äther blåsa, och wij kommo til Staden kl. 7. 

om afftonen.

MAIUS.
Den 16. Stodh iagh Examen vnder M. Abrahamo Thau- 

vonio, in Physicis et Botanicis.
Den 20. Stodh iagh Examen vnder Hans högwördigheet 

Biskopen in Prælectionibus Mosaicis.
Den 30. Annan dagh Pingesste kl. 6. om afftonen drogh 

iagh ifrån Åbo til Korpo, pä en bäät ifrån Aspöö i Skären, 
sid. 374. och medh roande och stundom Tseglande reste vij heela natten 

Skepzleeden östan medh Rijmitto genom Krampen och åth Nagu.
Den 31. Moot middagen kommo wij til Böölestranden i 

Korpo, thär gick iagh i landh, och kom til Bööle, sedhan til 
Benneby, och thär ifrån til Hvässby, sedan medh bäät öff
ver Långhwijkan til Skoofaat, och kom hem till Näässby om 
afftonen.

JUNIUS.
Den 1. drogh iagh pâ bååt från Norrnäss til Ström, se-
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dan til kyrckian, thär iagh talade medh Herr Pär Cappellan 
i Hootskär, om afftonen hem til Nässby.

Den 12. sä gick iag ifrån kyrckian till prästegärden, om 
afftonen tädan til Ström, thär ifrån til Hvässby en ond wägh, 
sedan öffver wiken och hem till Nässby.

Den 13. wardt iagh på en holma vidh nampn Järffven 
vidh Finnöö.

Den 14. om morgonen drogh iagh såsom och Moder 
hustru Susanna Jönssdotter och andra på bååt til Abo til 
marcknan, vij hade en godh windh, och kommo kl. 5. om 
afftonen Ttill Stadhen. sm. 375.

Den 26. drogh iagh om afftonen på bååt til Heppele.
Den 29. drogo vij thädan medh bååt och kommo om 

morgonen til Äbo.

JULIUS.

Den 4. Folgde iagh Biskopen som drogh på bååth vth 
til Heppele medh alt sitt folck, och vij kommo tijt om qvellen.

Den 9. Rodde vij hem, och kommo til Staden kl. 6. om 
afftonen.

Den 16. Folgde iagh medh andra Biskopen til wägz, som 
drogh til Skären och Ålandh att visitera, på hanss Jacht til 
Moiko, och gingo vij sedan hem.

Den 18. gick iagh medh Dn. Andrea Petraeo, och Herr 
Erick i Numis til Heppele, och vij foro öffver vidh färian til 
Sevilax, och kommo om qvällen fram.

Den 24. gick iagh om morgonen til Staden först til Jlois, 
sedan till Arula en Herregårdh, thär likväl bönder boo, och 
foor öffver färian, och kom til Staden tå the gingo i kyrckian 
om morgonen.

Den 29. Om Oluffzmessedagen gick iagh om afftonen 
til Heppele, öffver Tfärian och til Arula, och kom tijt om sia. 376. 
qvällen, iagh hade tå ingen i fölie.

Den 30. Drogh iagh medh matmoder Biskopenss hustru,
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och henness barn, tädan pâ bâât til Åbo, och vij rodde vthom 
Maanpä, och Köpmannebergh en långh vägh, om qvällen kom- 
rao vij til Stadhen.

AUGUSTUS.

Den 6. gick iagh och några andra Studiosi, til ett stort 
bergh, som ligger in emoot Numis kyrckia, och besågo thet, 
vidh hvilcket bergh sägz att then onde haffver i förtijden hafft 
ett Collegium, thär han sina Caballister och Svartkonstnärer 
haffVer om qvällerna vndervist. Thet synass och att i fordom- 
dagz haffver thär nägot vnderligit warit förhänder, ty vidh 
österSijdhan på bergit, hvilcket ähr brant vthföre och slätt, 
ähr rundt omkringh lijka som en läxa i en Schola, medh Stee- 
nar lagde, och hvar haffver hafft sitt seerdeless rum, men ett 
Iithet Stycke ifrån backen, ähr vthhuggit vthi sielffva berget 

sid. 377. ett SätestälHe trint, så att en kan thär sittia, vthi hvilcket hool 
han sielff sägz haffva sutit, tå han sina disciplar informerade. 
Det ähro och andre sådana bergh omkringh Åbo, nemligh på 
andre sijdan eller öster om Numis, såsom och vidh Jsspois, 
thär en part i förtijden haffver nedher vthi ett mechta diupt 
bergzhool, och thär funnit några böcker att läsa i, gudh be
vare oss ifrån thet Libriet.

Den 8. Gick iagh om morgonen, och Jungfru Catharina 
Biskopens dotter til Korois, vij gingo på öster sijdan Elffven, 
som rinner igenom Åbo, hvilcken heeter Aura, och tå vij 
kommo mitt för byen, läto vij roo oss öffver Åån, och i Ko
rois finge vij oss maat vthi ett gammalt Biskopz huuss, som 
i förtijden ähr vpbygdt mitt på gården, myckit högt och trint 
medh månge stoore gluggar och hool, hvilcket haffver varit 
therass lusthuss, thär vthi the haffva druckit och giordt sigh 
lustige, effter samma gårdh ähr en Biskopz stum, såsom och 

sm. 378. socknen Bännemecki. TNedhan för samma gårdh grenar elff
ven sigh i tvenne deelar, och vth på vdden thär elffven giff- 
ver sigh i seer, haffver Åbo Stadh tilförende varit, thär ännu
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synass många gambla murar och rudera. ifrån Korista gingo 
vij till Rännemäcki byen och sedan til kyrckian, hvilcken 
kallass Sancta Maria eller Warfrudh kyrckia, och besågo —ss— 
henne bådhe vthan och innan. Hvilcken ähr en stoor Steen- 
kyrckia medh 10. pelare, 5. på hvar sijda, och ähr hvälffd.
Vthi Sakerstiet voro många Messekläder och Messehaker, nå
gra beläter voro ochså thär, och ett gammalt orgavärck, ett 
vackert och högt torn vidh västre dörren. Altaret Stodh fast 
fram vidh gafllen. ifrån kyrckien gingo vij til Rännemäcki prä- 
stegården eller byen, sedhan til wästre åån och til watnqvarn, 
andre sijdan om elflven ligger en by benämbd Pitkemäcki, på 
norre sijdan Hammara en byy.

—ss— På östre sijdan elffven ähr Numis kyrckia, vidh 
nampn S:tæ fKarin, aff' en Jungfru som lätt henne vpbyggia, sia. 379. 

hvilcken hade samma nampn. Then samma Junghfrun bleff be
lägrat aft' en Bondedrängh, som klädde sigh i adelsmanss klä
der och gaff sigh vth för en adelsman. Men när hon lörnam 
hanss Sveek, bleff.hon myckit harmse, och för blygd skuldh, 
begaff hon sigh til Korpo, thär satte sigh på ett Skep, och 
drogh bort i fremroande landh, thär hon bleff til .sin dödh, 
och alle sina ägodelar förährade hon til en kyrckioss byg- 
ningh, aff hvilcka Numis kyrckia bleff sedhan vpbygd, och kal
ladess effter henness nampn S: Karin, om afftonen kommo 
vij hem til Stadhen.

Den 19. gick iagh och Dn. Andreas Petræus til Hep- 
pele, öffver Sundet vidh färian åth Arula och samma afftonen 
kom Biskopen hem ifrån Visitationen på Alandh och Skären.

Den 20. om afftonen rodde wij til Staden, och när vij 
kommo till Beekbruket, kom ett stort åskieregn, och regnade 
alt til thess wij 1Aommo til Staden, outhsäijeligen häfftigt, att sia. 3so. 
alla gatorna strömmadhe som öffverfulla bäcker, och stora lim- 
berståckar flöto aff höga backer och åkrar medh regnvatnet 
bort i åån, på torget som ähr myckit högt kunde ingen gåå 
för vatn. Strax vij kommo i Staden begynte att hålla vppe.
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SEPTEMBER.
Den 19. Rom iagh til Wällaktat Carl Simonson Asses

soren! vthi then konungzlige hoffrätten i Äbo, och fick frij kost 
hooss honom, för hanss Söner, som iagh begynte att infor
mera nemb[l]igen Simon Caroli Greek, Henricum Caroli och 
Johanem C. och tå kom iagh ifrån Biskopen, såsom och mitt 
herberge vthi Platugârden.

Den 24. om middagz tijdh drogh iagh medh Christierno 
Carlson Handlingz Skriffvaren i hoffrätten, vth til min wärdz 
Landbogårdh Soinis som ligger vidh Nädendaal 2. mijl ifrån 
Abo, och vij reede igenom Reesosockn, och kommo tijt om 
qvällen, och tå var min värdinna thär. 

sw. 381. Den 25. gingo Christiernus och iagh vppå ett högt bergh 
vidh Taimo en byy belägit, thet berget ähr mechta högt, och 
tijt synass mânga kyrckior nembligen kyrckian i Äbo, Numis, 
i Rennemecki, Nädendaal, Reeso och Masko. Thärifrån gingo 
vij til Sovorå, en byy, och thär ifrån hem. kringh Soinis ähre 
thesse byar. Wadio, Jmass, Kaiala, Sovoro, Taimo etc.

Den 27. Drogh iagh medh min värdinna och någre an
dra på bååt ifrån Soinis bittida om morgonen, och först kom
mo vij til Nädendaal, thär gick iagh omkringh heela Staden, 
såsom och öffver bröden, som ligger öffver vijken och til kyrc
kian som heeter S. Brita och besågh thet stoora klostret, thär 
många stoora muurar ännu ähro. Sedhan rodde vij thär ifrån 
til Abo, och på södre sijdhan om Nååndaal ähre ganska hö- 
gha berg som vij rodde förbij. och tå vij kommo til en holma 
som heet Äroivast rodde vij i landh och fingo oss maat, se- 

sid. 382. dhan thär ifrån och komfmo hem til Åbo om qvällen. På 
Äroivast holmen sägz wara en starck råån, hvilcken altijdh 
om natten när folck ligger thär, släpper lööss båterna. Hvilc- 
ket och händer på åthskillige öijar, Skäär, holmar och klip
per i Finska skären, och i synnerheet vidh Polkast in emot 
Korpo Norskata. Sasom och vidh Bornholm vthan för Cal
mar i Östersiön ligger en öö benämbd Jungfru öö, thär månge
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skep måste altidh gå förbij, och vnderstundom Ieggia sigh thär 
för anckar, thär ähr ochså ( : som hålss före : ) en starck 
råån. En tijdh hände thet sigh att Iijt kom ett Skep, och 
tå fan en aff Skepzfolcket på landhet en want, hvilcken han 
togh rnedh sigh tädan, och tå Skepet kom til Tysklandh lätt 
han thär göra en maka til samma vant. och tå Skepet kom 
tilbakarss til samma öö, kastade the thär anckar, tå Iadess 
både wanterna affsijdhess på ett ställe pä öön. om qvällen fingo 
the höra en röst säyandess: rLloor tu wante vennen min, läggSi 
hädan södher vnder öö, thet tiutar i vthbudom och tassar i 
tallom. Strax Skepet kom på söder sijdan om öön, kom thet 
en sådhan stoor storm, att Skepet Viade aldeless bleffvet bortte, 
om thet hade legat stilla.

Den 28. och 29. War iagh myckit opassligh, men gudhi 
skee Ioff blelf åther strax godh ighen.

OCTOBER.

Dhen 13. Folgde iagh Modher i Korpo vth til Slotet.
Den 15. Opponerade iagh publice pro Stipendiarijs vn

der M. Abrahamo Phys: Profess: De Materia Corporis Natu- 
ralis, såsom och M. Martinus Miltopæus och Respondens war 
Dn. Jacobus Jurvelius Botn.

NOVEMBER.

Den 12. gick iagh om morgonen och min Discipulus Hen- 
ricus Caroli, til Ijspois, och samma dagheri kommo vij hem 
ighen.

—ss— Wäderleeken anbelangande på thetta åhret. si

Januarius. Den 1. Ottonde dagh Jul war sudväst stor
made och regnade hårdt heela daghen igenom, var stort leen, 
och sådan holcke, att man medh möda fick gåå.

Den 2. Nyionde dagh. om natten bleff nordväst, begynte 
frysa, och bläss hårdt till afftonen, tå lögnade på.

d. 383.

d. 384.

14
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Den 3. Tijonde dagh. bläss om ottan sudväst, ona mor
gonen var en tiock dimba myckit wäätachtigh, Ieenade sedan 
pä och vardt Iungt heela daghen, om afftonen bleff klart.

Den 4. Elloffte dagh. Stormade ifrån sudväst ganska 
härdt och regnade heela daghen, var stor holcke, om qvällen 
bleff himmelen klar.

Den 5. Tolffte dagh. Stormade hardt nordväst, var klart 
och fröss pä hela dagen.

Thesse ähro the 12. Juledager som betyda the 12. eff- 
terföliande månader.

Den 7. war sudväst, bläss härdt och stormade hela da
gen och regnade ganska fast.

Den 8. Snögade myckit om natten, om dagen bläss härdt 
sw. 3S5. sunnanvädher, regnade och glopade sniö heela dagen Tatt stun

dom föll häfftigh sniö, stundom stort regn. Sedan regnade 
och stormade sudväst mäst hvar dagh och natt, ocli Ieenade 
fort, vndantagandess den 20. vardt nordanväder och fröss Ii- 
thet pä, men om natten kom åther sudväst medh regn in til 
den 25. Pauli dagh, som ähr en märckess dagh, stormadhe 
sunnan ganska häfftigt heela dagen, regnade och snögade om 
morgonen alt in emoot middagen och vardt myckit mulit. Ther 
effter war regn och storm alt in til ändan pä månan och reg
nade mäst hvar dagh och natt ifrän sudväst.

Februarius war stormachtigh och vätachtigh in til den 
3. tå gick vädret i norr, bleff klart och begynte frysa pä, och 
bleff sedhan en skarper winter, kom ochsä thär til medh vac
ker sniö och bleff godt äkeföhre, och tä kom myckit Span- 
nemäl hijt til Abo, en tönna rogh galt 10. daler. Den 12. 
gick vädret i söder och den 13. begynte snöga fort om aff- 

sid. 386. tonen. TD en 14. begynte regna smätt muteregn och regnade 
hela dagen, den 15. föll stort regn heela dagen och bläss 
härdt sudväst. den 16. bleff nordväst, klart och sedan var 
nordan väder och vinter in til den 19. om qvällen bleff sud-
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väst, om natten bleff sniö. den 20. Ieenade. Sedhan var 
vacker Iindrigh vinter, och temmeligit godt föhre in til ändan.

Martius war vacker och tempererat stundom medh regn 
och stundom medh köldh, sa att vidh ändan gick mäst bort 
then lilla sniön, som thetta ähret föll. och mareken bleff baar, 
och vnderstundom var en häfftigh Storm i thenna månan.
Den 30. gick ijsen aff Abo älff om natten, och var inthet 
tiock ijss, sedhan öcktess vatnet myckit i ään, att thet gick 
vp til henness brädder, som äro höga.

Aprilis var i begynnelsen alt in til påskan ganska lustigh, 
och skeen blijdt Soolen, var sunnan och sudväst, och tå gick 
all ijsen bort, både aff haffzwijkorna och andra Siögar. Se
dan bleff storm, regn och olustigt väder vnderstundom äther 
lustigt väder och sidste Tweekan i synnerheet war ganska warmt sid. 387. 

och lustigt Soolskeen, sä att rågen växte mechta stoor.
Majus var i några dager i begynnelsen ganska varm och 

lustigh, men sedan bleff storm, stundom regn, och myckit k a 11 - 
achtigh, att thet fröss ijss pä nätterna, och natten emellan den 
11. och 12. såsom och den 12. regnade mechta stort och 
stormade, och var mäst Sudväst, vnderstundom nordan och 
nordväst, och var heela mänan sedan mechta kall, regnachtigh 
och stormachtigh, och stundom en häfftigh frost, att Sädhen 
bleff bortfrösen pä mänga orttar, ty thet war sä när i 3. wee- 
korss tijdh altijdh kall nordväst, och snögade och haglade 
iblandh som äfftast. Man minness icke att Mai mane haffver 
varit sä kall och olustigh som thetta ähret.

Wederleeken vthi heele Junij mänat haffver varit ostadigh, 
ganska kall, och thet regnade mäst hvar dagh, men var vppe- 
hälss vädher om dagen, sä regnade om natten Tsä att alle ort- sia. 3ss. 
tar bleffvo fulle medh watn, och stormade ganska häfftigt aff 
allehanda slagz vädher. Den 29. om morgonen kom ett stort 
äskiedunder medh liungande och blixande och stort regn.

Julius haffver varit torr medh vackert och lustigt väder, 
mäst sudväst vädher, ganska warm och stilla, och haffver ingen
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gångh för ähn den 28. om morgonen fölt vackert Sskiewatn 
vthan något dundrande.

Augustus haffver heela månen warit myckit wååt, vnder- 
stundom tort vädher, men som mäst regnat.

September haffver varit myckit wâât, vnderstundom tort 
väder och haffver vädret varit i sudväst Iijka som i Augusto, och 
stundom härdt stormat.

October haffver varit Iungn och stilla rnedh klart, vackert 
vppehålss väder in til den 15. tå kom om afftonen regn, och 
ganska häfftigh storm, och i synnerheet den 28. om natten 
och dagen en sådan sloor storm och regn att rnedh stoor 
möda man kunde gä uth, och var sudväst och olustigt wä- 
dher in til ändan.

November war sudväst rnedh regn och storm in til den 10. 
sm. 389. tå begynte Tfrysa pä, bleff skarpt nordanväder, att elffven och 

wijkorna Iadhe sigh, men den 14 och 15. bleff äther sudväst, 
storm och regn. den 18. och 19. fröss något, den 20. kom 
förste gängen sniö. sedan kom äther regn och storm, sedhan 
fröss på, effter några dagar äther strax regn och storm, se
dhan fröss hårdt på in til ändan.

December, fröss på i begynnelsen, sedan bleff storm och 
vååtachtigt, men emoot ändan bleff' en skarp vinter, och i 
synnerheet den 24 och 25. war en häfftigh vinter, att man 
rnedh mödo kunde begå sigh, såsom och den 30. och 31. 
osäyligit kalt.

—ss— Den 1. Januarij bleff vthi predikningen aff Bi
skopen i Åbo framfört, att vthi Åbo Stadh haffver på Ahr 

sid. 390. 1652. dödt 230. menTniskior, men födde 128. barn, och 
brudhwigningar ähre håldne 59.

—ss— Den 16. Januarij begroffz Uglevienss frv, fru Ca
tharina Böckler i Abo domkyrckia på norre sijdan, och bisko
pen predikade, Jexten war tagen aff Johannis vppenbarelsess 
sidsta Capitel. som så lyder: kom Herre Jesu. och deltess vthi
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4 omstendigheter. 1.) Hvilcka ropade til Christum, thet äro 
trenne, säger S. Johannes, nemligh Anden, Spiritus Sanctus, 
icke för sin skul, vthari lärer Brudhen nembligen oss Christ- 
ne. 2.) Brudhen som ähr gudz församblirigss ledhamoot i siuk- 
dom stadd. 3.) En som stodh hooss Bruden, thet ähr nägon 
annan som bruden tröster. II. til hvilcken the roopa, och 
hvem the åkalla, nembligen Christum som ähr alless Herrerss 
He rre. III. Hvad som Brudhen begärer, Kom och hielp migh 
och förlossa migh. IV. Christi Swar. Jagh skall komma.

— ss— den 3. Aprilis predikade ^Biskopen sin Valedic
tions predikan, och M. Georgius Alanus bleff Pastor i hanss 
Ställe.

—ss— den 21. Aprilis, lätt iagh ädherslå migh hooss sm. 391. 

Biskopen och iagh lätt öpna then högra armenss Median, 
vthalT hvilcken vthflöt svart och tiockt blodh. Iagh war tilför- 
ende vthi några veekor ganska opassligh och siukligh, och i 
synnerheet af stingh vthi sijdorna. men sedhan iagh lätt öpna 
ådhran, bleff iagh thess gudhi ware loffvat äther frisker ighen.

—ss— Den 25. Novembris. war vthi hela Sverigess Rij- 
ke en almen tacksäyelsedagh, för then ömniga Säden som 
bleff i Sveriget, ty the fingo 1653. en sådan stâteligh, godh 
och ömnigh sädh, att ingen man minness sådant sädessåhr 
haffva varit tilförende. Men i Finlandh bleff medelmåttigh 
Sädh, ty om wååren fröss myckit bort.

—ss— Vthi Augusto, Sept: Oct. och Novemb. haffver 
pestilentien yppat sigh i Stockholm och vthvidgat sigh myc
kit, att månge raenniskior dödde. Men 1654. om wååren stil
lade hon sigh att siukdomen aldeless försvan. gudh vare Ioff 
som sådant syndastraff förtar.
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ANNO CHRISTI 1654.
JANUARIUS.

Den 28. war iagh om afftonen widh Slotet, såsom och 
på några andra ortar thär omkringh medh spasserande, och 
tå var temmeligh stoor sniö. 8

FEBRUARIUS.

Den 18. war publica Disputatio pro Stipendiarijs, och 
tå var iagh Respondens vnder M. Nicolao Nycopensi, S. S. 
Theol: Profess: Opponentes voro Dn. Andreas Jacobi Elme- 
green Smol. Dn. Johannes Jacobi Lilliewan Fini: Dn. Joachi- 
mus Nicolai Nycopens : Materia war De Attributis Dei internis.

MARTI US.

Den 19. Declamerade iagh vthi Academien en Oratio- 
nem Parem Metricam De Salvatore et Svecia, vthi en sloor 
myckinheet aff Professoribus, Assessoribus, Nobilibus, Pastori- 
bus, Magistris et Studiosis.

APRILIS.

Den 5. Bleft iagli siuk aff qväsan vthi mit wenstra knää, 
sia. 393. sä att iagh Ijnthet fick gââ pâ en längh tijdh, och samma siuk- 

dom hade iagh heela then månen, alt in til den 4. Maij, tå 
bleff iagh igenom gudz hielp och läkiaress konst bättre, att 
iagh begynte fåå gå vth, och i medlertijdh var iagh och 
medh andra krankheeter besvärat, doch halp gudh alzmechtigh 
migh någorlunda till helsan igen, hanss nampn vare evinnerli- 
gen loffvat och prijsat.

MAIUS.

Den 11. Drogh iagh sent om afftonen ifrån Åbo, och 
til Korpo, såsom och mina disciplar Magnus och Petrus, och 
vij rodde til Rijmitto, thär woro vij på en holma öffver natten.
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Den 12. Hade vij ochsä mootwäder, doch kommo vij 
likväl sent om natten til Wattkastz bââthuuss.

Den 13. Bläss ganska härdt nordväst, och vij seglade i 
en knap vindh til Näässby, tijt vij kömmo emot middagz tijdh.

Den 15. Annan dagh Pingest gick iagh til Rosklax til 
Hopmannen Hendrich Birgerson, hvilken ta var siuker.

Den 17. om morgonen gick iagh tädan och til kyrckian, sid. 394. 

sedhan hem til Nässby.
Den 25. Blelf iagh siuker vthi allan min krop, och se

dhan fick iagh en häfftigh huffvudh-, såsom och tärrverck 1 

bäde rodhlederne, thär til medh onda stingh, och war vthi 
en veka illa betagen, sedhan bleff iagh några dagher, att 
iagh gick vppe, strax kom äther Siukdomen pä samma sätt i 
hoop medh migh, att iagh äther mätte til sängh, och var iagh 
altså illa suagh til den 12. Junij, tå bleff iagh thess gudhi 
skee Ioff något bätter.

JUNIUS.

Den 14. drogh iagh medh Moder i Nässby, ifrån Norr- 
näss pä båät til Åbo marcknat, och vij hade en temmehgh 
godh windh och kommo samma dagen til Köpmannebcrgh 
thär vij voro om natten.

Den 15. om morgonen kl: 7. kommo wij til Stadhen.
Den 22. klock. 4. om afftonen, reste iagh pä båät medh 

min värdh, och värdinna såsom och barnen, och Assessorens 
Oluff Samuelsonss hustru, Oil Soinis, tijt vij kommo sent om sid. 395 

qvällen, och vij rodde förbij Nändal.
Den 24. Drogo vij pä bäät til Staden Nådendaal, thär 

vij voro i kyrckian, sedhan äther hem til Soinis. i thessa da
ger bläss myckit härdt, först nordväst och sedan sunnan.

Den 27. gick iagh medh mina disciplar bårt til näägra 
engier, en langh wägh, först om Jmass, sedhan Loitenä, så
som och Wenga, thessa enger haffva i förtijden varit en siö, 
thär man nu icke tinner siö pä en halff mijl, thär lägh och
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iieder i ett noor i engen, ett stycke aff en Eeke Skuta. Tliii- 
dan gingo vij til Sovoro och sä hem til Soinis.

JULIUS.

Den 6. om morgonen gick iagh ifrån Soinis och til Sta
den, och hade en poicke i folie, och vthi Ristemäcki en fm 
töffvade vij en stundh, såsom och vidh Reeso kyrckia, och 
besågo henne, hvilcken ähr en vacker Steenkyrckia, och klåc- 

sid. 396. kan hänger ett lithet stycke ifrån backen. TQm afftonen kom 
iagh hem til Abo, och strax som iagh kom til tullporten kom 
ett stort hagel och åskeregn.

SEPTEMBER.

Den 18. begynte iagh informera Dn. Nicolaum Andrem 
Modenium Werml. och Dn. Laurentium Severini Collinum Wl. 
hvilka gingo til migh privatim.

Den 24. gick iagh och Dn. Ericus Holstenius til en byv 
benämbd, Harlvilax pa Hirflsala öön, och foro vij oliver vidh 
fergian, och kommo till Moickobyy, sedhan gingo vij om några 
andra byar, för ähn vij kommo tijt. Om afftonen sent kom
mo vij tilbakarss til Stadhen.

Om Wädherleeken.

Wintren var temmeligh Skarp, och myckit vhrväder i- 
blandh, och i synnerheet den 2. Febr: yhrade och bläss hårdt. 
Den 9. och 10. Aprilis gick ijsen aff elffven, och slogh nedh 
många boolverck. Wåaren var myckit kaIlachtigh i Iorston- 
ne, sedan blefl han lustigh. och war en stoor torcka alt in til 

sid. 397. Julij månat, doch likväl på några ortar Hölt något regn, på 
somblige ställen inthet. hvar uthaff blelf lithet korn thetta 
åhret, ty torcken togh bort wåårsäden.

Den 3. Julij, föll ganska stort hagel, myckit större ähn



valnötter. Scdhan war en ganska stoor väta, att thet regnade 
och stundom haglade hvar dagh mäst om nätterna bädhe vthi 
Julio, Augusto, Septemb : och Octobr : alt til thess wintren 
begynte komma, hvilcken kom tillijka medh Novembr. myckit 
Skarper, och äån lade sigh, och gick inthet meer vp. Och 
vinteren bleff ganska häfftigh, och i synnerheet den 23. 24. 
25. sä myckit kall, att man medh mödd kunde sigh begää, 
och hölt altsä lijka härdh in til änden pä ähret, att man 
minss inthet maken vinter haffva varit förr. Alle Skutar som 
skulle ifrän Sveriget och til Finland fröso inne, och myckit 
folck bleff bortte, och mänge pä Siön fröso i hiäl, 3. Skutar 
aff Åbo förgingess. Skepet som skulle til Tyskland fröss och 
inne pä Abo Slotzfiälen.
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ANNO CHRISTI 1655.

MARTIUS.

Den 28. bleff iagh vthi Philosophia Examinerat til Can- 
didatum, i Decani M. Simonis Kexleri Mathem. Professoris 
Saal, förste timan examinerade migh M. Enevaldus Svenonius 
Smol. Eloq: et Poes. Profess, then andre timman, M. Petrus 
And. Bergius Suderm. L.L. Orient. Professor, then tridie 
M. Johannes Pratanus Heising. Logiees Professor, then fierde, 
M. Abrahamus Georgij Thauvonius Fini. Phys: et Botan. Pro
fessor. then fempte, Doctor Michaël GyllenStolpe, juris, Polit: 
et Hist : Professor, then siette, M. Simon Sven. Kexlerus Ne- 
riciensis, Mathem. Profess.

MAIUS.

Den 20. Folgde iagh min wärdh Herr Assessorem Carl 
Simon, och wärdinnan til Hvittiom, en bondegärdh vidh 
Ijsspoiss belägen, thär ifrån om qvällen gick iagh och Simon 
Caroli til Staden, the andre drogo til Sagu.
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JUNIUS.
Den 1. Begroffz S. Master Samuelis Hartmanni änekia, 

i Abo domkyrckia, och iagh tillijka medh andra boro henne, 
sw. 399. Den 26. Förde iagh och Dn. Andreas Nicolai Knöp wära 

saker pâ en Äbo Skuta som skulle til Stockholm, ty vij är- 
nade oss att reesa til Wermelandh, och samma dagen valedi- 
cerade vij i Staden Åbo, och drogo til Slotet, ther voro vij i 
två dagher för mootvindh skuld, och Landzmännerna besökte 
oss, thär vij giorde oss lustige vidh Slotz kryddegården.

Den 28. Drogo vij i Herranss nampn ifrån Äbo slott, 
medh roande, och på Skutan voro öffver 50. personer, Man- 
folck och Qvinfolck, och vij rodde til Satava öö, ther vij voro 
om natten på en lustigh ort, ifrån Slottet drogo vij klockan 
2. efftermiddaghen.

Den 29. fingo vij vindh, strax Iade vij til Siöss om mor
gonen, en Skuta krigzfolck finge vij ochså i föllie, på hvil- 
ken var 100. och 20. man, medh thess Capiteen och Fen- 

sid. 400, drich, them måste vij Confoyiera til Stockholm, effter som 
therass Styreman war okunnigh på then leeden, ty han var 
ifrån Osterbotn, tå vij kommo vth på Erstaan begynte lugna, 
så att vij måste bruka årernar, strax finge vij några knechtar 
til hielp som buchserade medh hiullen framför Skutan, men tå 
vij kommo vth om Rijmitto krampen på Skepzleeden begynte 
blåsa wästan, altså kunde vij inthet länger komma, vtlian togo 
landh vth på en vdde som sträcker sigh långt vthi siön ifrån 
läste Landet nemligh Alakyle på then orten woro ganska mån
ga jordbäär eller Smultron, och thär töffvade vij Päderssmessa 
daghen in til afftonen, tå gick vädret til nordan, så goffvo vij 
oss åther til siöss, och tå vi kommo til Biornholmen i Korpo 
gick SooIen neder, och wij Seglade heela natten.

Den 30. om morgonen kommo vij til Såtunga i Åland, 
sw. 401. och wij Tseglade igenom Åland, haffvandess en Iaghan starck 

och godh vindh, war ochså thesse dager wackert klart wä- 
der, tå vij kommo til F1Iijssoo, voro wij som snarast i landh,
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sedhan lade wij til haaffvet i gudz nampn, och tâ vij kommo mitt 
pâ haffvet gick Soolen neder, och emoot Soolen gick vp finge 
vij känningh på Svenske Sijdan, och eflter en tijma syntess 
på högra handen en klippa benämd talanpoijantarffvit, (:bon- 
denss tarif:)

JULIUS.

Den 1. Seglade wij om morgonen förbij Kallhampn och 
kommo in i Svenske Skären, och iagh bolt Chorum på Sku
tan, om thet borttappade fååret, eflter som thet var en Sön- 
dagh. och vij kommo om afftonen til tullen, och tå begynte 
regna fort, och regnade heela natten.

Den 2. Begoffvo vij oss tädan, och kommo i en godh 
windh til Stockholm kl. 8. när folcket gick i kyrcTkian. om sm. ««. 
middagen var iagh hooss Ûoct. Æschillum Petræum Biskopen 
i Åbo til Måltijdh i hanss egit Steenhuuss på Farkens Grändh, 
han var rester tijt til herredagen.

Den 3. Sedhan iagh hadhe fått aff Biskopen i Åbo Via
ticum, begaff iagh migh och Andreas på reesan til Werme- 
Iand och Andreas, och vij reste om quellen från Staden på 
en Strängenäss bååt, tillijka medh några Herredagz karlar, så
som och en Cammarerare, hanss hustru, och hanss hustruss 
Syster, och booktryckaren i Strängenäss Zacharias Brockenius, 
och vij kommo til natten, [till] ett krogh som heeter Råstock.

Samma dagen om morgonen reeste Hanss M:t vår aIler- 
nådigste Konungh K. Carl Gustaff från Stockholm och til På- 
landh, han var på en jacht, huilcken 12. personer rodde, til 
Skepzllottan som lågh vidh Daalahampn, och the hade vädret 
tuert emoot.

Den 4. Rodde vij vthi ett lungt väder heela dagen, när 
vij voro på Biörckööfiälen, kom ett starckt mootväder, medh 
ett hefftigt åskieregn, men thet gick snart öffver, så att vij sm. 403. 

kommo likväl in til Hamskärss krogh, sedan bleff åther vac
kert väder, och vij rodde till Strängenääss, tijt vij kommo
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klock. 12. om natten, thär töffvade vij 1. timma, legde strax 
en post bâât, och drogo tädhan.

Den 5. Kommo vij til Arboga om quellen, thär vij voro 
nägra daghar, och hade quarteer hooss Erick Salmonson pä 
Wreten boandess.

Den 8. Sedhan vij hade varit i kyrckian, legde vij oss 
gästgiffvare hästar, och reste om afftonen tädhan til Fältzbroo, 
thär finge vij åther hästar hooss gästgiffvaren, hooss huilken, 
när wij kommo var ett löst partij, som haffva Iylt sigh om 
dagen, och tå höllo the pä att slåss, then ene pä then andra, 
och skamferade huar andra illa, vij redhe om natten öffver 
käglan till Skogzbergh, som ligger i Glansshammar thär Sko
gen begynness.

Den 9. legde vij hästar och kommo til Örebroo, ocli 
sid. 404. töffvade ther en stundh !"hooss Jolian Halstenson, en Werme- 

ländingh som var Kämmenär thär, sedan redo vij til Backa pä 
Carlskogha til nalten.

Den 10. finge vij thär hästar, och kommo til Christinæ- 
hampn middagz tijdh, tädhan til Åleskär, thär legde vij hästar til 
Ölmehäradt, och när wij kommo til Torp, lätt iagh roo migh 
til TälFta, men Andreas drogh landväghen, och ta iagh kom 
hem, stodh alt wäll till, gudhi äratt, Sedan gingo vij til Schrok- 
vijk, och sent om natten hem til Täffta.

Den 11. gick iagh södher i ängerna, ty the höllo pä 
att slå thär.

Den 12. gick iagh til Vgleboo til jönss Arffvidzson, thär 
iagh war om natten.

Den 13. gick iagh bittida hem, och sedan till kyrckian 
effter thet war en Solenne fäst, och bönedagh. Om afftonen 
lätt iagh roo migh öffver siön frän Täffta och til Noore.

Den 14. war iagh thär in til afftonen, såsom och jönss 
sw. 405. Arffvidzson, och myckit annat folck, och vij giorde oss Hu- 

stige, sedan reste iagh hem öffver siön.
Den 15. ifrån kyrkian om söndagen kom myckit lölck
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til Tåffta, ty Torbiör giorde barnsööl, thär voro Hr. Månss,
Hr. Sven, Hr. Mårten, the i Vggleboo och Skrokvijk etc.

Den 16. om afftonen gick iagh södher til Stoorängerna, 
thär som vårt folk woro, såsom och jönss ArfFvidzson och 
hanss hustru medh Landbönderna som thär slogo. om quöllen 
folgde iagh hustru Britta i Schrokvijk, som var på sina än
ger, hem.

Den 17. Widh middagz tijdh gick iagh hem til Tåffta.
Den 18. Rodde Oluff JffVarson migh vp i elffven, och 

sedhan gingo vij till östre Wall thär som Hr. Mårten bodde, 
och samma dagh giorde han slottöoll.

Den 19. gick iagh tädan til Tåålssholman, och sedhan 
rodde vij öffver siön til Gullingzholmen, när han kom tijt, så 
kom jönss Arffvidzson ifrån Wijk, och iagh folgde honom til 
Vgleboo.

Den 20. gick iagh tädhan hem till Tåffta om afftonen.
Den 22. Från kyrckian gick iagh och jönss Arffvidson, Sid-4,ie- 

effter hållen Socknestämna, til prästegården, och thär giorde 
vij oss lustige in til afftonen, tå finge vij hästar effter oss, 
och vij redo til Vgleboo, thär var iagh öffwer natten.

Den 23. gick iagh vidh middagz tijdh hem til Tåffta.
Den 25. om jacobz messedagh gick iagh från kyrckian til 

Skråkvijk thär iagh om natten war.
Den 26. kom jönss Arffvidson tijt, och vij drucko thär til 

quällen, sedan gingo vij til Vgleboo, och tå war Andreas We- 
Iinus thär.

Den 27. Bittida om morgonen gick iagh hem til Tåffta.
Den 29. Predikade iagh i Ölmehäradz kyrckia, Text. 

jesus sprijsadhe [!] 4000 män, Marc. 8. från kyrckian redh iagh 
til Skanum, och thär foor iagh myckit wäII, och tå war jungh- 
fru Annika Tollet hemma, men daghen thär effter reste hon 
til Wijk.

Wederleken belangande så var Twackert Soolskin och tort sia. m. 
wäder heela månen, att folcket fick väll hööberga.
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AUGUSTUS.
Den 1. om afftonen gick iagh, Ericus Collinus och Gö- 

stafl' Gillieson til öster VVijk til j. Annika, och thär war nå
got Iolck frän Christinehamn.

Den 2, gingo vij om afftonen tädhan och til Skanum. 
Den 3. om natten kom stort regn. och regnade sedhan aItijdh 
hela månen, såsom och September, och folcket sleet ondt til 
att fä sitt höö och korn till huusen, bleff och myckit bort
skämt.

Den 5. om middagen gick iagh til Bennebergh, ty Hin- 
drich johansonss barn döptess, thär war och Pastor Hr. Månss 
och annatt folck. j. Annika baar thet barnet til sitt doop, och 
thet kalladess Maria, och war födt i samma weekan.

Den 6. gick iagh til Skanum. och om afftonen gick iagh
sia. ms. tädan och Ericus Collinus til Haffstodh, thär Dvoro vij hooss

Lars Anderson öffver natten.
Den 7. gingo wij tädhan til Täänäässvdden, thär ifrån vij 

rodde hem til Tåffta, och om afftonen gingo vij til Skräkwijk.
Den 8. wid middagztijdh gingo vij tädhan hem til Tåffta.
Den 9. gick iagh til Wgleboo, och om afftonen gick iagh

tillijka medh jönss Arffvidzson, och hustru Sigridh Silfverax til 
Vlffsiö, sedhan til vär ängh som är widh holma, och thär 
ifrån til Vgleboo, ther iagh var om natten.

Den 10. Thädhan emoot middagen hem til Tåffta.
Den 11. om afftonen gick iagh til Skräkvijk, och tå giorde 

Halsten skördeööl, och thär var myckit folk.
Den 12. gick iagh ifrån Skräkwijk til kyrckian, från 

kyrckian til Vgleboo, IVån Vgleboo till Skräkvijk, såsom och 
jönss Arffvidson och hanss hustru, och tå kom stort regn på 
oss för än vij kommo fram, thär voro vij om natten, 

sia. 409. Den 13. gick iagh tädan hem til Tåffta.
Den 14. Drogh iagh wester på landhet, och först til 

Vgleboo, effter som jönss Arffvidson skulle föllia migh, och 
vij redo til Wäsehäradz prästegårdh, thär töffvade vij någhra



223

timmar, sedhan drogo vij til Ökne i Foglevijk til Befalningz- 
mannen jon Larson, thär var tå Hern Erik Soop, och 
hanss Fru.

Den 15. Sent om afftonen reste wij tädan och til Carl- 
stadh och wij gästade hooss Hindrich Rolthoff.

Den 16. drogo vij tädan, och oss folgde M. Göstaff, 
och vij reste till Kijlss prästegårdh til Hanss Ehrev:t Bisko
pen M. Sven Camoenium.

Den 18. reste jönss Arffvidson hem, men iagh folgde 
Hr. Matthiam i Noor hem, 2. stora mijl igenom Kijlsskogen, 
en ondh wägh, och tå regnade ganska myckit, ia stort slagh- 
regn heela dagen.

Den 19. war iagh vidh predijkan i Noorss kyrckia, thär 
ifrån iagh gick äther ighen til prästegärden.

Den 20. Drogh iagh tädan til Högh i Huggenäss Sockn, sid, «o. 
thär som Andreas Knöp war hemma.

Den 21. tädan, och Andreas folgde migh, och vij drogo 
til Amnerudz prästegårdh i Byysokn, ther som Hr. Thoress 
boor, och thär voro wij om natten.

Den 22. Thär ifrän til Byy prästegårdh, thär löffvade vij 
nägra timmar, och redo sedhan til Kijla prästegårdh. tå voro 
alle M. Svenss Sönner hemma, och Christophorus Faxelius 
war ta ordinerat.

Den 23. drogo vij thädan och till Ökne i Gilberga sockn, 
thär woro vij in til afftonen, sedan redo wij til en gårdh öster 
sijdan Elffven som hett Hult, thär satte vij våra hästar, och 
foro sä öffver Elffven till Gillberga prästegårdh.

Den 24. woro vij vidh kyrckian, och sedhan vij hade töff- 
vat i prästegärden nägra timmar, rodde vij öffver Elffven til 
hästarna, och redo sedhan öffver Gilberge Hällen, och til Floo- 
kerudh i Grumsssockn til natten. sm. «i.

Den 25 Til Noorss prästegårdh, thär vij töffvade alt in 
til afftonen, sedan drogo vij öffver SööriWoon til Carlstadh,
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och iagh gästade hooss Hr Larss Oluffson, som tå bodde i 
M. Nils Hungvidij gârdh.

Den 26. När iagh vthur kyrckian kom, war iagh hooss 
Hanss Ehrew:t Biskopen och samma daghen, såsom effterföl- 
liande dagh, war iagh médita opassligh och ofrisk vthi heela 
kroppen.

Den 27. om afftonen reste iagh från Staden äth Ölme- 
häradt, och Andreas hem til Nääset, och effter Ericus Nicolai 
Collinus som præceptorerar för barnen i Skanum, war tå i 
Carlstadh, så kommo vij j fölliess, och vij hinte til Atorp sent 
om qvällen, thär voro vij om natten.

Den 28. kom iagh om afftonen hem till Tåffta.
Den 31. drogh iagh medh Erikz häst i Bråten til Bergz- 

slagen, och thet war myckit folck i mitt föllie som drogo tijt 
sid. 412. vp att köpslaga, och vidli rAssbyttan bleffvo the quarre, men 

iagh redh sedhan allena til Philipz Stadh vllii ett stort regn, 
och tijt kom iagh sent om quällen, tå iagh hade rest 5. store 
mijl, och iagh gästade hooss Månss Skreddare Henrici och 
Elai fadher. j thenna månaden regnade ganska myckit.

SEPTEMBER.

Den 1. war iagh hooss Cappelan Hr. Zachariam, och 
sedhan hooss Pastorem M. Israël, thär iagh bleff öffver natten, 
och var myckit förnämbligit folck, som drucko och giorde sigh 
lustighe, ibland andra Salmon Person Borgmästaren i Carlstadh.

Den 2. Sedhan vij hade warit j kyrckian, bleff iagh bu- 
dhen till Efvert Stråkarck, som tå giordhe kyrckiogångzööl, 
tijt kom myckit folck vthur Staden, och iagh var ther en 
stund vth på natten, sedhan gick iagh til Pastorem.

Den 3. war iagh mäst hela dagen i hoop medh Henrico 
sid. 413. Magni Schrodero, som tå hade en tijdh varit hemma rifrån 

Åbo. hvilcken åther reste samma höst til Abo ighen. och om 
afftonen drogh iagh ifrån Stadhen til Assbyttan, och var om 
natten hooss Biör Pederson.
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Den 4. Drogh iagli thädan ora morgonen, öffver the 
länga Skogerna och til Pelle i Mareken, och sedhan hem til 
Tåffta. Then daghen regnadhe ett ganska hârdt slagregn alt 
ifrån morgonen och til alftonen, så att watnet rann och llödde 
i wägarna Iijka som strömmer, och then vpskorne sädhen lågh 
och llööt i vatnet på åkrarna i några byar. j Philippi Stadh, 
såsom och wester på landet, gaff iagh Pastoribus som iagh 
dedicerat haffver Exemplaria vthaff min Disputation pro Gradu.

Den 5. gick iagh til Skrakwijk, och var thår om natten.
Den 6. Kom jönss Arffvidson och hanss Hustru lijt från 

Hoonöön, om qvällen folgde iagh them på bååt till Gullingz- 
holmen, sedan gick iagh hem til Tåffta.

Den 9. predikade [iagh] i ölmehäradz kyrekia: Text. 
om SaTmariten och Leviten, Luc. 10. jfrân kyrkian kom sia 414. 

till oss i Tåffta the i Vgleboo och Skrockvijk, och myckit an
nat folk, ty Oluli giorde gästebodh, migh til ett valet, efter 
iagh åther ighen wille vth til Finlandh.

Den 10. gick iagh hemman ifrå och Ericus Collinus til 
Gullingzholman, thädhan wij rodde til Haffstodh, thår togh iagh 
häst til Lijdh, och sedan gingo wij til Skanum. Thår war iagh 
ochså den 11, och tijt kom Påwel Hossman til Befainingz- 
mannen.

Den 12. Om quellen gick iagh och Ericus Collinus till 
öster Wijk, till jungfru Annika Tollet, strax thår effter kom NB 
Moor i Skanum tijt. och tå lätt iagh j. Annika aldeless för
nimma, att iagh hadhe vthkorat henne ibland all quinfolk til 
min bäste wän, bekom och på mitt anmodande godh suar, 
att saken skulle belänckiass, til thess gudh hulpe migh åther 
hem, och iagh kunne få någhon lägenheet, så skulle mitt 
Christelige intent och förehaffvande wäll winna sin forlgångh.

Den 13. Så togh iagh och Ericus häster i VVijk och sid. 415. 

redho til Russbergh til Länssmannen, och thär voro vij then 
daghen såsom och natten.

15
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Den 14. gingo vij til prästegärden, och oai qvällen gick 
iagh hem til Tåffta.

Den 15. Redh iagh til Snndh i Wäshäradt, och ther 
ifrån til Wäsehäradz prästegårdh, tijt kom ochså Hanss Ehrvrt 
Biskopen, och M. Mäns i Frijssdalen, som reste âth Wassboo 
att visitera, om afftonen redh iagh hem til Tåffta.

Den 16. gick iagh til Herranss natward, iagh war och 
vitne til ett barn i Giästlösa som christnadess, frän kyrkian 
redh iagh til Gästlösa til barnsööl, thär var mvckit folck för- 
samblat, om quällen kom Andreas Nicolai Knöp tijt, och var 
på sin reesa stadd til Åbo.

Den 17. om morgonen gingo wij til Tåffta, och om aff
tonen gick iagh och Andreas til Skråkvijk.

Den 18. gingo wij til Tåffta sedan vij hade druckit in 
sw. 416. til afftonen, Strax gick iagh til Vgleboo, och Twar thär in 

till ottan.
Den 19. begoffvo vij oss på wägen i Herranss nampn til 

Finlandh, och iagh fick tvenne hästar aff mine brödher til 
Arboga, och iagh redh om morgonen til prästegärden, sedhan 
til Haflstodh, thär ifrån til Bennebergh, thär kom Ericus Col- 
Iinus til migh och han folgde migh til Wijk, thär iagh töff- 
vadhe en stund hooss j. Annika, sedhan redh iagh til Chri- 
stinæhampn vthi ett stort regn, och var öffver natten hooss 
Torbiör Skomare.

Den 20. Reste vij thädan vthi regnvädher och till Skogz- 
kiärr i Carlskoga, thär vij om natten woro.

Den 21. Hinde wij til Lanna i Winterååsa sockn i 
Närikiet.

Den 22. klock. 10. kommo vij til Örebroo, thär töffvade 
vij några timmar hooss Johan Halstenson, sedhan reste vij til 
natten til Skogzbergh, thär som Keglan möter.

Den 23. öffver Käggle Skogen och til Arboga, tijt vij 
sid. 417. kommo om afiftonen, och gästade hooss Erik Salmonson, an-
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dra dagen drogo poikerna tilbakarss som ighen togo hästarna, 
och vij voro thär i två dagar.

Den 26. Om middagen reste vij frän Arboga pä en 
temmeligh stoor bäät, huilcken var ganska myckit lastat, ty 
vij kunne icke fä nägon Skuta som ville fort, och vij komrao 
i en storan storm til Qvicksundh till natten, och samma natt 
stormade och regnade.

Den 27. Ta kommo wij til Strängenäss, thär iâgh en 
Köpingz Skuta segle färdigh för en godh wind, och w ille till 
Stockholm strax stegho vij in pä henne, såsom och några 
Örebro köpmän, men bääten drogh äth södher Tällie, och vij 
segladhe til Stallerholmen til natten.

Den 28. Hade vij ochsä en godh vindh och seglade öffver 
Biörkööfiälen, och sedlian til Stockholm, tijt vij kommo om 
afftonen, och vij lägo om nätterna pä Skutan, effter vij ville 
icke töfTva länge i Stockholm, och rtä begyntess then stoora sm. 4is. 
marcknan, som hälless i Stokholm Michaelis tijdh, vthi mänga 
wekor.

Den 29. talade iagh medh min Discipulo Magno Ringio, 
som var kommen ifrån Korpo, och sedhan war iagh i 14. 
dagherss tijdh i Stokholm, och väntadhe effter farkost. Mäst 
hela månen haffver regnat och stormat.

OCTOBER.

Den 13. Drogo vij pä en Korpo Skuta från Enkis, om 
afftonen frän Stockholm, och effter vij hade mootvindh kommo 
vij inthet länger än til bekholmen.

Den 14. fingo vij en godh windh, och seglade bittida 
vth om en söndagz morgon och kommo sent om quellen in 
i Furusundh, thär nägre skutor logo.

Den 15. drogo vij om ottan tädan och kommo til haaff- 
vet, när Ihet war wäl liust, och vij seglade öffver haaffvet i 
en godh doch mechta starcker wind, och tå vij kommo öffver 
Skifftet til jungfruskär, bleff alt mörckt och stormade häfltigt,
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sw. 419. doch Hikväl segladhe wij til Enkis vthi Korpo sockn, 4. stoore 
mijl, och kommo tijt längt vth på natten.

Den 16. Stormade ganska hårdt, och vij voro then daghen 
stilla, såsom och den 17. och tå reste Pastoris Hr. Claudi 
Alani hustru hem, som oss folgde på Skutan från Stokholm.

Den 18. Iegde vij oss en bååt och roofolck til Åbo, och 
begoffvo oss till wägz, och effter som thet var en häfftigh 
storm, kommo vij inthet länger än til järffsaar ytterst i Norr
skatan, thär vij voro om natten.

Den 19. Bleff lungt wädher, och tå rodde vij, vnder- 
stundom finge wij segla i en sachta vindh, och kommo til 
Äboo til qvällen. Och theiina långa reesan haffver gudh alz- 
mechtigh giordt migh lyckosam, bevarat migh ifrån skada, 
fahrlighet, och olyckor, hanss nampn vare evinnerligen loffvat, 
prijsat och ährat.

När iagh kom til Åbo, kom iagh åther til min förre 
sid. 420. wärdh Hern Assessoren! Carl Simonson, och fick mina för- 

rige disciplar.
Den 20. Kommo någre Assessores och andra aff Hoff- 

rätten, såsom och Laurentius Vigelius til wärden villiandess 
förnimma huru thet stodh til i Sverget och i Wermelandh, 
och then daghen drucko vij spansk wijn och Mumma.

Den 22. Begynte iagh att informera junckar Hendrich 
Ekestubbe. —ss— Såsom och på samma tijdh, Hermannum 
Petri lhörvest, och hanss broder Johannem Petri Thörwöst, 
Aboenses *................

Den 29. Begynte iagh hålla tvenne Collegia privata, för
ste halffva wekan Logicum, och then andra Physicum, och 
sedhan Disputerade iagh thet samma huar söndagh, stundom 
andra daghar när tifälle gaffz.

NOVEMBER.

Den 10. War publica Disputatio, vnder Doct. Nobiliss.
* Denna sista mening är orig. tillagd i bladkanten.
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Michaële GyllenStâlpe, in Ethicis de Virtutibus Homiliticis, 
Respondens war Andreas Benedicti Ståålfoot, och tå war iagh 
Opponens, såsom och Æschillus Fabricius Smolandus.

DECEMBER. sm. 421.

Den 3. Bleff iagh siuk vthi then wenstre roorledhen i 
låret aff torrwerck, så att iagh fick inthet gåå, i några dagar, 
och sedhan medh stoor möda, in til then 8. tå bleff iagh 
åther aldeless frisker och godh.

Den 14. Disputerade iagh publicé pro Gradu Magisterij, 
de Monstris, vnder M. Abraham Tauvonij præsidio, ifrån 8. 
för middagen in til 3. effter middagen. Opponentes woro 
ordinarij. Dn. Petrus Magni Arenius Schol. Aboensis Collega,
Dn. H enricus Magni Schroderus, och Dn. Henricus Caroli 
Greek, men Extraordinarij, Dn. Laurentius Petræus, Dn. Olaus 
Bergius Sudermannus, Dn. Andreas Wiburgensis en prästman 
Dn. johannes Petri Plagmannus. Dn. johannes Henrici Flach- 
senius. effter Disputation giorde min värdh Carl Simonson ett 
stort gästebodh för min skull, och thär voro månge rAssesso- sm. 422. 

res, såsom och Præses, Decanus tunc temporis, och myckit an
nat folck, som drucko och giorde sigh lustiga, aff Spansk wijn 
och åthskillige slagz mummor och Tyske Dricker.

Den 18. Reste iagh medh min Discipel junckar Hendrick 
Ekestubbe, til Tavastelandh, effter som hanss Fadher Wälb. 
Majoren Hendrich Larson Ekestubbe til Olckala etc, sände 
hästar effter oss, och vij goffvo oss på reesan vidh middagz 
tijdh, och kommo i föllie medh Dn. M. johanne Forsenio, 
och Dn. johanne Tudero som reste til Lojo i Nyylandh och 
vij kommo om quällen til en Herregårdh i Pernosockn be- 
nämbd Läppis, thär Sal. Jägare hornenss fru boor, vij reste 
igenom Pijkes socken, kyrckian förbij, som är en wacker Steen 
kyrckia. och then daghen war en häfftigh winter.

Den 19. Drogo vij til Halicko, vthi huilcken sockn äre 
mänge stoore herrehooff, ther ifrån reste wij Ttil Salå, thär vij sm. 423.
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bette vthi en bondebyy, och sedhan tii Pöytiss vthi Uskela sockn, 
tijt vij kommo långt vth på natten, och war temmeligh jempt 
och slätt landh, såsom och månge siögar.

Den 20. woro vij mechta bittijda vthe om ottan, så att 
vij körde 4. mijl för dager, och vij reste igenom Kijsko, och 
til Loyo i Nylandh, thär reste vij igenom tvenne Cappels 
Socknar, och vij kom til natten til Nemis i Wichtiss sokn, 
thär Hr. johan Majorens präst som var i värt föllie hade sina 
föräldrar.

Den 21. Om Thomessedagh kommo vij til Olckala, och 
tå war Majoren inthet hemma, vthan var i Barnsööl hooss 
Frun i Palickais, men han kom hem den 23, och j: Marga
reta Ekeslubbe, thär woro mange jungfruer Majorens döttrar, 
och heela thenna reesan hade wij mechta godt föhre, war ochså 
vackert vppehålss wädher.

sia. 434. Den 25. Om juleottan drogo vij til kyrkian i Wichtis, 
en halff mijl, sornpt landvägess, och sompt öflver en Siö, för
ste predikan hade Pastoris Son, Dn. Petrus Jacobi Aquilinus, 
och Högemessan Pastor Hr. Jacob Aboens, ifrån kyrkian körde 
vij til Olkala.

Den 26. Predikade iagh hemma, för Majoren och några 
hanss döttrar Historiam S. Stephani och Evangelium.

Den 28. om fierde dagen reste iagh medh the andra til 
kyrckian, och åther sedhan til Olkala.

Om Wädherleeken på thetta åhret.

Den mechta kalla och skarpa wintren som begyntess i 
förledne åhr warade alt lijka in til sidst vthi April, tå be- 
gynte leena på, och heela thenna wintren war ingen leenvä- 
dher, vthi Februario baar Ålandz haaff til att kööra öffver, alt 
in til mitt i Aprils månat, mijletalet war vpmärkt på haaffvet, 

sid. 425. thär voro ochså koyor giorde att beeta och huijla vthi, man 
förnam att heela Östersiön war lagd aff ijss. Doch lik
väl blefl' en wacker wåår, och Sommar, men sommaren sist,
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såsom och heela hösten ganska stormachtigh och wååt, och 
varade sådant wädher in moot Anderssmesse, sedhan bleff en 
lagom vinter.

AlVIVO CHRISTI 1656.

JANUARIUS.

Den 1. Drogo vij til Wichtiss kyrkia, och från kyrkian 
folgde myckit Adelss folck Majoren hem, ty han giorde jule- 
kyrmessa, och thär drucko the och giorde sigh lustige.

.Den 3. Folgde iagh Wälborne Capeteinen Caspar Fre- 
drich Knorringh hem, hvilken bodde i Tärffvila (: eller Tärff- 
vilamby :) vthi Essboosockn i Nylandh, 2 stoore mijl ifrån 
Wichtiss, och vij komTmo tijt sent om quällen, vij reste öff-sm. «6. 
ver några siögar, och omkringh många byar. och där war iagh 
ochså den 4. och vij giorde oss lustighe, och iagh fick aff 
honom, några böcker til skänkz.

Den 5. Drogh iagh tädhan, och vij körde fort, ty füh
ret war godt, och kommo om alflonen til Olkala, thär iagh 
en tijdh sedhan war stilla, och thär war alt som åfftasle frem- 
mat folk, bådhe aff Adell och andra, huilka effler then landz- 
orlzenss bruuk och maneer drucko skarpt.

Den 16. Begaff iagh migh tillijka medh junkaren på ree- 
san til Åbo, och tå reste vij en ennan wägh som gåår ige
nom Tawastelandh. och Sommaråå, etc. och för Skiutz hä
starna skul som vij skulle taga vthi jerffvinpää, drogo vij til 
krok 2. store mijl, först norr ifrån Olkala til Havista (:Svet: 
Aspesäter:) Majorenss andra Sätegårdh, en stoor mijl, thär 
töffvade vij en Tstundh, och sedhan reste vij om ett Capell, sm. 427. 
och til jerffvinpä, en stoor mijl, thär vij voro om natten, och 
thetta war alt krokot, och afflegat, och var en ondh vägh öff- 
ver skogar, siögar, elffvar och moosar, vij kommo fram sent 
vth på quällen, ty vij foro myckit galet, för then stoore sniön



232

skull som altijdh pä the ortter vankar, och war intet tilför- 
ende vägat och natten kom oss vppä, och ta sleto vij myc- 
kit ondt.

Den 17. Bittida om morgonen drogo vij til wägz, och 
vij körde igenom en deel aff Lojo, thär wij bette i en byv 
benämbd Hyrkylä, och sedan reste vij öffver mange skogar 
och länge siögar, och komrao på sidstonne nedher vthi Som- 
morââ [!] sockn, och om natten, i Palickais ett stort Herrehoff, 
togo wij härberge, tå war en hårdh winter.

Den 18. Om morgonen bittijda goffvo vij oss pä reesan 
sid. 428. äther igen, och hade 4. mijler siövägen, på båda sijrdor om 

samma Siö, voro mängha stoora Herregärdar, och vidh enden 
på siöen är en byy benämbd Rychty, thär beetade wij, wästan 
för samma byy vthlöper Aura, Åbo elff, och henne körer man 
mäst til Äboo, 10. store mijl, 7. gånger körar man Iithet 
öflver landet, ther som elffven krookar, äther strax pä Elff- 
ven. Vidh byyn kommo vij i föllie mcdh Roffvissbönder som 
skulle til Åboo, och vij drogo Âân vthföre, tå wij kommo in 
vthi Sanchte Mårtenss Sockn, som hon begynness betade vij 
Iithet vthi Tappela en stoor byy, sedhan körde vij långt vth pä 
quöllen, och kommo till en byy Koiwa vidh nampn thär voro 
vij öffver natten.

Den 19. Om ottan tädan, och til Kangaräå til betess- 
mäl, Sedhan kommo vij til Lundo sockn, ther betade vij i 
prästegården, sedhan körde vij til Äbo, tijt vij kommo om 

sw. 429. afftonen sent, på elffven emeFlan Lundo och Åboo mötte oss 
ganska myckit folck, som drogo från Åbo marcknat, som 
thär hade stått the dagerna S. Henrici tijdh och then dagen 
bläss hårdt emoot oss yhrade hefftigt: såsom och den 20. war 
en förskreckeligh storm och ett ovthsäyligit skarpt yhrväder.

Strax iagh kom til Åboo, och gudh halp migh wäl aff 
thenna långa och Iahrliga reesan, hanss nampn wari ähra, begynte 
iagh fither på hålla Collegia, huadh som iagh proponerade om
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weekan, thet disputerade iagh sedhan, och hade iagh månge 
Colleganter aff åthskillige nationer både Svenske och Finske.

FEBRUARIUS.

Den 16. War publica Disputatio pro Slipendiarijs, de 
Poenitentia et Bonis operibus, Præside M. Georgio Alano 
Theo). Prof. Respondente Dn. Johanne Matthiæ Fraxenio, Op- 
ponentibus Petro Magni Gyllenio, D. Daniele Anxelio, etc.

MART1US. sia. 430.

Den 3. Christnadess i Abo kyrckia Hr. Pederss Arenij 
lilla Son, och bleff kallat Måns, effter hanss fadher som bodde 
i Moon i Warnum, Witnen woro, 1.) M. Petrus Bergius, LL. 
Proless. 2.) M. Johannes Wassenius Hoffrätz Fiskalen, 3.) 
Christiernus Caroli handlingz Skriffvare i Hoffrätten, 4.) Phi
lip Belcko borgare i Staden 5.) Petrus Magni Gyllenius, Se
dan voro vij then dagen hooss Arenium i barnssööl.

Den 22. P'olgde iagh Warden til Nådendaal, war och 
myckit förnämligit folck i folie, vij körde öffver ijserna, och 
kommo til Staden om afflonen, thär lätt han den 23. begraffva 
sin Svärmoder som bodde i Mensele, och han giorde itt stort 
gästebodh och var myckit folck tilhopa.

Den 24. Reste vij öffver ijserna til Aboo, och kommo 
tijt om afftonen, Samma dagh kom Ekestubbenss präst tijt, 
och tå sände Majoren fmigh en oxe, för huilken iagh fick sid. 431. 

5. Rixdaler.
APRILIS.

Den 29. Stodh iagh then Iridié Examen i Philosophia, 
i det iagh laass publice in Auditorio minori, materia war De 
Chorographia, och tå woro mäst alle Professorerna tilstädhess 
tillijka medh Magn. Reet.

MAIUS.
Den 7. war publica Disputatio pro Gradu Magisterij, De
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Philosophise usu et abusu in Theologiâ, Præses war üoct. 
Michaël GyllenStâlpe, Respondens Dn. Paulus Sigfridi jero- 
nius Philos. Candidatus, Opponentes ordinarij, 1. Petrus Magni 
Gyllenius 2. Dn. Æschillus Fabricius Smol. 3. Dn. joachimus 
Nicolai Nycopensis. och denna Disputatio war den sidsta som 
disputeradess i Aboo Academia, effter som academien tillijka 
medh Stadhen lithel thär effter brunno vp aff wädeldh och bleff 
inthet igen vthan murarna pä academien. 

sid. 432. Oen 13. Bittida om morgonen kom elden lööss i Aboo 
pä Scholegatan, huilken fick öffverhanden sä att ingen kunde 
honom sleckia, ty thet war en ganska hefftigh storm, och 
bran altså heela Staden vp, ganska ynckeligen, pä stoore 
Sijdhan ään, och skedde en ovthsäyeligh stoor skade, ty mänge 
miste alt thet the hade, thär som elden kom in i the hvälffde 
steenhuusen och källarna, några finge fööra sitt vndan, bran 
ochsä några menniskior vp, min wärd Carl Simonson fick och 
en stoor skade, och staden bran alt in til quällen kläckan 9. 
tå han Iychtade nedher vidh Katterumpan, men han bran se
dan väll i en mänadz tijdh i Steenhuusen och tompterna, gan
ska mänga bodhar, ryor och väderquarner brunno vp, pä an
dra sijdhan Wåälberget, såsom och widh Lybeck, och vidh 
Taveste port, och elden giorde pä några ställe skada en fierdingz 

sw. 433. vägh frän Staden. Tbran ochsä koppertaaket aff pä domkyr- 
kian, och thet fremsta tornet, men hvalffvet och kläcketornet 
bleff behållet, Academien och then stoore Rädhstugan bleffvo 
och förderffvade. Lille sijdan ään bleff behållen, och til en 
50. gärdar pä andre sijdan kyrkian, såsom och några gärder 
vidh Metijerffvet. och den daghen fick iagh väl arbeta migh tröt
tan, och var ganska ondt wijstass thär sedhan för röök och 
damb skull aff the nedhfalne Steenhusen, besynnerlighen när 
thet bläss.

Den 16. war en allmen solen böne dagh och tâ woro 
vij pä Slåtet vidh kyrkian, ty Stadz kyrkian war illa brändh,
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att man icke dristadhe sigh wara i henne, och tå predikade 
Biskopen i en stoor Iorsaroblingz närvahro.

Den 21. Folgde iagh warden, wärdinnan och barnen på 
bååt til Soiniss, och vij kommo tijt om quällen.

Den 25. Om pingessdagen drogo vij til Nåndaal til kyrkian 
på Tbâât, sedhan til Soiniss, och om afftonen folgde iagh wär- sui. 434. 
den på bååt til Mensele, thär hanss svärfader gamble Asses
soren Christiern Philipson bodde, en mechta Iustigh öö belä
gen i MeriMasko, och thär voro vij om natten.

Den 26. Drogh iagh tädan til Soiniss, om Nycklebergh 
Generalenss Gustaff Horns gårdh til Kankas, och andre går
der rodde vij förbij. Samma dagen om afftonen gick iagh 
til jmass och om quällen åter til Sioniss [!] ighen.

Den 29. Redh iagh til Stadhen, och kom tijt widh mid- 
dagz tijdh.

JUNIUS.

Den 5. War Promotio Magist: vthi Âbo Domkyrkia, eff- 
ter som Academien war brunnen, huilken begyntess kl. 8. och 
warade in til 2. effter middagen, och war ganska myckit för- 
nämbligit folk tilstädess, och 12. stycken Candidati bleffwo 
Magistri, aff huilka iagh war den tridie näst den fremste, eff
ter promotionen begoffvo vij oss vthi M. Nicolai Nycopensis 
SS. Theol. Profess. Dunc temporis Magnifici Rectoris, huuss, s>d. 435. 
ty thär giorde vij vårt gästebodh, huilket varade then daghen 
och natten, såsom och then andra dagen och natten, medh 
stoor lust och frögd.

Den 15. gick iagh til HeppeIe medh Bispenss Söner, ty 
sedan som stadhen bran, hade Biskopen thär på sin gårdh 
sit tilhåldh.

Den 19. Reste Bispen på bååt til Staden, och iagh folgde 
honom och tå begyntess marcknan i Aboo.

Den 24. johannis Baptistae dagh, predikade Bispen i 
Abo kyrkia, mitt vthi predijkan kom elden lööss på lille sij-
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dhan, och bran vp ett huuss, och tå bodh kom i kyrckian 
här om, begäffvo the sigh vth i en stoor hast som voro ytterst 
i kyrkian, huar vthaff the andra finge en stoor förskräckelse, 
en part mente att hualffvet fölt nedher på thet ställe, andra 
mente Ryssen skulle haffva belagt kyrkian (: ty han hade tå 
nyligen begynt krijga på Finland, och intagit heela NarffVen:) 

sw. 436. och war en stoor Confusion, så att then ene hade så när 
trampat i hiäl then andre för än the kommo vth igenom åth- 
skillige dörar, så att man sådhant icke wäi kan beskriflVa, när 
wij kommo vth finge wij weta huru thet tilstodh, doch war 
en synnerligh lycka att elden bleff vthslekt aff bönderna som 
voro tijt stämbde, att anamma gäwähr emoot Ryssen.

JULIUS.

Den 2. Mariæ Besökelse dagh gick iagh och Nicolaus 
Modenius til Hvittama, effter ett tfe. * smöör, som Majorenss 
bonde i Pargass sände migh på Majorens wägnar, om quäl- 
Ien kommo vij åther til Staden.

Den 5. lördagen thär effter gick iagh åther och Nico
laus Modenius til Hvittama om afftonen och booktryckarenss 
dränger, effter ett fåår, som iagh fick [aff] Majorenss bonde, 
huilket booktryckaren aff' migh bekom, såsom och smöret, och 
vij kommo sent til Stadhen.

Den 6. Sedan wij kommo vhr kyrckian folgde iagh wärl- 
sid. 437. den på bååt til TSoinis, och långt vth, på wästre sijdan Run- 

sala öö, woro vidh [!] i landh, mitt för en ganska stoor ] 
Steen som ståår mitt i fiälen, om huilken the sålunda på 
then ortten fabulera:

Reeso kyrkia bleff bygdt aff en jätte huilkenss nampn 
ingen wiste, men när han hade bygt något på samma kyrkia, 
bleff hanss nampn vppenbart, huilket war Kijl, där aff han 
bleff så wredh och förbittrat, att han reff' ett stort stycke ne
dher aff kyrkian, och drogh thär ifrån til Tysklandh, åhret thär

* Se noten sid. 72!
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effter kom han ighen, och hadhe i sin pungh en Steen myckit 
större ähn then aldra största kyrckia, medh huilken han ville 
nidherslå Reeso kyrkiebygningh: Men en gammal käringh 
mötte honom widh en öö vthom Rijmitho krampen, medh en 
Säck full af Skoosoolar, hon sade vara så långt til Reeso 
kyrkia tå jätten henne thär om frågade, att fhon så många sm. 43$. 

Skoor hadhe vthnött sedhan hon kom thär ifrån. Tå öffvergaff 
han sin reesa, och kastade Steenen åth kyrkian, huilken fölt 
nidh på fiälen nordväst om Runsala öö, ganska högh och stoor, 
och ett stort rönneträdh är växt mitt på honom, samma Steen 
kallass på therass måål Kuckar kijffvi, thet är pungsteen, och 
siön eller fiälen, Kurckar kijffvi jaocko, pungSteenss fiäl.

om quälten kommo wij fram till Soinis, och tå begynte 
blåsa hårdt.

Den 10. Redho wärden och iagh til Åboo, och kommo 
tijt kl. 9. för middagen, och then dagen regnade myckit.

Thenna lijdhen fick iagh min Oration De Salvatore et 
Suecia aff trycket, och iagh giorde migh reesefärdigh att 
draga medh allo ifrån Finland och til Wermelandh, togh och 
thär ifrån Testimonium, sammanladhe mina böcker och andra 
saker, och sände them före vth til Korpo. Vthi Åboo hade 
iagh warit i, 8. åhr tillfyllest.

När iagh först kom tijt woro thesse sm. 439.

Pro fessores.

Dn. Æschillus Petræus S.S. Theolog. Doctor et Profes
sor Primarius, huilken sedhan bleff Riskop öff'ver Åboo Stifft,
Anno 1652. om hösten.
2.) War M. Sueno Wigelius S.S. Theologiae Professor Ordi
narius. huilcken sedhan bleff Pastor i Pedersöhr Anno 1651. 
om wären, men han war inthet länge thär för ähn han 
bleff dödh.

3.)
War Doct. Johannes Elaj Terserus, S.S. Theol. Profess.
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ordin, huilken samma âhr om wââren blefF kallat thär ifrån 
til Ubsala och bleff thär Theol. Professor.

4O
War M. Michaël Olaj Wexionius, juris, Politices et Hi

storiam Profess. Publicus.
5. )

Un. Ericus Achrelius Medicinæ et Anatomiæ Profess. P.

6. )

sid. 4M. War M. Martinus Stodius, Hebrææ ret Græcæ Lingg. 
Profess. Publicus. huilken sedhan bleff The[o]l: Profess. Anno 
1653. om wären.

7. )
War M. Simon Suenonis Kexlerus, Mathematum Profes

sor Publicus, tune temporis Philos. Decanus.

8. )

M. Georgius Christophori Alanus, Phys. et Botan. Pro
fess. Ordin, huilken sedhan bleff Theol. Professor, Anno 1649. 
den 22. Februarij.

9. )
M. Nicolaus Laurentij Nycopensis, Logices et Poeseos 

Prof. Ordin, huilcken sedhan bleff Theol. Professor, Anno 
1651. om hösten.

10. )

War M. Johannes Elaj Terserus junior, Eloquentiae Pro
fess. Publ. huilken bleff dödh den 2. Maij, âhr 1649. och 
begroffz den 6. eiusdem i Åbo domkyrckia. Effter honom 
bleff M. Samuel Hartman, Rector Scholæ Aboensis, Eloquen- 
tiæ Professor P. den 11. Decemb. 1649. huilken sedhan 

Sid. 441. bleff dödh den * JunU 1653. aff en halss böldh, och be- 
groffs i Åbo den 19. eiusdem. - -- -....................

Dagen är i orig. ej utsatt.
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Anno 1650. vthi januario fick iagh Regale Stipendium, 
in classe Philosophica et quidem infirna.

Anno 1655. den 28. Martij bleff iagh Philos: Candidatus. 
Anno 1656. den 5. junij bleff iagh Philosoph. Magister, 

gudh läthe thet vara giordt hanss helige nampn til ähra, och 
migh til nytta och gagn.

Men när iagh reste tädhan voro thesse:
PRO f essores.

1. ) M. Georgius Christophori Alanus, S.S. Theol. Professor 
primarius, huilken ochsä var Pastor Civitatis bleffven i Doct. 
Æschilli Patræi Ställe, 1653. den 3. Aprilis.

2. ) M. Nicolaus Laurentij Nycopensis S.S. Theol. Prof. publ.
3. ) M. Martinus Slodius S.S. Theol. Professor Publicus.
4. ) D. Michael GyllenStålpe, J. U.que Doctor, juris, sm. 442. 

Politices et Historiam Profess. Publicus.
5. ) D. Ericus Achrelius Medicinæ Profess. Ordinarius.
6. J M. Simon Kexlerus, trium Mathematicarum Professio- 

num, scil. Arithmetices et Geometriæ: item Optices et Mechani- 
ces: nee non Astronomiæ et Georgraphiæ Ordinarius Professor.

7. ) M. Abraham Georgij Thauvonius; Physices et Rotan- 
niees Prol. Publ. huilken kom i M. Georgij Alani ställe den 
18. Decemb. 1649.

8. ) M. Johannes Pratanus Logices Professor Publicus. 
hvilken kom [i] M. Nicolai Nycopensis Ställe, Anno 1652.

9. ) M. Petrus Andreæ ßergius, Lingg. Professor ordin, 
huilken kom i M. Martini Stodij ställe, Anno 1653.

10. ) M. Enevaldus Suenonius Smol.Eloquentiæ Professor
ord. Thuilken kom i S. Samuelis Hartmanni Ställe Anno 1656. ski. 443. 
nägot effter julehögtijdhen.

11. ) M. Ericus Justander fuit designatus Poeseos Professor. 
Depositor fuit M. Ericus Andreæ Lucander Finlandus.
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CAtaIogus S ti p end i ari o ru m, 1656. 
Classis Supremæ.

M. Martinus Miltopæus. 
Johannes Strethovius Smol. 
Johannes jacobi Naguensis. 
Joachimus Nicol. Nycopensis. 
Johannes Matth. Nericiensis. 
Daniel Rosander Smol.
Petrus Eek Westro Got. 
Johannes Petri Plagman.

Petrus Magni Gyllenius W.L. 
Ericus Abrahami Nylandus. 
Haquinus Rosenholm Smol. 
Jacobus Eurenius Angerm. 
Laurentius Gunnari Sud. 
Petrus Wanæus Finlandus. 
Henricus Caroli Aboënsis. 
Jsaacus Falander Aboënsis.

Classis Mediæ.

Benedictus Collinus Smol. 
Arvidus Colliander Smol. 

sia. 444. Hermannus Törvöest Abo. 
Abrahamus Jkalensis. 
jacobus Henrici Wemoensis 
Daniel Anxelius Smol. 
Æschillus Fabricius Smol. 
Johannes Lilius Fini.

Classis

Henricus Florinus Fini. 
Johannes Wisenius HelsingF. 
Laurentius Seminander ostg. 
Petrus Martini Nycopensis. 
Laurentius Fösingh Smol. 
Olaus And. Flugnander W.L. 
Ericus Binningius Nericiens. 
Olaus Arpenius Suderm.

Laurentius Sundius Suder. 
Olaus Bergius Sudermannus 
TAndreas Stââlfoot Smol. 
Daniel Juslenius Finlandus. 
Petrus Laurbechius OstGot. 
Laurentius Siggonis OstGot 
Gustavus Pauli Birckalensis. 
Martinus Petri Lethalensis.

infimæ.

Johannes Grundelius Both. 
Petrus Achander Smol. 
Elaus Schroderus Werml. 
Marcus Georgij Heising. 
Johannes Rosskamp Abo. 
Johannes Petri Lanzelius. 
Magnus Laur. ßrusenius. 
Andrea Gallenius Smol.
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Hesse effterfölliande informerade iagh Privatim, medlian 
iagh war vthi Finlandh.

Johannes Job. Purmerus. 
Ericus Job. Purmerus. 
Engelbertus Joh. Purm. 
Jacobus Thomæ Baxter. 
Gustavus Michaelis.
Samuel Erici Fortelius. 
Johannes Simonis Hertzfält. 
Magnus Nicolai Ringius. 
Pertus [!J Nicolai Ringius. 
Johannes Petræus.

Samuel Petræus.
Samuel Westius.
rSimon Caroli Greek. sm. ms.

Henricus Caroli Greek.
Johannes Caroli Greek.
Nicolaus And. Modenius.
Laurentius Severini Collinus.
Henricus Ekestubbe.
H ermannus Törwöest.
Johannes Törwöest.

Ythi mine Collegijs hade iagh mänge Studiosos, aff äth- 
skillige Landzorter, bädhe Svenske och Finske.

Desse bemalte Disciplar haffVer iagh pä åthskillige tijdher 
jnformerat, som här effter föllier.

Anno 1649. den 5. Februarij begynte iagh informera 
johannem johannis, Ericum johannis och Engelbertum johannis 
Purmeros, Borgmäsfarenss Söner i Åbo, johan Hansonss Pur- 
mer, in til den 26. jun i j, 1650.

Anno 1649. den 3. Martij. begynte iagh informera Ja- 
cobum Thomæ Baxter, in Arithmeticis, en köpmanss Son i 
Åboo, in til Mars mänat 1650.

Anno 1649. den 17. junij begynte iagh läsa för junkar 
Gustavo Michaelis, edle och wälb. Michel Thomess sonss Son, 
ett halfft åhr, sedhan drogh han til Stockholm i tienst.

Anno 1649. den 15. Octobr. Begynte iagh instruera 
vthi räknande och skriffvande Samuelem Erici Fortelium, M. 
Erickz Fortelij Son kyrckioherdenss i Pederssööre, in till 
den 22. Junij 1650.

Anno 1649. Den 17. Novemb. begynte iagh informera 
johannem Simonis Hertzfält en vngh Student född i Åbo, in 
til Martz mänat 1650

16
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Anno 1650. den 28. jun i j. begynte iagh informera Mag
num Nicoi. Ringium och hanss broder Petrum Nie. Ringium 
Pastoris Söner i Korpo, huileka iagh iätt deponera vthi Februar: 
1654. och hade them in til thess iagh bortreste Anno 1656.

Anno 1651. den 16. Aprilis begynte iagh informera jo- 
hannem Æschilli Petræum, och hanss broder Samuelem Æsch. 
Petræum, huilka voro Studenter Biskopenss Söner i Abo. jo- 
hannem hade iagh vnder min disciplin til Septemb. manat 

sw. 447. 1654. ta reste han til CDorpt, men Dn. Samuelem til thess 
iagh bortreste 1656.

Anno 1653. den 4. Febr. begynte iagh informera Sa- 
muelem Westium, en vngh Student, Past. Son i Nyköping, 
ett halfft åhr, ty han drogh til Sverget.

Anno 1653. den 19. Septemb. begynte iagh instruera 
Simonem Caroli Greek, Henricum Caroli Greek, och johan- 
nem Caroli Greek, Simon och Henricus voro Studenter, men 
för johanne recknade, the voro Assessorens Carl Simonsonss 
Sönner, och iagh badhe them til thess iagh drogh bort 1656.

Anno 1654. den 18. Septemb. begynte iagh informera 
Nicolaum Andreæ Modenium och Laurentium Severini Collinum, 
W.L. huilko voro Studenter ifrån Wermeland kompne, them 
hade iagh til thess iagh bortreste 1656.

Anno 1655. den 22. Octob. begynte iagh informera 
junkar Hendrich Ekestubbe en vngh student, Majorenss Hen
rich Ekestubbess Son, in til iagh drogh til Sveriet 1656. 

sid. 448. Samma ähr den 2. Novemb. begynte Hagh informera 
Hermannum Petri Törvöest, ochjohannem Petri Törvöst, trenne 
vnge Studenter, Petter Törwoestenss Sönner i Abo in til thess 
iagh drogh hem Anno 1656.

Och så mycket kortteligen om mitt Studente wäsende.

AUGUSTUS.

Den 2. Sedhan iagh hade valedicerat mine gode wenner
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i Äbo, reste iagh pâ en Corpo bäät thär ifrån, och mine 
landzmän folgde migh til Slotz kryddegården, thär vij drucko 
in til afftonen, begoffvo oss altså sedhan til wägz, och kommo 
i en godh windh til Maysorlandet thär wij voro om natten.

Den 3 om afftonen kommo wij til Näässbyy i Korpo, pä 
Jnnamoofiälen kom itt hefftigt och förskräckelighit wäder ijll 
medh stort slaghregn pä oss, och gudh halp oss pä en berg
klippa til landz, sä att vij finge tiälla seglet öffver oss, me- 
dhan thet gick öffver.

Den 4. Effter som iagb förnam att Pastoris Hr. Claudij 
Alani Skuta rskulle gää öffver til Stockholm, sä gick iagb til Sid-ua- 

prästegärden, och foor öffver Langhwijkan widh Skoofatt til 
Ström, och iagh tingade migh in pä samma Skuta, och gick 
om afftonen til Nässby.

Den 6. Drogh iagh pä bäät til prästegärden, vth om 
kring Nornäset, och förde mina saaker pä Skutan.

Den 7. gick iagh frän prästegärden til Ström, och se
dhan öffver wijkan till Näässbyy, om afftonen.

Den 8. Syntess viliia bliffva vindh, strax gick iagh äter 
til prästegärden, och rodde öffver wijkan vidh Skofaat.

Den 9. kommo Magnus och Petrus Ringij ifrän Aboo, 
tå folgde iagh them pä bäät til Närrnäss, sedan til Nässby.

Den 10. Rodde vij til kyrkian, sedan effter predikan til 
Nässbvy frän Strömssnäset til Norrnääss. om afftonen lätt iagh 
roo migh till Gylte ett bylandh, sedhan för lust skuld till Or- 
holmen, thär woro ganska många lingor, thär ifrån rodde vij 
til Hallonholmen, thär osäyligh hallon (:bryngebär:) voro, sä 
til Nässby.

Den 11. om natten bleff godh windh, strax om morgo- sm, 450. 

nen bittida valedicerade iagh i Nässby, och drogh til präste
gärden, och Magnus sampt Petrus Moderss Söner folgde migh 
til Skutan, i prästegärden töffvade iagh en lithen stundh, se
dhan stego vij til Siöss i jesu nampn, och vij hade en godh 
windh, men pä VVattneSkifftet kom ett mootijl, så att wij
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måtte ett stycke Ioto vräka vndan, men thet gick snort öffver, 
och winden vände sigh, att wij kommo in j Ålandh til Ryssel 
en godh hampn, widh ett bylandh som hett Gronboda, thär 
läge wij borfaste några dagar för starkt mootwäder, lågo och 
några andra Skutor thär.

Den 14. Bleff vädret någorlunda oss lilhanda så att vij 
finge giffva oss vth och vij kommo om afftonen til Flijssöö, wij 
sägo ochså i seglandet flijssöö kyrckia, och vidh thet store 
Flijssöbergh är en kyrckiegärdh, och thär i ham| men voro 
öffver 20. Skutar församblade.

Den 15. Bittida om morgonen gåffvo vij oss til haaffvet, 
och hade en lagom godh windh, men när vij kommo något

[Här afbrytes texten i originalet af en större lucka, orsakad genom förlusten af en mängd 
blad. Det närmast följande hänför sig, enligt en senare päteckning, till år 1662.]

(ANNO CHRISTI 1662.)
(MARTIUS.)

sw. 451. måltijdh hooss Gustaff' Börgerson, och töffvade ther sent 
in på quällen.

Den 18. war iagh, johan Gilleson och M:r Håkon 
hooss Gösta Börgerson och tå stälte iagh itt långt taal till 
föräldrarna och dottren på johans wägnar, tå iagh gaff hanss 
goda upsååt tilkänna, och begärte therass Suar på hanss in
tention, tå bleff både aff föräldrarna och dottren samtyckt och 
handräkt at the tilhopa skulle leffva och döö, och skedde 
ther på en fästningh eller troioffningh, gudh giffve them Lycka, 
och wij woro ther heela dagen och långt uth på natten.

Den 19. hölt iagh Examen medh them, som jagh haar 
inspection öffver.

Den 22. fick iagh [aff] Sara Gustaffz dotter en kloster 
Lärifftz Skiorta, och ett Cammerdukz ärmekläde.

Den 23. predikade iagh j kyrkian om Herranss Natt
vard. 1. Cor. 11. och effter gudztiensten war iagh och johan 

sid. 452. Gillieson hooss Biskopen Tfill måltijdh. om afftonen war Gu-
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stafl' Börgersonss Elleka medh sin dotter hooss oss til maltijdh.
Den 24. Reste Daniel jonæ hem til Wisnum.
Den 25. gaffz Scholan up, och samma dagh reste Charle 

och Nieodemus hem til Schanum.
Den 26. Reste johan Gillieson til Schanum. och effter 

middagen drogh iagh på mina Sockner till Kijlen, och Oestenius 
Olaj j Rudh folgde migh, och iagh hade häst til Jlberga, ther 
wij woro om natten, war liullligh wäderlek och begynte att groo.

Den 27. gingo vij til Wälsäter, thär iagh fick hast öffver 
halffva fiället til Öhrnäss, och sedan gingo vij til Nilsbyn en 
längh och bergott wägh. och vij foro öffver Sundgårderna på 
östresijdan, och widh Gunnarssbyn foro vij öffver Sundet till 
Kamrnarssrudh, och neder til Riörudh til natten.

Den 28. gingo vij til Söbbygärderna, och wästre deelen 
j Socknen til TRudztorp til natten. sw. 453.

Den 29. öffver elffven til Gunneta, och öffverforo Kijlss 
skogen och til Melbyn til natten.

Den 30. päskedagen gingo vij till Kijlss kyrkia, och effter 
ottesängen som hr. johan giorde, Skrifftade jagh, och predij- 
kade om Christi upståndelse, Marc. 16. och iagh vthdelte 
wijnet medh hr. johan som messade. från kyrkian folgde iagh 
Capiteinen Oluff Larson till gamblegården thär han nu boor, 
thär sågh iagh itt stycke norr j Skogen Askebrännarenss Ca- 
pell, giordt aIT biörkeruskar, så att man fick wända thet om- 
kringh utlii huilket han hölt sin wedhskepelige gudztienst. och 
vij voro ther om natten.

Den 31. predikade iagh i Kijlss kyrkia, om the två Lär- 
junger som gingo til Emaus. Luc. 24. och iagh vthså kalken 
medh hr Cappelanen, från kyrkian gick Jagh til Humbletorp, 
och var ther om natten, ty thet regnade heele dagen.

APRILIS. Sid. 454.

Den 1. gingo wij til Frijkerudh til Carlssbool, och Högh- 
walter, Klaxåhse kroken och til Kiöpungh til natten.
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Den 2. Skrifftade ocli predikade iagh i Frykerudz kyr- 
kia, om Lärjungarnass fiskerij. joh. 20. och iagh berättade 
hr Peder, och sedan tillijka medh honora uthdelte kalken. 
Widh kyrkian uptogh iagh mina Sockne Rättigheeter, och 
iagh war i prästbool til mältijdh, ther war ochså ett besatt 
gammalt Quinfolk, och then orene anden plägade henne huar 
timma en fiärdedelss eller halff stundh, och haffver ifrän sin 
vngdom samma Siukdom hafft; och woro 10. män som henne 
höllo, när [hon] anfechtadess. ta hon war frij för then onde, 
laass iagh för henne böner, och tröstade medh gudz ordh, 
och vij gingo om afftonen til Apelty til natten.

Den 3. Lätt iagh föra mina Saker til Carlstadh, jagh och 
sia. 455. Östen gingo heela wägen til Staden. Toch stodh wäl till, gudhi 

ähra, medh hustrun och barnen. —ss—BarnetAnnika lilla hade 
ifrån annan dagh jul ett Stingh eller Wredh i magen som 
henne huar dagh effler middagen plågade häfftigt och länghe, 
och effter fastingen tå vij woro j Sal: Morss begraffningh 
bleff hon något bättre, och nu war hon frisk och sundh, gudj 
vare Ioff och prijss, som hielper i rättan tijdh.

Den 7. war iagh uth vidh Romstadh, och war thenne 
tijden ett önskeligit groowäder, stundom regn och stundom 
Soolskeen. —ss— Thenne tijden och här effler plager wara 
Tranebadh, regn, sniö, gloop, yhr och bläst, och tå badar 
tranan sigh j måser och myrer medh sina vngar: lijka som 
om hösten pläger wara Bior n eto r c k a n, blåsa hårdt en tijdh, 
och tå torckar biörnen måse och gräss, som han samblar till 

sia. 456, sitt hye, som han ligger rj 0m wintren, begge thesse tijder 
plägar wara ondt olustigt wäder.

Den 12. folgde iagh hust: Lissbeta j Hofflanna på bååt 
til Wäsehäradt, och bläss temmeligit hårdt, om afftonen kommo 
vij til Hofflanna, ther iagh war om natten.

Den 13. reste iagh thädan på bååt til kyrkian j Wäse
häradt, som var en Söndagh, från kyrkian gick iagh til prä- 
stegården, ther var Jost j Faxstadh, hust: Lissbeta j Hoff-
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lanna, Jönss Arffvidson medh sin hustru, M:r Johan Forsæus, 
och M:r Jörgen.

Den 14. fick iagh hast til Moon, och sedan til Russ- 
bergh. Samma dagh begynte the arbeta pâ Ölmehäradz kyr- 
kia och bygde vidh henne pâ Söder Sijdan. och iagh gick til 
Vlffsiö til natten.

Den 15. tä iagh gik tädan kom en stoor äskie regn- 
skuur, och iagh war så länge framme i Mårtenssrudh, och tä 
iagh kom til Tåffta, regnade och haglade häfftigt och äTskian sw. 457. 
slogh härdt; om natten war iagh i Täffta.

Den 16. om afftonen foor jagh pâ bâât til Sorckebron, 
tv Wäneren war ganska stoor; och iagh gick tili Schanum.

Den 18. folgde jagh faar upp tili Bennebergh, thädan 
äther til Schanum. Samma dagh war iagh myckit opassligh 
i heela kroppen, och bröt migh j alle ledamöter.

Den 20. Redh iagh såsom och faar til Ölmehäradz kyr- 
kija, och sedan hem til Schanum, oss folgde Lars Thörson.

Den 21. widh middagz tijdh drogh [iagh] til Carlstadh, 
och iagh töffvade en stund j Wäsehäradz prästegårdh, och 
iagh bleff anmodat aff hr Elia, at läsa privatim för hanss Son 
Haquino Eliæ. och iagh kom til Staden om qvällen. Thenne 
tijden regnade huar dagh ganska myckit. När iagh kom hem, 
fick [iagh] ondt j mitt wenstre Låår, i roorleeden, och plå- 
gadess ther aff heela weekan.

Den 27. Tå iagh kom hem från kyrkian fick [iagh] ondt sw. 458. 
i min högre Låårleed, at iagh medh mödha fick gåå. Samma 
dagh kom Charle och Nicodemus tili oss. och iagh fick hooss 
Hans Christopherson en tönna Salt, som Lars Ihöreson 
skänckte migh.

Den 28. Sattess Scholen, och wij begynte at läsa för 
vngdomen.

MAIUS.
Den 2. kom M:r Lars j Wisnum til oss medh Daniel 

jonæ, och sin egen Son Jonam Laurentij, hvilke och kom
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til oss j herberge och kosthåll, och han reste andre da
gen bort.

Den 4. Lätt iagh koppa migh j karbadh, och sedan bleff 
iagh något bättre j mine Låår.

Den 8. Christi Himmelsslardzdagh predikade iagh Högh- 
messan, om Christi Himmelssfärdh. Marc. 16.

Den 14. War iagh vp i Herregårdz Skogen och vidh 
lormestadh kämen. War liuflligit wäder, något kallachtigt 

sid. 459. om nätterna r0ch besynnerligen den 16. om natten war ilt 
häfltigt frost, at på stilla watn fröss ijss, och på elffven vidh 
landet. Sedan war heela weekan regn, storm och bläst och 
kallachtigt wäder.

Den 18. Pingessdagen reste iagh på mine Soknar til 
Ulleröön, och Östen j Rudh folgde migh, och j Graffva woro 
vij vidh predijkan, och iagh hade häst til Deije, sedan gingo 
vij til Rysäter, och foro öffver elffven til klåckaregården til 
natten, om morgonen regnade fördreffelighen, och war myckit 
kalt, och fölt samma pingessdagh j Ullerön sniö så myckit, 
at thet gick öffver Skoon och j Daalarna til knät. War altså 
en kall Erickzmesse weeka, ty Elghkoon kalffVar tå, och haar 
sina vngar uppå höga bergh att härda them.

Den 19. predikade iagh j Neder Ullerödz kyrkia, om 
sm. 460. gudz stoora kiärleek. joh. 3. och vthdelte kalken Tmedh hr 

Anders Ahman, som messade; effter gudztjensten woro vij j 
Prästegården til måltijdh, tädan folgde vij Torbiör i Deije til 
forsen och vij gingo til Kärn j öffre Socknen, och til Ahr- 
näss, sedan på bååt öffver Wijsten til Wässby til natten. 
Natten til annan daghen fröss hårdt och ijss på watnet, gudh 
beware Säden, ärter, Iijn och humblen bleff på månge ortter 
skadd.

Den 20. öffver siön på bååt til Bonssrudh, åther öffver 
Siön til Daalen; thädan vij gingo til Bössewijka j Frijssdalen, 
ther war Pastor M:r Månss j Gästebodh, och hooss honom 
war iagh in till afltonen. och iagh fick ifrån prästhampn itt
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Torp j Kijlsssockii ett Spiut och en yxa, som uthan tviffwäi 
på Skafftet haar sutit ihop, hvilket war funnit j stort Bergh 
j en berghSkoola vrider en Hall, såsom och itt Svärdh, fästet 
aff tvenne kalffver aff tackejern, hvilket war j Wässby, och 
4. penimger [!] trinne som lodh, på livilka ^syntess bookstäffver sia. 46i. 
och åthskillige figurer, woro aff silffver och kopper beblandat, 
aff livilka M:r Måns hade en, som musketelodh. och vij gingo 
thädan om Boonäss och Mickelsstorp, j Empterwijk, sedan Rå- 
beck och Knutzrudh, och widh Sund en gårdh foro vij siön 
til Bergzbyn och prästbool til natten, och wardt tå ett hårdt 
nattelrost fröss ijss på watnet, Roghen som war j ax bleff 
måst skämbder, alt Alelöffvet fölt aft', at trän stodo bara, som 
om wintren.

Den 21. predikade jagh i offre Ullerödz kyrkia, om fa- 
drenss dragande, joh. 6. från kyrkian på bååt til Wästsiö, 
sedan på båt til Nolsiö, sedan uplöre Socknen til Munkerudh 
till natten. Emellan Ransäter torp och Ransäter är en åhss 
mechta högh, och intet bredare än Landzwägen som ligger 
öffver åhsen, på båda sijdor woro ganska diupa daaler, j 
huilka woro höga fuhror och grafnar, som medh sina Tappar sw. 462. 
icke räkte up til Ahsen, han är icke myckit långh. En så
dan Ahss är emellan gärdzheedan itt Torp och Munkerudh, 
han är och ganska högh och smal, och brant upföre diupe 
och mörka dalar, och norr uth är han bredh, och på sistone 
löpa bådhe dalar tilhopa uthi en bäck.

Nu gick wädret j söder, och war sedan ingen köldh; Ro- 
gerna på månge Ställe gingo i ax sist j April, ty wintren war 
Ieen och wåär wäderleken blijdh.

Den 22. foro vij öffver Elffven til Munkebol, thädan 
Socknen uthföre, öffver thenne långe Rudzheeden till Holle- 
kijl til natten.

Den 23. Til Edheby, Uplanda och Nyckleby, ther öffver 
Elffven til prästbool; thädan vij foro på bååt medh Sakerna,
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elffven uthföre, til Beck j Neder Socknen, thädan til Gâlss- 
wijk, och Engenäss itt nyss upptaget torp till natten, 

sia. 463. Den 24. Til Nolsiö torp och ÅhTna, och Östen gick til 
Torparna som Iiggia långt öster j Socknen, och iagh neder åth 
Uffve och Waaltorpzmarken, tå begynte regna, och iagh gick 
lijkväl neder til östr: Deije til natten.

Den 25. foor iagh öffver elffven, och jagh gick til Torp, 
thädan öffver kämen pâ en Ökestäck til Tiussbol, och Rysä- 
ter, thär folgde iagh kyrkiofolcket öffver elffven till kyrkian, 
ther iagh skrifftade och berättade them, som gingo til Her- 
ranss Helige Nattvardh. effter gudztiensten woro vij i Hålle- 
rudh till mältijdh, och thädan öffver elffven och til Smärijss, 
en långh och ondh wägh pä gångespänger öffver Määser, och 
heela afftonen regnade härdt och Östen foor öffver Siön til 
Dymbla, och vij voro j Smärijss om natten.

Den 26. fick iagh ther häst till Deije, och thädan til 
öst: Deije, ther iagh legde bååt åth Sakerna, på hvilken wij 
och folgde, och från forsen gick iagh til Skijffve, och tå vij 

sid. 464. foro thädan gick Soolen nedh, och vij rodde TeIffVen uthföre 
om natten, och kl: 11. kommo vij til Staden; och stodh wäl 
till hemma, och regnade något thenna tijden; och Iijka som 
April war ganska warm och liuffligh ; altsä war och Majus 
ganska kall och olustigh.

JUNIUS.

Den 1. Kom faar j Schanum och Göstaff hijt til uth- 
skriffningen, hijt kom och Hindrick Larson j kyrckien och 
mina bröder.

Den 2. begyntess hon aff Landzhöffdingen och Öffversten 
Nils Posse, och den 7 Iychtadess hon.

Den 8. Reste faar hem til Schanum och honom folgde 
tijt Landzhöffdingen och öffversten.

Den 10. om afftonen reste jagh och Petter en fältskä- 
rare til Skanum, effter som faar på hemreesan widh Blod-
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berget fölt aff en häst som war illa Sadlat, tå the ombytte 
hästar, aff hvilket fall han ille skadde sitt wenstre bröst, och 
vidh midnatz tijdh när vij kommo tijt Twar elden lööss j drän- sm, 465. 

gestugan, men bleff straxt släckt, och faar haar warit suagh, 
men nu något bättre bleffven.

Den 13. om afftonen gick iagh til Torp och fick bååt 
til Tåffta.

Den 14. Rodde Oluff Jffvarson migh til Sorkebron, och 
iagh gick sedan til Schanum, tå förmåtte faar sittia uppe;
Siön war thenna tijden myckit stoor.

Den 15. om afftonen reste jagh til Carlstadh, och Gö- 
staff folgde migh til Lundh j Ölmehäradt och regnade myckit 
och haglade, och för regnet töffvade vij några timmar i Russ- 
bergh; när SooIen gick neder drogh jagh från Lundh, och 
kom til Staden kl: 2. om natten.

Den 17. Rymbde Sara Göstaffz dotter bort medh Oluff 
Sparff til Stockholm; altsä holt hon sin Loffven, och hon 
giorde sina föräldrar en stoor Sorgh, och sigh en stoor Skam.

Den 21. Begyntess Examen Anniversarium j Scholen, 
och min Classis förhördess först, Biskopen och alle Docentes 
woro tilstädz, Examifnatores aff Landet woro M:r Johan j sm. 4ee. 

Staffvendss och Mn Simon j Phiiipzstadh. och sedan Exami- 
neradess then ene Classen effter then andra.

Den 22. predikade iagh höghmessan j Carlstadh, om: wa- 
rer barmhertige. Luc. 6. om qvällen war jagh hooss Gustaff 
Börgerson, ther war och Biskopen och Borgm: johan Börger- 
son medh sin hustru til måltijd.

Den 23. om afftonen foor iagh på bååt up til Rudh, 
ther iagh troloffvade Ragwel, fru Karin Båtz fougde medh 
Margeta Pederssdotter j Rudh, och ther war iagh in på nat
ten, och sedan på bååt elffven uthföre, och kom hem kl: 2. om 
natten. Thär fick iagh en Silffskedh och itt ärmekläde. Samma 
dagh fördess Amman hem til Tollerudh, ty hon war siuk.

Den 24. gick jagh och Annika til Wåxnäss och sedan hem.
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Den 26. kl. 9. om afftonen gick jagh och moor Annika 
til Graffvesockn, och j Torp voro vij en stundh om natten.

Den 27. Bittida om morgonen
[Härefter inträder i originalet åter en lucka omfattande tiden från slutet af juni 

till början af oktober 1662.]

(OCTOBER.)

sid. 467. Samma dagh gaftz Scholen upp, thär medh Walmoenius 
sitt Schole embete ändade.

Den 7. om morgonen kom faar j Schanum och Göstaff 
liijt til Brittemessemarknan, om afftonen begroflz Erland Nil
son en gammal Borgare öffver sina 80 ähr.

Den 10. Reste faar och Gustaff bort; om afftonen lätt iagh 
koppa migh j Nils Staphansonss badstuga, och tå bleff' iagh 
bättre aff then wärck jagh hade j mitt wenstre Lââr, som 
jagh fick den 14. Aug: uthi Schanum, huilken wärck, flytte 
sigh och j högre Läärss roonledh, och plägade migh stundom 
illa, och besynnerligen om nätterna; men om daghen fick iagh 
gää medh stoor mödha.

Den 22. Drogh iagh pä mina Socknar, och Biör j Tran- 
gerdh folgde migh, och j Jlberga töflfvade wij en stundh; och 
vij gingo till Tollestadh til natten, tijt wij kommo sent. 

sw. 468. Den 23. gingo wij om ottan uthi stort regn Hannääss- 
gärderna, sedan Kijlssskogen och til Gunneta, thädan til Fry- 
kerudh, och frän prästbool till Kiöpungh och Eskilssböl, och 
wij måste tiibakarss til Landzwägen ty vij kommo intet öffver 
elffven Ackan, sä flödande och öffverful medh watn war hon 
och til Höghwalter till natten.

Den 24. kommo vij förr ähn thet dagadess til Klaxåhss 
kroken, thädan til Säljebräten, Leena och Quarntorp, till natten.

Den 25. Öffver siön om ottan til wäst: Glänne, sedan 
en mechta ondh wägh j måsar och watn till Trögstadh, och 
tå dagadess; och Soknen norr uth til Gunnarssbytorp, sedan 
öster j kroken til Vdden, och pä bâàt til Sandwijkan till natten.

Den 26. gingo vij til östr. Glänne uthi ett häfftigt regn
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och storm, och vij folgde kyrkiofolket öffver bergen til kyr- 
kian, thär hr johan predikade, eff’ter gudztiensten till Haar- 
säter till natten. Toch samma dagh föll myckit regn, och sw. 469. 
bleffve wägarna mechta orene blöta och wåta, besynnerligen j 
Frykerudh, som är sijdlände och Leerlandh.

Den 27. Bittida til Erickstadh j Kijlen, och sedan heela 
wästre bygden, och til Bräten ther vij fingho maat, tädan til 
Söbbyn til natten. Thenna tijden regnade något om Dagher- 

’na, men ganska myckitt om nätterna.
Den 28. Til Sundgärderna och från Haslebooi på bååt 

til Smidstadh, och tå dagadess. och widh Biörudh foro vij 
ölFver Sundet till Siggerudh, tå gick Biör Torpana, men iagh 
gårderna norr till Gunnarssbyn; Thädan öffver then långe Sko
gen til Bonssrudh j Öffre Vllerön, och på bååt till Knutz- 
rudh, åther tädan på bååt till Wässby till natten.

Den 29. fick iagh thär häst öffver en långh Skogh til 
Bergzbyn, sedan gingo wij öffwer åhserna til Gerdzwijkan Toch sm. 47". 

Wästsiö, thädan på bååt till Nolsiö, och Socknen norruth 
öffver the långa heederna til Ransäter ther iagh fick häst til 
Kärna, och j Gerdzbyn fick iagh häst til Munkerudh ther wij 
woro om natten.

Den 30. öffver Elffven til Blijan, ther iagh fick häst til 
Heedåhss, när vij kommo öffver Budzheedan gick iagh till 
Tolleboo, och Olsäter, och wij kommo til Hellekijl till nat
ten, tijt vij kommo sent.

Den 31. Widh Uplanna foro wij öffver elffven til Före- 
byn och prästbool, thädan medh Sakerna på bååt elffven uth- 
före till Heedegården, ther öffver Elffven till Beck j ned: Sock
nen, och öffver wååta enger j mörkret til Gålsswijk till natten.

NOVEMBER.

Den 1. om morgonen öffver siön til Nolsiötorp, från 
Ahna gick Biör Torparna, men jagh Soknen uthföre til Ähss 
och Uffve, och sent nedh til Deije til natten.
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sm. 471. Den 2 öffver elffVen til Torp och Tiussbol, och widh 
Rysäter öffver Elffven medh kyrkiofolcket till kyrkian, ther hr. 
Ahman samma Söndagh predikade; effter gudz tiensten til 
prästegården, och til Klåckaregården, ther war kyrkiogångz 
gästebudh och myckit folck. Thädan om quällen öffver 
elffVen til Rysäter, och foro medh wära Saker pä bäat til 
östr. Deije til natten.

Den 3. om morgonen begåffwo vij oss på wägen til 
Carlstadh, och iagh war medh them på bååten som förde Sa
kerna, til Gråssbool, tå gick iagh til landz och begaff migh 
åth Kijlen, Biör folgde Bååten, och jagh gick öffver Skott- 
stijghen en mijl långh och ondh wägh öffver bergh och daa- 
lar, och widh Ulffverudh kom jagh til Socknen, och gick til 
gamblegården och Lökenne, ther war Bröllopp, och iagh töff- 
vade ther til quällen, thädan til Haalssmo til natten, 

sid. 472. Den 4. Til Klåckaregården T0ch bestälte them som skulle 
föra mina Saker til Staden, och jagh fick häst aff Börger j 
Haalssmoo til Graffva kyrkia, sedan gick jagh til Staden, och 
kom sent heem, och tå stodh wäl til medh hustrun och bar
nen, gudhi- loff, prijss och ähra.

Den 5. Sattess Scholen och iagh begynte läsa för ung
domen.

Den 6. wardt Extraordinarie Synodus. ther prosterna 
och många Pastores woro tilstädess, och tå bleff M:r Johan 
Forsæus Rector Scholæ, M:r Johan Jser Lector Eloquentiæ och 
Notarius Consistorij. Daniel jonse bleff Rector Cantus j jacobi 
jutenss Ställe; och jagh fick Graffvesockn in Priori et poste
riori för en tillökningh. Samma dagh kom Charle och Nico- 
demus hijt til oss.

Den 9. Hadhejaghj affton Sången brudepredikan öffwer 
Hr. Staphan som wigdess widh Britta, Lars jngemårsonss dot- 

sid. 473:a.*.ter, Text. Tob: 9. ängelen sade Dil Raguel, etc. och jagh 
fick aff honom en Silffskedh och en Rixdaler. jfrån må-

Texten a sidorna 473:a—473:c är i orig, något omkastad.
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nenss begynnelse war mäst regn och Storm, såsom och effter- 
fölljande weeka.

Den 16. kom Daniel jonæ från Wisnum hijt, som war 
hooss oss til härberge, och gick til Biskopen til måltijdh och 
kosthåll, j thesse dagar fröss hårdt på, och här till haar wa- 
rit öffverflödigt regn.

Den 17. Reste Karin Larssdotter bort som hooss oss 
har warit jfrån pederssmesse, och wäffvat dynor och hyenss 
waar.

Den 19. Lade elffven sigh, wijkor, jnsiör och kärnar, 
och war baarfrost in til månenss ände, kiärr och mååsar bleffve 
wäll tilfrussne. Lychtade jagh och thenna tijden Poeticam 
som iagh laass privatim.
—ss— först j Decembris månat fick min K: Hustru, Annika sia. 473:t>. 
en häfftigh Hosta, som plågade henne nätter och Dagar gan
ska illa, och hon hölt mäst widh Sängen, och hon hade en 
stoor plåga, effter hon war haffvande; men Juletijdh bleff hon 
någott bättre, och förmåtte gåå j kyrkian.

Wardt och Britta lille på samma tijdh illa plågat aff 
ond hosta och bröstwärk, och bleff bättre effter julen. Sam- 
maledess hade och Annika lille en häfftigh bröstverk samma 
gångh, en långh tijdh, och hon hade itt såårt Huffvudh och 
fötter, att man medh möda fick handtera henne.

Den 7. Decemb. Reste iagh andre Adventz Söndagh om 
morgonen till Kroppekiär, tliär jagh predijkade om j Saalen 
om tekn j Sool och måne. Luc. 21. och effter predijkan 
Skrifftade och berättade iagh hr. Secreteraren Samuel Kempen- 
sköld, hanss fruu som war myckit opassligh och jungfrun Dotte
ren, ther war jagh til måltijdh, och fick thär 2 Rixdaler, och 
körde sedan öffver Kroppekärnen til Staden.

NB. Den 1 Octobr. fick moor Annicka illa ondt i sin sid. 473:C 

halss, ty Tungespenan war neder fallen, men effter några da- 
ghar, tå tungespenen bleff upplyfft, kom hon sigh före, och
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bleff battre, Loffvat ware then högste ewinnerligen, som sina 
hielper i rättan tijdh.

sw. 473 a. DECEMBER.

Den 11. kom Gustaff Gillieson til oss, och reste andre 
daghen bort.

Den 16. kom Britta Gilliessdotter til oss och henne 
sid. 474. folgde Hinrdrich Larson, som kom frän Stokholm, och the 

reste bort andre daghen. jfrän mänenss begynnelse här til, 
haar stundom snögat, stundom warit en häfftigh och skarp 
winter, stundom regnat och stormat, en ostadigh wäderleek.

Den 17. Vpgalfz Scholen, och Charle och Nicodemus, 
såsom och Daniel Jonæ, reste hem.

Den 19. Reste iugli och Biör vthi Trangerdh på mina 
Socknar, och wij gingo til Ögnäss j Graffwe sockn till natten.

Den 20. Öffver Hygnen om ottan til Jlberga, och til 
Sundhgärderna gingo vij i en diuper Sniö öffver the länga 
bergen til Öhrnäss, mitt pä Skogen, sedhan til Nilssbyn till 
natten.

Den 21. från Nilsbyn til Flossheedh om ottan, ther fick 
iagh häst til Suensstorp j neder Ulleröön, och Biör körde til 

sid. 475. Tobbewijka, och hade hästen tilbakarss till TFIosseedh, och 
fick iagh samma häst til Tomptehult, ther ifrån til Haghen, 
och widh Gunnarssbyn foro wij på en stoor kyrkiobåät öffver 
Siön Fryken til Kammarssrudh sedan til Ranssbyn och Biörudh 
til natten.

Den 22. Neder äth bygden til Söbbyn, tå dagadess, se
dan til Antaa, Bråten och Bonstadh, och heela wästre Sock
nen til Rudh til natten.

Den 23. ottan gingo vij medh stoor möda öffver fryken 
til Hannäss, ty ijsen war myckit kleen, Bonden som oss ledsa
gade stötte medh yxan igenom honom heela vägen, thet samma 
wij giorde medh Störar, och gudh halp oss wäll fram. Från 
Hannäss til Gunnetaa, och thädan söder j Socknen en långh
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och ondli wägh frän Räfflinge öffver kiärr och myror til Leer- 
säter, och till Sannerudh til natten, och Ryttmästaren war 
nylighen hemkommen jfrân Stockholm.

Den 24. om ottan gingo vij til Runnewäl, och sist til 
Klâckarefgârden, och till Melbyn til natten, och sammn dagh sw. 476. 
war en häfftigh winter och köldh.

Den 25. gingo wij bittida om juleottan til kyrkian, ther 
hr. johan predijkade ottesängen; och jagh Skrifftade them 
som wille begââ Herranss Nattvardh; sedan predijkade jagh j 
Kijlsskyrkia höghmessan, om Christi födelse. Luc. 2. och iagli 
vthdelte wijnet medh hr. johan som messade. jfrân kyrkian 
folgde jagh Oluff Larson til Gamblegärden, ther iagh war om 
natten, och war en förskräckeligh härdh köld.

Den 26. Til kyrkian, ther jagh predijkade Historiam om 
S: Stephano, Act. 6. et. 7. och Evangelium, Matt. 23. och 
vthdelte kalken medh hr. johan, som messade. Frän kyrkian 
gick jagh til Haassmo, om qvällen fick iagh hast til Humble- 
lorp, ther vij woro om natten.

Den 27. gingo vij bittida thädan uthi en hârdh winter 
till fFrykerudh, och prästbool, och wij gingo omkringh kyrkio- sm. m. 

gränden, till Höghwalter til natten.
Den 28. Til kyrkian ther hr. johan predikade, och iagh 

uptogh widh kyrkian min Rättigheet aff heela Socknen; jagh 
vthdelte och kalken medh hr. peder som messade. och wij 
woro effter gudztiensten j prästbool afftonen och natten.

Den 29. Tädan til Räfflinge i Kijlen, och tä begynte 
dagass, och j Kijlss klâckaregârdh sände jagh mina Saker til 
Carlstadh, och wij gingo til Ulleröön, öffver Tiällsäterskogen 
til Nybacka, Orretorp och Bråten, ther töffvade wij en stundh 
j julekvrmessa; thädan till Smärijss til natten.

Den 30. om morgonen kom hustru Kirstin hem, och 
middagztijdh fick iagh aff henne häst til Kärn j öffver socknen, 
Sedhan Wijsten vpäth til Wässby til natten.

Den 31. war jagh i W7ässbyy stilla, och Torslanus folgde
17
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sm. 478. Biör rj the gårder som äro omkringh Vijsten, och vij töffvade 
hooss Länssmannen then daghen och natten. —ss— j thetta 
ahr wai en waater och Ieenachtigh winter^ wååren warm och 
wååt, Sommaren kall och waät." hösten tijdewäder till mårtenss- 
messe; wintren til änden pä åhret kall winter, Iungt wädher 
och godt åkeföhre. Dyrt kiöp på Spannemål; KornSkeppan 
kostade 3 daler. koppermynt, blefl liten humble, 1 Ltfe kostade 
3. Rixdaler. jngen folcke- eller Boskapz döde hördess aff, uthan 
några fåå dödde sin kooss.

«*■*»• ANNO CHRISTI 1663.
JANUARIUS.

Den 1. fick iagh häst til kyrckian, ther iagh predijkade 
om Christi omskärelse. Luc. 2. och sedan tillijka medh hr. 
Gunnar Communicerade jagh myckit folck. frän kyrkian til 
Wästsiö ther var Bröllop, och jagh Sänghledde Brudefolcken, 
och sedhan hade jagh the Ceremonier til Bröllop lydandess 
eflter wanligit sätt och wijss Ihär war jagh om natten■ Hu
stru Elisabeth j Sandbecken och Jungf: Kirstin Pleningh- 
sköld woro ochsä ther.

Den 2. fick jagh thär häst till Nordsiö, ther bodde tå 
en Adelssman Anders Nilson, som ägde fru Margeta Bäffer- 
lält, och jagh töffvade nägot hooss honom, och vij gingo till 
Ransäter, ther fick jagh om qvällen häst, och vij foro öffver 

Sid. 480. Elffven, och sedan Heedan ruthföre til Rudh, och til Smidz- 
rudh til natten, myckit seent.

Den 3. Till Olsäter, Hellekijl, Edheby och Uplanda, och 
thädan til Nyklebyn till natten.

Den 4. om en Söndagz morgon til kyrkian, ther iagh 
uppehölt gudztiensten, effter som hr. Gunnar war rester til 
Wassbool ; först Cbristnade jagh Oluffz barn j Munkebool; 
kalladess Oluff, sedhan Skrifftade, sångh några psalmer, och 
jagh predijkade j öffre Ullerösskyrkia om Christi Doop, Matt: 3.
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och kommunicerade them som gingo til gudz bordh. Effter 
gudztiensten, drogh iagh til Nycklebyn, ther war Lanssman- 
nen, hanss hustru, döttrar och Torstanus, j gästebudh, ther 
töffvadhe och jagh then afflonen och natten.

Den 5. Reste jagh til Nedersoknen, och jagh Iegde hast 
ath mina Saker til Klâckaregârden, thädan vij gingo til Ry- 
säter, Tiussbool och Torp och til prästegårTden til natten ; sid. *si. 

ther war myckit folck j julekyrmessa.
Den 6. Trettonde daghen gick jagh til kyrkian, ther iagh 

först Skrifftade, sångh uågre psalmer och predijkade, om the 
wijse män, Matt. 3. sedan communicerade jagh en stoor hoop, 
som gingo till gudz bordh. Effter gudztiensten war jagh i 
prästegården eller Stompnen, och till Hollerudh ther wij woro 
om natten.

Den 7. fick iagh ther häst öffver Lusten till Gälssvijk, 
Engenääss och Noolsiötorp, sedan gick iagh til Hambrarna, 
och uthföre til Uffve, och östre Deije til natten.

Den 8. om morgonen goffvo vij oss på wägen til Carl- 
stadh, och war på elffven itt godt åkeföhre, vidh Quarntorp 
gick iagh och Månss j Deije til Wijsterudh, och tädan til 
Grossbool j Graffva, thär vij komrao til wärt föllie, och jagh 
uthtogh ther min Sockne Rättigheet, och vij ginge till rSund- sm. 4S2. 
stadh, som ligger på östre sijdan Elffven, the andre körde til 
Skijffwe, från Sundstadh gingo wij til Forssnäss, ther war be- 
graffningz ööl elfter Saligh Rengt, och thädan till Skijffve, 
när jagh hade thär vthtagit Socknerna, gick Soolen neder, 
jagh war och j Vdden ett Torp, sedan om quällen elffven uth
före, och ijsen war myckit ha a I och glingh, jagh war och 
uppe i Råådalen eller Heedåhss; och wij kommo till Stadhen 
kl: 9. om natten, och stodh wäl til medh hustrun och barnen, 
gudhj skee ewinnerligen ähr och prijss. —ss— Thenne tij- 
den fick iagh en häfftigh hoosta, och bröstwärk, sampt Snuffva, 
aff huilket hostande och llosser, förorsake sigh en ond huff- 
vudhvärk. och stoor werk öffver bröstet neder widh magen
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och jagh war heela månaden opassligh aff thenna Siukdomen, 
och gudh skee Loff, bleff iagh sedhan sundh och frisk, 

sid. 483. Den 11. Middagztijdh reste jagh medh hustrun och Britta 
Iilla til Schanum, och wij woro j Wasehiiradz prästegärdh om 
natten, war godt führe på ijserna, och IiufOigit Soolskeenss- 
wädher.

Den 12. Thädan hem til Schanum och tå war Gustaff 
Månson och Lars Thörson hooss faar.

Den 13. Drogh Moor Annicka bittida til Christinæhampns 
marknat, såsom och faar och hanss barn, och om qvällen 
kom hon hem.

Den 15. om morgonen gick jagh til Tåflfta, och war godt 
gångeföhre på engerna och Siön, när iagh kom tijt, lågh hu
stru EIin siuk aff håll; och samma hållsiuken gick widt om- 
kringh på the ortter, och månge dödde så hastigt at the icke 
Ieffde öffver en timme. Samma dagh gick jagh åther til Scha
num, och war Iungt och liuffligit Soolskeenss wäder; när iagh 
kom till Schanum war faar, och min hustru medh Britta lille 

sw. 4S4. j BenneTbergh, tijt gick ochså jagh och Daniel Gillieson, som 
[war] hemkommen ifrå Stockholm, ther war jacob johanson; om 
qvällen sent fingo vij thär [häst] och körde til Schanum.

Den 15. om afftonen drogh jagh och Annicka til Carl- 
stadh, wij reste åth Ähsswijkan, och på Siön foro vij wilse, och 
kommo til Spickerudh, sedan til Huit och Botnwijk, ther fingo 
vij en drengh, som folgde oss öffver ijsen til Hofflanna, effter 
thet war myckitt mörkt och wij woro thär om natten, och hu
stru Lissbet lågh j barnsängh.

Den 16. om morgonen thädan ijsen yttere leeden, åth 
Sållaren och Rudzsundet, emellan både Sållare holmarnar war 
en rååk (:bråk, wråk:) och ijsen så kleen, at hästefooten 
stundom gick igenom, och vij kommo till Staden middagz 
tijdh, ijsen war myckit glingh och haal.

Den 19. kom Hans Snickare och hanss Son jöran till
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oss, ocli Tgiorde ett stort Skååp, en Skijffva medh Ladha vn- sm. 485. 

der, en wagga, och karmar kringh om 6. tafflor.
Den 21. gick iagh til Graffvasockn at uthtaga mina 

SockneRättigheeter, och Biör j Trangierdh folgde migh, och 
wij gingo om afftonen frän Staden först til Deije, Trangärdz- 
torp, Hålte, Skåre och till Hallebergh til natten, war klart 
och wacker winter.

Den 22. gingo vij söder i Soknen, til Kiätterudh, Ön- 
derudh och Härssögha, öffver Måsar och en Iijten Siö til 
Mååsen, thädan til Boffverudh, ther vij något töffvade, och 
till Wååle til natten.

Den 23. foro vij öffver Moon till Toolerudz gårdernar, 
hvilka wij lychtade om afftonen, och iagh fick häst j Skåre 
til Bleekan, thär fick iagh häst til Engebeck, och tå war alt 
mörkt, och j Bretorp var jagh en stund hooss Cappelanen 
Hr Biör, och til Graffva, Sanna och ther öffver Elffven til 
Bootorp Dill natten, ther wij råkade en drucken weetlööss sm. 48 
bonde, som altijdh haar warit en präste och Diekne fiende, 
han fick och på sidstonne icke långt ther effter en hastigh 
och ynkeligh affgångh.

Den 24. Til Boon, Rudh och Soolbergh, thädan til prä- 
stegården Almar, och Pastor war inthet hemma, ther woro vij 
öffver middagen, sedan öffver elffven till Stone och Torp, åther 
öffver elffven til Almartorp och Tållerudh tå bleff mörkt, se
dhan till Jerpeta till natten.

Den 25. Pauli dagh fick jagh ther häst til Stadhen, och 
jagh war och [i] Färjestadh, wij hade thenna gången itt godt 
gångeföhre.

Den 26. kom Daniel j Wisnum till oss at gästa, om 
afftonen kom Oluff j Tåffta til oss, han omtale at hr. Östenss 
hustru war dödh och några andra som dödde hastigt.

Den 27. Sattess SchoIen och jagh begynte läsa för vng- 
domen.
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sw. 487. FEBRUARIUS.

Den 2. predikade jagh j Carlstadz kyrkia kynderssmesse 
dagen om Jungf. Mariæ kyrkiegângh Luc. 2.

Den 3. kom jonas j Wisnum til oss till kosthåldh.

Den 6. Rleff Britta lilla ganska illa siuk j allan krop
pen, och mäst klagade hon sigh om bröstet, war uthan luifl- 
vcl ett hefftigt häll, och hon förmätte ingen tingh, och effter 
några dagher bleff hon bätter; men hon (ick sedhan hefftan, 
aff hvilcken hon illa plägadess in til den 13. bleff hon, 
gudhi ähra, bättre. Thenna weekan Ieenade häfftigt, och then 
myckla Sniön gick sin kooss.

Den 10. Kom Karin wäffverskan älher til oss; tä för
nam jagh at jost Larson j Faxstad bleff dödh den 9. huius. 
Thenna tijden dödde och hust: Margeta j Sichterudh och 
Erick j Sönnäss, gudh frögde therass Siälar. 

sid. 488. Den 15. Lätt iagh koppa migh j kaarbadh.

Den 19. Begynte almogen aff Kijlss häradt och Dalarna 
uPpbyggia östre Broon aff nyio, och bleff upbygd til Martij 
begynnelse.

Den 23. Skedde en mutation medh Docenlibus uthi 
Scholen, ty M:r Haquinus bleff' ConRector; M:r Erlandus Fa- 
xelius Adjunctus, ocb jagh Supremus Collega, och j mitt 
Ställe kom M:r Nicolaus Labeckius, född j Labaeka j Rudh- 
skoga; och jagh begynle til at Läsa j then Classen, uthi en 
lijten kammar hooss M:r Erlandh j Terentium, Yirgilium, 
Compendium IIaflenrefferi och Syntaxin; gudh giffve migh 
Lycka at wäll förestå thenna Classem medh nytta och bucht.

Den 28. War jagh j Badhstugh boos Åtorpz Oluff. j 
thenna rnänan kom mycken Sniö, bleff sedan Ieen och regn, 
och pâ sistonne en häfftigh winter.

sw. 489. MARTIUS.

Den 1. om alftonen gick [jagh] och Annika up til Sanne-
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becken, ther kiöpte wij al'f en bonde itt kaar, och wij tölfwade 
ther nägot, och war gange föhre pä elffven.

Den 2. begynte jagh läsa för mina Disciplar i then nye 
Scliolen widh Torget, ther 4. Classis plägar wara om Sommaren.

Den 3. gaffz Ioff at dansa, och dieknar fingo bruka sin 
Bacchan:

Den 6. som war en fredagh, om afftonen klock: 9. blefl 
min käre hustru nadeligen förlossat aff itt härdt barnsänge, 
och gudh wälsignade oss medh en Iijten dotter, som föddess 
i Tuillingerna, och Mänenss förste Quarter; och liooss henne 
war jordegumman hust: Karin prästenkian, och mänge andre 
förnämblige hustrur aff Staden:

Den 8. Vthi afftonsängen Christnadess wär lilla dotter, 
och kalladess Maria, effter sin Sal. MooiVsyster; witnen eller sw. 
fadderna woro: Borgm: Salmon Person, M:r Nils Labeckius,
Hr. Lars Moroenius, Medicus Wilhelmus Maurilz Hack, Hans 

; Christopherson och jngemar Larson: Hust: Kirstin Borgm. jo- 
han Börgersonss bar barnet til sin Christendom, och henne 
Iolgde hustr. Lissbetta i Sannebecken: Jung: som föregingo, 
Kirstin Johanssdotter, och Lissbeta Göstaff Ericksonss dotter; 
gudh lätlie henne vpfoslrass j ålder och Nade för gudh och 
menniskor. Hooss oss woro til mältijdh Salmon Person,
M:r Bengt och några hustrur; förr och elfter Barnetz Chri
stendom sungess några Discantz Styckor. —ss— Samma dagh 
bleff åther Britta lilla betagen aff häffta, och effter 2. dagar 
bleff hon bättre.

När thet späda barnet Annika* war otte dagar gammalt, 
fick thet eu häfftigh hosta och bröstwärk, kan ske ther aff sia. 
modren hade bröstwärk, och barnet som henne didde fick 
ochsä, och Iiadhe samma hostan heela månaden. —ss— 
Thenna tijden dödde myckit i Staden, hustrur, barn och gam
malt folck.

Den 13. kom Britta Gilliessdotter hijt til oss.

490.

491.

Tydligen misskrifning för Maria.
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Den 15. kom faar i Schanum och Göstaff hijt til fa- 
stingzmarknan; kom ochså Landzhöffdingen hijt at hälla uth- 
skriffningh som begyntess medh heela Wermelandh den 16. 
och här war myckit folck, som kom til marknan och Skriff- 
ningen, och den 17. bleff Mäns Torbiörson j Taffta til Sol
dat skreffven; och effter han icke war tienligh til Militie tien- 
sten talade iagh den 20. medh öffverste Leutenanten Gyllen- 
Spetz, huilken migh tilsäde [!] at hanss broder Nils, som hade 
lust till thet Ståndet skulle j mönstringen komma j hanss 

sw. 492. Ställe, huilket rochsä skedde.
Den 20. Reste Britta Gilliessdotter bort. ocb Charle och 

Nicodemus kommo hijt til Scholan.
Den 22. Reste faar och Göstaff hem till Schanum.
Den 25. Mariae Bebodelse dagh predikade jagh i Carl- 

stad kyrkia, om Christi afllelse, Luc. 1. samma natt fröss 
härdt pä, och war skarp köld, besynnerligen om nätterna.

Den 29. jntogh jagh i afftonsången Anders Torstensonss 
hustru, som gick j kyrkia effter barn.

Samma dagh drogh Karin Larsdotter wäffverskan bort, 
som haar warit hooss oss den tijdh min hustru haar warit 
siuk; som nu gudi skee Ioff begynner gää uppe, och komma 
til sina kraffter.

Den 30. war Borgm: Salmon Person och andra hooss 
oss til mältijdh, ty maat var sänd til oss uhr Staden; och tå 
förnam jagh tuenne kiöpmänss drengher widh Gruffvene Sun- 

sid. 493. det j Edh sockn, haffva äthit brödh som fanss Tj häste haffran, 
och war bakat aff förgifft för Råtter, aff huilket then ene 
dödde straxt, widh nampn Erick jacobson j Wäuerssborgh, 
och then andre en dagh eller twå ther effter. Jfrån den 27. 
Martij och til den 2. Aprilis kom huar dagh maatsändningh 
medh grööt till oss; at thet medh rätta och wäll kunne kal
lass en grööteweeka; och huar affton war hooss oss myckit 
förnämbligit folck; ty therass Seedh är sålunda, at när maat 
sändess til en barnsängz Quinna, tå måste man biuda aff Sta-
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den förnämbligit folck, som samma vthsände maaten upäta, 
eiliest blijr icke wäl uptaget aff then som thet uthsänder, ther 
til mäste man gifl'va och dricka.

APRILIS.

Den 3. gick ijsen aff elffven, mäst aff Soolskenss wäder.
Först i thenna månan bleff Britta godh aff sina Såår, som 
hon har rhafft sedan julen på sina hääler, och besynnerligen sia. «4. 

på then wänstre, uthi huilket såår war kommit frost och död- 
kiöt; här til wij brukade fältskäraren petter fougt.

Den 7. Effter Bönetiensten reste jagh från Staden till 
Ölmehäradt, jagh kom til Tåflta sent om qvällen, och war 
ganska wååt ty thet regnade heela daghen igenom häfftigt och 
bläss hårdt östan och war wädret migh emot och ansichtet.

Den 8. widh middagztijdh redh jagh til Schanum, tå 
war faar hema; såsom och fru Anna Skutte faarss hustru; 
huilkass bröllop och Copulation skedde den 5. Martij j Scha
num, och the wigdess hemma aff M:r Anders Birgeri Past: 
j Nysockn. Till thetta Bröllopet kunde jagh inthet komma; 
ty samma tijdh war min k: hustru illa siuk, och födde Ma
ria daghen effter faarss bröllop. Der war och en Tydsk fru, 
widh nampn Lissbeta, som en långh Ttijdh haar warit hooss sid. 495. 

wår Stijffmoder. Moorssbarn woro joachim, och 2. döttrar 
Katarina och Anna.

Den 11. war jagh j badstugh, och war j thesse dager 
stundom regn och stundom Soolskeen.

Den 11. Redh jagh til Ölmehäradz kyrkia, och effter 
gudztiensten åther til Schanum.

Den 13. Middagz tijdh reste jagh från Schanum til Carl- 
stadh, och war inne en Stundh j Wall, om qvällen kom jagh 
hem. ijserna lågo ännu på wijkorna och stoor Siön, the drogo 
ijssnoott huar dagh.

Samma dagh gaffz Scholen upp, och jagh [fick] Sock-
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nar j Fryckzdaalen, och GrafFva kom til Discentes ighen, som 
en tijdh haar warit vnder Docentes.

Den 14. Drogh Charle och Nicodemus hem medh the 
hästar iagh hade ilrän Schanum. Daniel jonæ och jonas Lau- 
rentij reste ochsä hem. Sniön lägh ännu pä j Skoghen. 

sw. 496. Den 16. middagztijdh begad iagh migh pä mina Socknar 
j Kijlen, ty iagh bytte migh til Kilsshäradt för Frijssdalen ad 
diecknar, som thet kiöpte ad M:r Nils Labeckio, och iagh fick 
6. Rixdaler emellan, migh folgde Bior j Trangerdh, hooss Nils 
Månson j Sannebecken tödvade vij en stundh, och vij gingo 
sedhan til jlbergha, sedan til Rlåckaren och Wälsäter, och 
til Skäringzbergh, ther iagh hooss Fendricken war om natten.

Den 17. gingo wij bittida thädan ödver the länga Ber
gen och fiällen, pä huilka war myckin Sniö, föll och myckin 
Sniö om natten, till Nilsbyn, thädan vij gingo öster äth Tor- 
parnar til Hossheed och Tobbewijka, sä til Tomptehult, Fa- 
gerähsen och Gunnarssbyn, och uthföre til Hasterssbyn, ther 
foro wij ödver Sundet til Ranssbyn, och sedan uthföre pä 
wästre Sijdan till Bonstadh til natten. —ss— Natten til den 

sid. 497. 17. pä hvilka trollpackor pläga färdass till rBlakuIIa, var ena 
sädan pä Frykerudz kyrkiogärdh, och på try Ställe bortstaal 
afl gridterna jordh, som thet syntess j Sniön, och tä hr. Pe
der j Skällerudh och Bior j Höghwalter bittida om morgonen 
kommo til kyrkian något at beställa, sägo the henne som sä 
hastade sigh sin kooss, at hon pä kyrkiogården Iemnade sin 
want, huilken Iadess j kyrkian at någon skulle kännass widh 
honom.

Den 18. gingo wij wästre bygden jagh war och j PaI- 
stadh och Mäserudh, och widh Rudh foro wij ödver Eldve- 
munnet til Hannäss och Tollestadh och när Soolen gick neder 
kommo wij til Mellbyn, ther vij woro päskenatten.

Den 19. predikade jagh höghmessan j Kijlss kyrkia, om 
Christi vpstândelse, Marc. 16. och tå giorde jagh j kyrkian 
mitt Valet, tackandess them för then tijdh jagh thär haar wa-
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rit, och Iatt raina SockneKättigheeler, och the greto mäst alla 
som tilstädess woro.

Effter predikan uthdelte jagh Communicanterna kalken, sw. ms.
I iran kvrkian folgde jagh Capiteinen Oluff' Larsou til Gamble- 
garden, såsom och hr Torbiör Forsman, hvilken war nyligen 
kommen från Stockholm, medh sin hustru Jngebor Nilsdotter 
Ringh född j Corpo prästegårdh, och the boo nu j Fornäss j 
Graffwesockn, och wij woro j Gamblegården afftonen och 
natten.

Den 20. predijkade jagh ochså annan dagh påska j Kijlss 
kyrkia, om the 2. Lärjunger som gingo til Emaus. Luc. 24.
NB. Samma dagh gjorde jagh mitt Valet; oansedt thet är 
skreftvet och stält på påskedagen. Natten til annan dagen 
föll eri stoor Sniöö, och heela dagen snögade så häfftigt at 
man medh möda kunde uplyffta sin öghon, han 1511 i wåta 
marken, kunde doch icke smälta, uthan bleff knässdiup som- 
blige Ställe. Iran kyrkian gingho wij uthi thetta häfftige yhr- 

Iwädret til Dykaretorpet och Wickstadh, sedan til Sannerudh 
och Humbleltorp till natten, och regnade heela thenna natten sw. 499. 
igenom; doch lijkväl gick icke Sniön bort.

Den 21. Lychtade wij Kilss skogen, och gingo öffver 
broon til Frykerudh först til Hökerudh, och wäster uth till 
Höghwalter, och vij Iychtade kyrkiokroken och til Kiöpungh 
til natten.

Den 22. predijkade jagh j Frykerudz kyrkia, om Christi 
uppenbarelse widh Tyberias haff; job: 21. och tå giorde jagh 
i then Socknen mit Valete, tackandess them för alt godt migh 
bewijst, huaröffver många fälte tåårar; elfter predikan vthdelte 
jagh medh hr. peder nattwarden, från kyrkian gingo vij til 
Skållerudh, ther wij woro hooss hr. peder afftonen och nat- 

I ten. ännu lågh sniön, ty thet fröss på honom om natten och 
i war kalt nordanwäder.

Den 23. om morgonen til Backara, och sedan öffver 
Skogen till Gäll och Soolbergh, och til Klaxåhss ther hölss
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Tingh, thädan til Säldebråten, Leena och Quarnlorp til natten, 
sid 500. Samma dagh hade [iagh] illa ondt i allan kroppen, och be

synnerligen a(F itt Stingh j bröstet, som om afftonen plågade 
migh ganska illa; och sedhan bleffjagh, gudhj älira, något bätter.

Den 24. Öffver siön bittida till Wäslre Glänne och thä
dan Socknen upföre til Ringhstadh middagz tijdh; när wij 
kommo til Boddeta war ther en besatt man Lars i Roda be- 
nämbd, som fick thenne förskräckelige plågan i Dymbelwee- 
kan, han war bunden i jernband om händerna och medh garn- 
tömmer kringh Lijfvet, medh huilck [e] the ledde honom; han 
war tilförende i all sin lijffztijdh så illa Stammer, at han medh 
stoor möda fick tala, men nu talade han rent och hade på 
målet intet feel. Från Frijssdalen woro 8. män som honom 
folgde; Hooss honom töffwade jagh 2. timmarss tijdh til thess 
the kommo som förlossade frijssdalingerna. Och sedan gingo 
wij til Gunnarssbytorpet och thädan til Åhna, och tå wij 
kommo til Vdden

[Originalet har här en lucka omfattande tiden från slutet af april till medlet 
af juli 1663.]

(JULIUS.)

sw. 501. intet släppa p i j pan medh handen när man dricker röök 
tobaak. The som thetta göra skulle alle bliffva fördömde; 
men the som dricka toobak och hålla j pijpan medh handen, 
skulle intet skada, uthi himmelen woro upwäxte rooser, huite 
för them gudhfruchtigom, Swarte för them ogudachtigom, etc. 
— ss— här aff man seer, at myckit ondt fölljer aff sådana 
drömmer och uppenbarelser: wij haffve, gudi ähra, uthi gudz 
ordh uppenbarelser nogh, och flere Syner behöffve wij intet.

Jfrån Ranssbyn gingo vij bygden söder uth som ligger 
mäst vid Siön til Strandwijk til natten, ther Lysswijk Iych- 
tadess.

Den 14. foro vij öffver Fryke til Tossebergh en stoor 
gårdh först i Sundzsockn. Nordan för gården är en ganska
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stoor högd benambd Tässbergz klätten, som Tsyness mechta sia. 502 

långt och ligger widh Siön, thädan til Åhna, ther är en elff 
och [i] thess forss 6. Quarner, sedhan söder älh Soknen, som 
ligger mäst widh siön til Spelnäss, tä regnade häfftigt och 
äskian gick hårdt, therifrån foro wij öffver Siön öster til liiörk- 
öö, en mvckit stoor gärdh, ther woro wij om natten.

Den 15. til Assbiörk och andre gärder widh Biörken en 
stoor Siö, Sedan til Soneby, Hoseby och Borgeby, när wij 
kommo til Suijnebergh som här til haar warit Länssmanssgärdh 
töffvade vij från middagen uth pä afftonen, och sedhan wä- 
ster öffver Siön til Byyn och andre stoore gärder til Ahm- 
bergh till natten.

Den 16. Thädan til Skäggebergh och till Sundz präste- 
gårdh, ther wij woro heela dagen, och foro myckit wäll, ther 
war M:r Johan Jser, och Dn. And: Glaff som laass Tfijr sia. 503. 
barnen; och wij gingo ther ifrän till Borgebyn til natten; och 
samma dagh föllo stoora regnskurar.

Den 17. Til Pälssbyn, Maggebyn, och Socknen söder uth 
til Munkebool, ther Sundz Sockn lychtadess och öffver en 
Skogh til Suenssrudh j Emptervijk, ther vij voro then dagen, 
ty om affton regnade häfftigt.

Dert 18. woro wij och ther heela dagen och natten, oclt 
jagh war ther i badstugh, regnade och stundom samma dagh.

Den 19. fick iagh thär häst till kvrkian, ther iagh pre
dikade j Emplerwijks kyrkia, om Ihet stora fiskefänget. Luc.
5. jagh skrifftade och berättade them som till gudz bordh 
gingo och iagh uptogh ther mina Sockne Rättigheeter aft' 
heela Socknen. Effter gudztiensten folgde iagh Bryngel j Torp 
hem en gammal krijgz officerare, såsom och Erick j Suenss- 
rudh, Olaus Erici och någre andre, Tther wij woro til mål- sta. 504. 
tijdh och töffvade moot quällen, och tå regnade stundom och 
äskian gick hårdt. Thädan drogb iagh på båät, och Olaus 
folgdhe migh up til Staawijk, ther mötte migh Ericus Boetij, som 
kom frän Sundz sockn, medh mina Saker jfrän the andra
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Socknerna, och wij Ioro Siön uthföre til prästbool, och woro 
ther om natten.

Den 20. kommo the j Suenssrudh til migh medh en stoor 
båät, som folgde migh medh mina Saker till Carlstadh och vi j 
begoffvo oss j jesu nampn til siöss, och rodde til Fölsswijk, 
ther vij fingo maat och töffvade sä länge en stoor regnskuur 
gick öflver, thädan til Bössevijkan, men när wij kommo til 
Ranssbyn i Kijlss sokn begynte blasa hårdt sudhwäst, och vij 
Ioro landet uthmedh til Biörudh, lä sachtade sigh wädret, och 
wij begäffvo oss til Siön then stoore och brede Neder Fry- 

sid. 505. ken, och bläss något, och vij woro mvcrkit lastade, och me
dan wij wore uppe j Öhrnäss bleff stilla Lugnet, och vij 
kommo om afftonen til FrykStadh ther vij woro om natten.

Den 21. fingo vij hästar öffver Eedet, och widli Hyg- 
nen fingo vij en större bâât, wij foro genom dijket jn j Ag- 
siön, och öffver Aghedh j stoor Elffven; och wij woro i Boon, 
och kommo hem til Staden litet elfter middagen, och hemma 
stodh wäl till.

Den 25. Jacobi dagh begynte wij j jesu nampn om atf- 
tonen at boollyttia i wäre gårdh, som iagh kiöpte all Lars 
Suenson, och tå regnade något.

Den 26. predijkade jagh j Carlstad Högmessan, om the 
phariseerss rättfärdigheet. Matt. 5. om afftonen Iychtade vij 
at booföra, och jagh medh hustrun och barnen och huuss- 
folcket begoffvo oss och tijt. gudli almechtigh gilfve här til 
Lycka och wälsignelse, at vij medh helsa och sundheet må 
boo j honom; gudh unne oss honom oskadd för Eld och wåde 
och annan fahrligheet. Amen.

sia. soc. Den 27. war jagh hooss Salmon Person til måltijdh, och 
iagh Ieffvererade honom Nycklarna til gården som wij haffver 
warit uthi, och tijt kom Sedan Medicus Wilhelm Mauritz 
Hack, och samma dagh regnade hälftigt.

Den 29. Reste jagh Moor och Britta til Skauum, och för 
regn skul kommo vij intet för än effter middagen, lä vij hade
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Iungt och Iiuffligit Soolskensswäder, och vij kommo sent til 
Finnetorp til natten.

Den 30. kommo vij til Schanum, elfter middagen reste 
Annika til Christinæhampn och hon folgde Britta och Lars 
Gillieson som drogo til Fägeröö j Bröllop.

Den 31. kom Annika hem ifrån Staden om afftonen, och 
om quälten sent gick hon medh Britta till Bennebergh —ss—

Denne månan må rätta kallass Böötemåne, ty thet haar 
regnat förskräckeligen på somblige ortter, besynnerligen här 
öster, den 10. och 11. regnade Iijka som himmelen haar fwa-sm. 507. 

rit open, och kom ther elfter i hast en ganska stoor Ilodh i 
elffver och becker, at broarna gingo alle uth, alla dammar 
llöto måst bort, Hambrar, Quarner och Sågher toghess aff 
Iloden sin kooss. Engernar woro som Siör, hööt llööt myc-
kit bort. Månge Suin och småå Creatur bleffwo hastigt j 
llodenne borlte. Watnet gick och öffver Säden på åckern 
j Skanum öffver mäst öffver heela Sörgärdet, ochså i Lijdh. 
j Sion Höt myckit timber, Ståckar och vvrak. gudhi wari 
iihra at Säden icke fick stoor Skada, ty hon stodh icke länge, 
somblige städz hvijtnade åckren, ty rooten bleff syrat och 
skämbd. 40 åhr sedan war och en sådan stoor watu- 
Ilodh vidh midsommarss tijdh, tå uthflöt jönss Målnarenss 
Stuga och någre Quarhuss vidh Träforss. j samma Ilodh den 
23. junij midsommarssalfton fölt ett stort stycke aff Tåsse- 
bergz högden nedh i Fryken, medh itt förskräckeligit brak, 
don Toch buller, aff Iiuilket bergh synass ännu up i watnet sm. sos. 

Skogh och gruss.
AUGUSTUS.

Den 1. Middagstijdh kom Annicka hem från Bennebergh, 
och jagh war medh faar j badstugh.

Den 2. Bittida om morgonen gik jagh til Ölmehäradz 
kyrkia, ther jagh predikade om Christi förklaringh. Matt. 17.
Ta gick faar, moor och fru Lissbeth til Herranss nattwardh; 
från kyrkian gick jagh medh Jonss Arfvidson til Vlffsiö, och
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war ther til måltijdh, om afftonen gick jagh, Jönss Arffvidson 
och hanss Hustru til Skrockwijk, ther wij woro om natten.

Den 3. Middagztijdh foor jagh på baat til Tåffta; tå hade 
min k: gamble moor lätet Ilyttia sin lilla Stuga ut på hagen 
widh Löökegården; om afftonen foor iagh på bååt til Sorcke- 
bron, när iagh kom til Skanum kom faar och moor, Annika 
och Britta lilla jfrån Bennebergh.

sia. 509. Den 4. byttess Sal: Moorss kläder emellan henness dött
rar, och min k: hustru fick och någre sköne kläder. Samma 
dagh war Otto Dress som boor j Kråppan j Schanum.

Den 5. om afftonen reste vij från Skanum til Carlstadh, 
och sendt om quällen kommo vij til Lundh j Foglevijk, ther 
vij woro om natten, war wackert Soolskeen och har j någre 
dagar warit tort wädher.

Den 6. kommo vij vid middagztijdh hem til Staden, och 
stodh wäl til hemma, gudhi Ioff och prijss.

Den 9. om morgonen fick jag illa ondt j min maga, se
dan j heela kroppen, Iijka som huar Iedemot haar warit kros
sat och sönderslagen, och kroppen bran heeter, och iagh måtte 
til Sängz. Samma dagh kom Matthias Olaj j Eedh j Sundz 
socken til oss j Herberge, men kost hölt han sigh sielff.

Den 10. Lågh iagh heela daghen och om quällen bältra- 
dess lijtet, at iagh förmåtte sittia uppe, gudh skee tack som 
hielper i rättan tijdh.

sw. 510. Den 11. Sattess Scholen, och wij begynte läsa för ung
domen; Samma dagh kom Daniel j Wisnum til oss til Her
berge och jonas til kosthåll.

Den 12. Lätt iagh koppa migh j Marboo badstughan.
Den 14. Kommo Charle och Nicodemus hijt från Schanum.
Den 15. om morgonen gick jagh uth til wår Lycka som 

är vidh Rumstadh.
Den 17. begynte jagh hålla privatim Collegium in Exerci- 

tijs Poëticis, och til migh gingo aff Classe quarta eller Rectoris, 
9. personer, nemb: Olaus Erici, Ericus Boetij, Petrus Magni,
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jonas Andreæ Bergh, Daniel Jvari, Bryntho johannis, Alber
tus Petri, Torstanus Torstani och Petrus Christophori.

Den 18. gick jagh [och] Moor middagz tijdh uth til Lyc
kan, och ther uthi funne wij ighen 2. Suijn, som haffva warit 
en tijdh bortte.

Den 21. war then siste stoore tacksäijelse och böneda- 
gen. Om afftonen war jagh och jonas Schomerus norr widh 
Rudzkärnen, sedan gingo vij neder Ttil Elffven widh Staa- Sid. 511. 

holmen och elffven uthföre til Moon, och woro mänga krö- 
ser på the ortter; när jagh kom hem war [iagh] til affton- 
måltijdh hooss jacob johanson.

Den 23. Christnadess j afftonsången Lorentz Knijffsmedz 
barn, kalladess Andreas, och jagh war witne til hanss doop och 
Christendom, och Medicus Wilhelm Mauritz Hack; Herman 
Kollhoff, Brynte Skräddare, jonas Bakare, Suen Anderson 
wâgare. Hust: Margeta Salmonss baar thet, och henne l'olgde 
hust: Malin M:r Häkonss, pijgorna, Lissbet Göslaffzdolter 
och Lissbelh johanss dotter Carlbergh.

Den 24. Bartholomæj dagh effter predijkan drogh jagh och 
Moor på bâât til Hambrön, och vij woro j Löff Nääss, och tingade 
oss huass, och wij kommo om quällen hem. war klart Soolsken 
och lungt, effter middagen bläss nordväst jlingetalss; thenne 
dagz wäderlek är en märkelse tili höstenss wäderleek. doch 
lijkväl håller thet intet altijdh wist.

Den 25. begynte blåsa och molna, haar här til j några ssa. sw. 
weckor warit torcka och Iiuffligit Soolskeen, ja jfrån mänenss 
begynnelse, och oansedt sist j månan regnade häfftigt, war 
lijkwäl månge torre dager, at the wäl finge korn bärga, och 
först i Sept: Iychladess Skördeanden: och Iijkasom hööanden 
war mechta wååt, altsä war Skördanden myckit torr och 
liuffligh.

Den 28. Bleff Dn. Nicolaus Edenius ordinerat j Carl- 
stadz Kyrkia; jagh och M:r Andreas IIoffiander woro medh Bi
skopen för altaret; och jagh [läste] ett stycke aff Apostla gernin-

18
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ger Cap, 20. oeh ladhe handh på Iianss huffvudh. natten til 
den 28. war himmelen klar, doch lijkwäl lögnade och blekade 
förskräckeligen j två timmarss tijdh.

om afftonen gick jagh jonas jonae, norr emot Rudh til 
Kämen, och neder til elffven, och åto bäär, sedan åth Moon 
hem åth som förr Iagh öde, och nu boor ther jon j Suijne- 
becken.

sw. 513. Den 29. gick jagh och Moor up till öffre Sannebecken, 
såsom och till nedre ther töffvade wij in til Quallen.

Den 30. elfter predikan gingo jagh och Moor til offre 
Sanbecken, ty itt wärt fåår war kommet i (rå therass fåår hooss 
huilka wåra woro, til Waxnäss, gingo wij tijt och fingo t het 
ighen; sedan till wår Lycka, och öffver elffven hem.

Den 31. war jagh medh Moor och Rritta uppe j Herre- 
gårdz Saalen, ther någre Tydskar spelade medh Dockor om 
then Rijke mannen, och en hustru dansade alt omkringh och 
iträdde öffver 50 tråer j en stoor nåål medhan hon rände 
omkringh; hon dansade och medh tvenne Suärdh, huilkass 
vddar hon satte stundom emot brösten, stundom buken, j 
öhron, j ögonen, näseborarna och j munnen släppandess them 
medh händerna, och j korsswijss omkringh halsen, sammale- 

sid. su. dess medh tu Steenfaat, them Thon stundom vnder händerna 
läste hölt, ombytandess them och på mångh Sätt medh them 
gycklade, så och medh tvenne passeglaass, uthi huilka war 
något öhl, hållandess stupa medh Ölet, war och en drengh för
klädd, huilken Larvator sågh grymt uth, han slogh j en trumba 
på gatorna och thermedh samblade lölcket.

SEPTE[M]BER.

Den 1. woro wij på Capitlet, elfter som Staden wille at 
Docentes skulle och om nätterna gåå wacht medh Borgerska- 
pet, Saken bleff in Consistorio delibererat och slutat, at the 
woro icke plichtige thet göra; för elfterföIjande orsaker: 1.) 
aff prästernass privilegier och 7. punct äro Docentes frij för
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wacht. 2.) Aff Praxi, ul ingenstädz j annor Stader häller prä
sterskapet och the som j Scholen tiena wacht. 3.) Aff' Sveri- 
gess Lagh Konungzbalk 15. cap: rAt edhsuorne Borgare bore sm. su. 
hälla vacht. 4.) Effter the taga mânghe Stadsenss intrader; alla 
Ständhpenninger, och tertialen aff accisen, bakungzpeninger och 
Saköhren, huilket präster mäste ochsä uthgiffwa och intet fää 
ther aff. 5.) Borgare Ia tompter, engh och acker Lyckor; men 
prästerna mäste sädant dyrt nogh kiöpa, om the wille haffvat. 
och andre Skäl och Argument, och jagh folgde M:r Erland 
medh thesse Skääl til Borgm. och Uädh, och Iato them prä- 
sternass betänckiande förnimma; och vij fingo thet Suar, at 
vij skulle bliffva befrijade frän wachtgäng.

Den 6. predikade jagh höghmessan j Carlstadz kyrkia, 
om then döffwe och dumbe Marc. 7. Samma dagh reste Ca- 
valleriet och Infanteriet til Mönstringen, som skulle stââ j 
Christinhampn den 8.

Den 13. Christnadess j afftonsängen Hans Christopher- 
sonss barn, kall: Barbro. Witnen woro; jagh, rHr. Oluff, Oiuff sm. su. 

Christopherson, Johan Anderson. M:r Johans Forsæi Hustru 
Karin baar thet, och henne folgde M:r Bengtz bust: Kirstin Jo- 
hanssdotter, pijgorna woro, Sara johanssdotter och Kirstin Kolt- 
hoff. —ss— Jfrän Larssmesse alt här til, haar mäst huar dagh NB. 
syntz ikorne in j Staden, här och thär pä gatorna, och andre 
onde omina, såsom Skatar haffva skrijat och squittrat om nat
ten, och sent om quällerna haffva hööner ropat och galat som 
topper, fröder och Tässer lätet och skält som om wäären, alt 
in til Brittemesse lijdh. Gudh beware Staden för eldzwäda 
och annor olyckor, och at thetta icke betyder ondt.

Den 15. kom om afftonen itt förskräckeligt regn och 
storm och regnade Iijka som man haar heelt uhr käri 11. se
dhan war tort och mäst Soolskeen j 3. wekorss tijdh, och 
war itt sädant härligit, Iiuflligit och skönt höstwäder at man 
minness aldrigh maken, och en sådan warme som näpligh haar

[Har saknar originalet några blad.]
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(NOVEMBER.)

sw. 517., Den 4. Sattess Scholen, och jagh begynte läsa for mina 
Disciplar j then Scholen som är widh torget, men effter thär 
war ingen Spijss, och kölden ökadess, mätte jagh effter fior- 
ton dagerss tijdh, tagha them hem j min gärdh, och the woro 
j then wästre nattstugan.

Den 5. Christnadess jacob johansonss barn, kalladess 
Sophia; Barnetz faddrar, war M:r Håkon och jagh, och M:r 
Labeckius, Medicus Wilhelm Mauritz Hack; Biskopenss hustru 
bar thet, och henne folgde Bengt Suensonss hustr. Pijgorna: 
jngebor Anders Mänsonssdotter, och jngebor Oluff Christo- 
phersonss dotter.

Den 6. Christnadess jonas kopperslagarenss barn, kall: 
Oluff, thess witne, war jagh och Erick Oluffson Spak; honom 
baar Oluff Christophersonss hustru, och Nils Nilsonss hustru 
folgde henne; pijgorna. Lars jngemarsonss dotter och Anders 

sid 518. Mänsonss dotter, om affftonen gick jagh och moor up till 
Sandebecken til mâltijdh.

Den 7. war jagh och moor till mältidh hooss jacob jo- 
hanson; såsom och den 9. den 13. och den 20. och den 5. 
Decembr. woro vij thär j grötemältijden, ty tijt sändess maat 
uthur byyn.

Den 11. kommo Charle och Nicodemus til oss. widh 
middagztijdh reste Moor Annika uth tili Hammaröön, och war 
itt liuffligit Soolsken, och hon kom om quöllen heem.

Den 14. Lätt iagh koppa migh j Marboobadstugan. War 
heela thenna tijden regn och Storm, bleff ther aff sä myckin 
dyy, at man medh möda kunne nägorstädz komma.

Den 29. wigdess j Afftonsängen Olulf Nilson Snickare 
och Margeta Börgerssdotter; huilka jagh copulerade och wijgde, 
agh war hanss förman och för honom taladhe, och M:r Jo

han Forsæus war pä brudenss sijda Suareman; effter gudz- 
sid, sw. tiensten hemma j huuset SängHedde jagh them; och sent om
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quöllen gick iagh tijt j bröllopet, och hadhe the Ceremonier 
medh talande och siungande som borde wara. Thenne da- 
ghen fröss sä härdt, at elffven lade sigh och wijken til Ham- 
meröön.

DECEMBER.

Den 6. predijkade jagh j Carlstadh afftonsängen Andre 
Adventz Söndagz Epistel om Hedningarnass kallelse, Rom. 15. 
v. 4. Samma dagh fick jagh ondt i mine ögon, först j wen- 
stre, sedhan j thet högre, och ögnesiukan togh så öffverhan- 
den, at the huar dagh bleffvo werre; gudh hielpe migh för 
sin nädh och barmhertigheet skull. Denne tijden frän mâ- 
nenss begynnelse fölt gruffveligit regn, stundom Iijka som him
melen haar warit open; all tiälen gick uhr mareken; vthi 
thenne förskräckeligen dyyn föll en diup Sniö, och fröss hårdt 
ther pä, och bleff en skarp winter.

Den 12. Lätt jagh koppa migh j kaarbadh.
Den 15. Christnadess j kyrkian Gabriel knijffSmedz sid. 520. 

barn, kalladess Johanness, witnen woro; jagh och Thomas Sa- 
delmakare, Lorens Skomakare, Erick Oluffson Tullare, och 
Mäns glassmästare; Margeta Salmon personss hustru baar thet, 
och henne folgde hanss Christophersonss hustru: pijgorna Nils 
Oluffsonss dotter, och en annor.

Den 19. gaffz Scholen upp, och begynte leena pä.
Den 20. Reste jagh pä mina Sokner, och migh folgde 

Matthias och Olaus jonæ; jagh legde häst först till Graffva 
och war godt äkeföhre; sedan til Jlberga, til natten.

Den 21. Bittida om ottan war jagh til wägz och iagh 
legde häst til Gunnarssbyn, öffver the lângha och onda ber
gen, sedhan legde jagh häst till Byssewijkan; ther fick jagh 
häst til Rudh, och thet körde wij. ther finge vij maat och 
häst till Fölsswijk, och Olaus Erici hinde oss ther, och jagh 
fick häst j Bävijk Ttill prästbool, och ther legde Olaus Erici sm. 521. 

häst til Suenssrudh, tijt vij kommo sent till natten.
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Den 22. gingo wij til Rörbeck och sedan pâ bååt öffver 
Fryken till KoUnerooss, och war en hârdh Siögångh, och vij 
gingo waster Rotnekroken och til Eedh til natten, och var 
en elak h o I c k a ; om qnällen war jagh i badstugh.

Den 23. fick iagh häst i Eed til Gerssbyn, och vij kör
de öffver diupa daalar; när iagh kom til Skäggebergh, fick 
jagh kläckare Bengt til at föllja rnigh medh sin häst omkringh 
gället, effter som förr var afflalt. och vij körde til Åhmbergh 
och öffver fore heele Gunnerudz läggen, och från Skinnerss- 
backen öffver en Skogh, och tå war alt mörkt, sedan öffver 
en Siö, til Sundztorp till natten.

Den 24. körde wij uth för dager neder pä Sion til Tor
pet Wijkan, sedan en långh wägh, sompt Skogland, sompt 

sm. 5sa. siöö til Gethekärn, ther var Matthias för oss, Dhadan pä bååt 
Rotnen upföre en stoor mijl, och offvan för Sannäss ett ödhess 
hemman mötte oss ijsen, tå gingo vij pä ijsen til Vddehedan, 
och Matthias hade hästen omkringh Stranden uth medh Klat- 
len. och vij woro julenatten i Vddehedan, tijt kommo och 
många finnar.

Den 25. om juleottan gick jagh bittida til kyrkian, och 
jagh predijkade j Grässmarkekyrkian ottesången, om Christi 
ewiga guddom, Joh. 1. och effter predikan Christnade jagh 
Larss Simonsonss barn widli Raffvelsskärn (: en finne:) som kal
ladess Simon. Jtem intogh jagh i kyrkian en Finska. Peder 
Uåkonsonss hustru i Långenääss. och jagh predijkade högh- 
messan om Christi födelse: Luc. 2. jagh skrifftade, Messade 
och berättade en stoor myckenheet, aIT Socknen säsom och 
aff Finne Skogen. Effter gudztiensten som Iychtadess emot 
Qnällen, war jagh ochså j Vddeheedan, om natten, 

sid. 523. Den 26. annandagen Christnade jagh j Grässemarke- 
kyrkian Månsess barn j Grässmarken kall: Jngebor. och iagh 
predikade S. Staphans Historia, Act. 6. 7. och Evang: om 
gudz lörsamblingz för följ else. Matt. 21. Jtem Skrifftade, Messade
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och berättade jagh them, som gingo til gudz bordh. och jagh 
war j Vddehedan samma affton och natten.

Den 27. Som war en Söndagh predikade jagh ochsâ 
ther, om tliet nyfödde barnet Nampn och Wälgerninger. Text.
Esa. 9. frän kvrckian til Walohna til natten och regnade 
sampt stormade hela natten. —ss— Widh thenna nybygde 
kyrckian, war förste julehögtijdh the haffva hafft; tilförende 
måtte the alltijdh om julen en ganska långh och ondh wägh 
til Sundzkyrckia, och fingo intet bliffva hemma om julenät
terna; för mitt omak at jagh wille ther giöra tiensten goffvo 
the migh I1I2 Skepp, näffver.

Den 28. fick jagh häst til RafTvelsskärnen på finne Sko- sw. ss4. 
gen, tijt gudzliensten war lyst til fierdedaghen, och vij körde 
öfiver en Skogh en ond wägh och långz effter itt sund som 
kommer uhr Kömmen, vidh sundzänden war j feigden en 
Skanss, och til Finnetorpet en mijl. Ther woro många uthaff 
Socknen, och många finnar komne; ther war en stoor finne 
Stuga; uthi huilken jagh först intogh effter barn Lars hustru 
widh Borrsiön en finska, sedan predikade jagh ther på Sven
ske om the meenlösa barnen, Matt. 3. och sedan på finske 
samma Evangelium, förste predijkan begyntess tå Soolen up- 
gick, och den andre Iychtadess effter middagen, jagh skriff- 
tade och berättade them, som gingo til gudz bordh. och jagh 
war j Raffvelsskärn til Quällen; och aff finnerna fick jagh 
Rogh i Socknen. Thädan häst och vij körde Kömsundet norr 
uth en halff mijl, til Kommen til natten. sia. 525.

Den 29. om morgonen bittida fick jagh thär häst til norre 
Rrâne j Socknen, en ganska ondh wägh och en mijl långh, 
och vij foro öffver en liten elff, som kallas Granelffven, och 
kommer uhr Gransiön. J Bråne reste Matthias ifrån oss, och 
wij körde öffver Signesiön til Grinemoo, ther fingo vij en 
man, som oss ledsagade norr åth finneskogen; först en ond 
wägh til en Siö, vidh nampn Krooksiön, icke myckit bredh 
Iijk en Nootekrook; sedan uth medh en bäck öffver myror
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til store finsiön, en halff' mijl långh, thädan ett ondt wäge- 
landh och öfFver en mââse, pâ huilken war högha ähser, then 
ene vidh then andre lijke som Sandhögharna äro pä Sör- 
moon: sedan til Lille finsiön, sä öfFver stoore fall och hög- 
der, upföre mäst, til Humsiön, och till en finnegårdh Långh- 
kärn til natten.

sid. 526. Den 30. fick iagh thär häst och vij körde siön Langh- 
kiärri, sedan några myror och måäsar til Breesiön en fier- 
dingh, ther fick jagh häst till Leekwatn, en outhsäijeligh ondh 
wägh öfFver högder och finnefall, och war en högd som baar 
uthföre en fierdingz wägh, och sombligestadz myckit brant; 
war Iijten sniö; aIIsa måste wij IyfFta Släderna öfFver lågar och 
wSSl, huilka finne Släder äro lätta, och vij kommo först til 
Söder Leekvatnet, sedan nedh på Siön som och kallass Leek
watn, och afF honom IiafFva finne hemman sine nampn; til 
MeIlanLeekvatn, och thädan til Norr Leekwatn, ther fick jagh 
maat; häst och en finne som ledsagade oss öfFver Skogen til 
Frykzänden. jagh kom intet länger på finSkogen efFter Ihet 
war Iijten sniö, och onda wäger. wij körde åther nedh på 
Siön, och RotneeIfFven som kommer från Norget, faller uth,

sm. 527. körde vij vpföre höge fiäll och Tbackar, Uier fnmerna hade 
huggit fall, öster uth, sedan åhsar och myror och Öhr- 
elfFven, öfFver henne kommo vij medh stoort besuär, hon 
strömade och broon var sönder, sedan en liten kärn, och på 
Iychtonne öfFwer en långh Siö, kallad Grundsiön, och in emot 
Skallan, först foro vij j sudost, sedan j nordost, och sist j 
öster. Widh Skallan baar myckit uthföre, til thess vij kommo 
neder på Siön Velen, honom foro vij til Smedzbyn, ther wij 
woro til måltijdh och töfFvade något; sedan om natten körde vij 
til Rådom. och war måneliust. från Grinemoo til Långkärn 2. 
mijler. til Leekwatnet 1. mijl. thädan til Rådom halfFtridie 
mijler.

Den 31. war jagh j Rådom heela dagen, och om afFto- 
nen j Radhstugh. och jagh lätt uthgåå budh till markgårderna,
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at the skulle l'rambära sina Sockner til kyrkian. bläss hârdt 
nordväst och snögade stundom.
—ss— J Wåäress j detla ähr, tå jagh war pä mina Soekner; sm. sss. 
lärde Annicka lilla at gää. giffve gudh at hon sin gångh rätt 
kan ställa j thenna onda werlden, icke wandra pä the otrog- 
nass bane, och Syndarenss vägh ey stäå, och Ily bespottarenss 
wane: uthan styra sina fölter in pä fredsenss wägar och Sa- 
ligheeteness Stijgar, och trängia sigh igenom then tränga och 
smala wägen, som drager til ewigt Lijff. Amen.

ANNO 1664. ««•»*•

JANUARIUS.

Den 1. fick jagh häst j Rädom och reste bittida til kyr
kian, ther iagh predijkade om nyährssdagen j Fryckzände kyr- 
kia, om Christi omskärelse, Luc. 2. jagh skrifftade, messade 
och berättade them som til Herranss Nattwardh gingo, och 
jagh uptogh mina Soekner j Thoressbyn aff heela Socknen.
Efi’ter gudztiensten war jagh j prästbool til mältijdh, ther war 
och Sal: Mårten Heffnerss Enkia hooss sin Sonehustru och 
nägre andre; och om quällen thädan til Lysswijk, och wij foro 
öffver Fryken nordh j enden som ijsen baar, sedan Landvä
gen en ganska backott och ondh Strandh till Bade, til nat
ten, tijt wij kommo sent, och war mäneliust.

Den 2. körde vij til Ranssbyn, Bengt war wäster sijdan 
siön, och jagh gick nägra gårder ther omkringh, och til Ranss
byn til natten.

Den 3. predikade jagh j Lysewijkz kyrkia, om Christi Sid. 530. 

Doop. Matt. 3. jagh skrifftade, messade och berättade them 
som gingo til gudz bordh, och j kyrkiebvn uptogh iagh mina 
Soknar. Och effter gudztiensten sändess hästen medh Sa
kerna til Sunnet, och vij (oro öffver Fryken til Tässebergh, 
siön war sombligestädz ränder, och sompt öpen; altsä måste 
wij roo myckit krokot. och vij woro j norregården til jule-
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kyrmessa; och om qvällen til södergärden, thär vij töffvade 
om natten.

Den 4. Lychtade wij Stöp garderna och till Spelnäss til 
natten.

Den 5. Bygarderna till Skäggebärgh till natten.
Den 6. 1 hädan til Sundzkyrckia, ther iagh predikade om 

the wijsen män. Matt. 3. och war myckitt folck j then stoora 
kyrkian, och mänge fremmande jfrån Carlstadh, och andre 
ortter budne til julegästebudh til kyrkioherden; och effter 

sid. 531. gudztiensten war jagh ochsä medh j Tprästegärden ther mänga 
woro tilhopa, och sent om quöllen gick jagh till klåcka[re]går- 
den till natten.

Den 7. Bittida om ottan gingo vij norr äth Måsegår- 
derna, och j Gunnarssbyn töffvade vij något hooss Länssman- 
nen Håkon Månson, och sent om quällen körde vij öffver 
Siön Biörken (il östan Biörke til natten.

Den 8. Söder äth Tompta och Carlssbool och til öst: 
Borgebyn, (hädan till klåckaregården, och jagh sände 12 ti* 
kiöt til Philipstadh, gick sedan till prästegården till natten.

Den 9. Thädan til Empterwijk, och till Suenssrudh til 
natten.

Den 10. fick jagh häst til Empterwijkz kyrkia, ther jagh 
först begroff Eluffz dotter j Sandwijka jtt åhr gammal och 
jagh Christnade Oluffz barn j Eluffzrudh, kall: Karin, sedan 
predikade jagh om. jesus war 12. åhr gammal. Luc. 2. jagh 
skrifilade och berättade ochsä några, och jagh uptogh j präst- 

sid. 532. bool Socknerna aff heela bygden. Effter Tgudztiensten begaff 
jagh migh på wägen åth Carlstadh j jesu riampn, och jagh 
Iegde några hästar til mina Saker, och wij kommo til föiss- 
wijk til natten.

Den 11. om ottan uth til Bössewijkan förr än thet da- 
gadess. thär Iegde jagh häst och foor til Boonäss; sedan re
ste wij öffver wijsten then långe och stoore Siön, til Dymbla,

* Se noten sid. 72!
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Ither war julekyrmessa, och ther töffvade jagh en timme eller 
tuå, och fick ther häst til Kijlen, och vij foro Hygnen uth- 
föhre åth Engebeck och til Torp, ther jagh legde häst til 
Staden, tijt vij kommo kl: 8. om Quällen. och thet stodh 
gudhi skee Ioft', wäll till. Sedan bleff häflftigt leenwäder at 
sniön gick sin kooss, EllTven bleff sä man fick icke köra henne 
och ijserna pä Siön bleffvo olöhra.

Den 20. Reste jagh til Ölmchäradt, Sommerwägen och 
war ingen sniö, the gingo walla, Iillade och bråckade lijka 
som om Sommaren, och jagh kom sent til TSflfta til natten.

Den 21. gick jagh til Skråkwijk, Toch om afltonen fick sw. 533. 

iagh thär häst til Täffta, ther iagh war om natten.
Den 22. foor iagh öflfver ijsen till HafTstodh och Skanum.
Den 23. war jagh j Schanum j badstugu.
Den 24. Diogh jagh til Ölmehäradz kvrkia, och tå bleff 

en längd upläsen och Stooleordningen, ty kyrkian war wid- 
bygd, sedhan reste iagh åther til Schanum.

Den 25. Pauli dagh effter middagen drogh iagh til Carl- 
stadh, och faarss gosse folgde migh til Wäsehäradt medh 
läarss gängare, vij rede äth ölmehäradz prästegärdh och Wegle 
in [widhj landzwägen myckit gent, frän Lundh j Väsehäradt redh 
iagh öflfver Pankesiön, som var mechta glinger och haal, och jagh 
war framme i Grään, och sedan ijsswägen til Carlstadh, hästen 
bläflf på siststonne så slööskodder at iagh Iran Alsterssnäset 
måste bruka Skoobrodder och gåå til Staden, Oijt jagh kom sia. 534 

sent, war måneliust, och bläss hårdt nordan, och jagh foor 
i illa med min wenstre foot, som bleff sedan bättre.

Den 26. Sattess Scholen, och iagh begynte läsa för ung
domen, uthi min nattstuga.

Den 27. om aflftonen war jagh j bröllop hooss Nilss 
OIufTson Wachtmästaren; ther wigde jagh hemma Anders Er- 
landson och Elin Knulzdolter, jagh war therass förman och 
taleman, och M:r Anders HofTIander Suareman, them Säng- 
ledde jagh och brukade alla wanlige Ceremonier medh ta-
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lande och siungande. Min hustru klädde bruden, och om 
natten gingo vij hem.

Den 28. war iagh ochsâ hooss Nils Oluffson, och myc- 
kit annat förnembligit folck j Bröllopet, och gick om Quallen 
hem. Thenne tijden war en häfftigh winter och ijserna bleffvo 
starcke bäde pä Siögar och elffvar.

Den 30. kom jonas j Wisnum til oss til kosthåll; och 
Daniel kom jfrän oss til Nils Bryntess.

Den 31. om afftonen kom Charle och Nicodemus til oss. 
—ss— Samma dagh begroffz j afftonsången Mäns Anderson 
en gammal Borgare j Carlstadh, som lefïde j 96 ähr. war 
född i en gärdh som hett Länghöhn som Iagh itt stycke här 
jfrän förr ähn Staden bygdess, har war medh j Stängebroo 
slagh och war tâ en skreffven Soldat.

FEBRUARIUS.

Den 2. kynderssmessedagen predijkade jagh j Carlstadh 
kyrckia om Jungfru Mariæ Reningh Luc. 2.

Den 8. kommo mine brödher Torbiör och Oluff til oss, 
och den 9. vpkörde the war Steen som lâgh widh Elffven 
28. lass.

Den 14. predikade jagh i kyrkian om fyrehanda âcker. 
Luc. 8.

Den 17. kom Britta Gilliessdotter hijt til oss, och reste 
den 18. bort, och henne folgde wär lille Britta til Skanum, 
at bliffva ther en tijd, gudh beware henne ehuart hon ähr 
och wistass.

Den 20. gick iagh om affton uth til wär Lycka, och 
uthom wäghen war mycken Sniö.

Den 24. middagztijdh gick jagh och jonas jonae up til 
Alstersockn, jfrän kroppekiär öffver en heedh, sedan pä en 
lângh Måse til Skrympterudh och Edzgatan, ther kommo wij 
nedh pä siön Alstern, och wij gingo wäster öffver honom til 
Hoije, ther vij något töffvade, sedhan öster öffver siön til
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Landzwägen, âther nedh åth siön til han Iychtess widh Telle- 
rudh och til prästegården til natten. Ta war min gamble 
fräneka hustru Rambor dödh och stodh ännu obegraffven.

Den 25. finge vij ther häst om morgonen och körde 
öffver Alstern wid huilken Siö Iiggia några gärder, först är 
Nybacka och pä östre Sijdan Beckelijdh, Mäserudh och Yh- 
ringen, något länger uth Backe KempenSkiöldz Sätegårdh, 
och ytterst Längenäss, vij hadhe hästen till Skrömpterudh, 
och gingo sedan till Stadhen.

Den 25. Bleff Britta sink aff Messlingen tå hon war j sid. 537. 

Schanum, och hade honom illa, besynnerlighen den 28. och 
effter en wijkess, den 4. Martij bättradess medh henne.

Den 26. Bleff Maria lille illa siuk aff Messlingen, da- 
ghen ther effter slogh han sigh uth öffver heela henness kropp 
och ganska rnyckit j ansichtet, huilken barnepläga hon hade 
in til den 5. Martij, tâ begynte hon bättrass. gudhi ähra, som 
bäde mina döttrar haffver nädeligen hulpet. ther effter hade 
Maria en häfftigh hosta en längh tijdh the [!] messlingen stodh 
häfftigt i halsen på henne.

Den 28. gick jagh och Moor uth til YVåxnääss, och hem 
om afftonen.

MARTIUS.

Den 2. Effter middagen gick jagh och jonas jonæ til 
Hammar pä Hammeröön, och vij råkade icke wägen, uthan 
kommo til Nordgårdh och jonsstorp, och sedan til Hammar, 
ther wij [woro] hooss Cappelanen Hr Peder til Quällen, och 
gingo fsedan hem till Stadhen. sw. 53s.

Den 5. kom M:r Lars j Wisnum til oss, hijt till fastingz 
marcknan, och Iijthet ther effter kom faar j Skanum til oss.

Den 7. kom Gustaff, Gillius och Britta; såsom och mine 
bröder till oss. war itt mechta godt föhre til thenna mark
naden.

Den 9. Reste M:r Lars i Wisnum bort.



286

Den 12. Reste Göstaff, GiIIius och Britta Gilliessdot- 
ter bort.

Den 15. Drogh faar och Lars Gillieson, som kom och 
hijt til oss, bort.

Den 16. fick Annika Iille Messlingen, och fick myckit 
aff them öffver heela kroppen, och the stodo henne myckit 
j halsen och bröslet, och hade thär til en träghen hosta, men 
den 24. blefl hon bättre, gudi ware ährat. men hoostan hade 
hon en lângh tijdh.

Den 18. gick iagh om afftotien till Dyngölss sundet tlier 
en adelsman Anders Nilson Calmar, som ägher Margeta Bäff- 

sw. 539. verfält boor, och migh folgde Enewaldus Olaj, och rjagh fick 
ther något booskapzfoder, som tlienne tijden war ondt effter. 
wij gingo Elffven uthföre och sedan Siön, men hem âIh til 
Knappestadh, ther vij woro en stundh, och kommo om quöl
len hem.

Den 20. predikade jagh höghmessan, jesus spijsade 5000 
män, joh. 6.

Den 23. gick iagh om afftonen up til Rudh äth nye 
broon och Sommarwägen, huilken war ganska ondh att gåä 
för the stoore Sniödacker som lågo j gaterna. frän Rudh gick 
iagh äth Moon och öffver Sundstadh kämen, en geeri och 
wälvägat wägh, hem om qvällen.

Den 25. wårfrudagen fröss ganska härdt pä natten, här 
till haffva inga becker runnet, här snögade myckit och fröss 
härdt in til mänanss ände.

Den 30. war jagh hooss Bengt Suenson och Examine
rade therass Son Ericum Gustavi, och sedan war jagh ther 
til mältijdh. —ss— Alla klaga i thenne skarpe vintren om 
Booskapz foder, gudh läte icke Crfejaturen swälta i hiäl.

Sid 540 APRILIS.

Deu 1. predikade jagh j Carlstadz kyrckia om aflton- 
sängen Lijkpredikan öffver Herr Lars Moroenij dödfödde Son,
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och haffwer IefTvat j moderlijffvet 8. daghar för födslen. Text, 
aff predikarebooken Cap. 7. v. 14. 15. Seer pä gudz werck 
etc. och jagh begroff' honom, såsom och gick j Sorge
ställe. — ss— Samma dagh bleff Annika lilla illa siuk aff hall 
och Sijdostingh och brann myckit heet, och hon biel’ sä iHa 
betagen, at man i nägre dager och nätter sägh föghe Iijff j 
henne; och hon arbetade hârdt, men sedhan jagh lätt bedja 
för henne j kyrkian och j Scholen, fick hon nägon lijsa, och 
siukdomen bättrade sigh, och kom effter någre dagerss för
löp, til sin helsa, gud hi ähra som sina hielper, och lägger 
icke större pläga them uppä, än the förmå härda uth medh.

Den 4. gaffz Scholen upp. och jonas j Wisnum reste sm. 541. 

hem. Charle och Nicodemus drogo ochså hem.
Den 5. Begaff jagh migh pä mina Socknar äth Frykz- 

dalen, och migh folgde Matthias Olaj, och iagh Iegde hästar 
heela wägen, först j krutbruket til Graffva, thädan til präste- 
gärden j Kijlen, och iagh redh öffver Hygnen, och vij gingo 
til Tiällsäter, ther fick jagh häst til Dymble, och wij voro 
hooss Segol Matson om natten. Der var och Oluff Larson i 
Gamblegärden, och Per Person en norsk kiöpman.

Den 6. Thär Iegde jagh häst om morgonen til Bonäss, 
och migh folgde den norske kiöpmannen, och vij redo Land
wägen wäster äth Suensstorp, thädan neder pä siön Wijsten, 
och til Bonäss, thädan gingo jagh och Matthias till Beck, 
sedan til Bössewijkan, och Fölsswijk, ther fick jagh häst til 
Torp, och ther äther häst till Suenssrudh til natten.

Den 7. Fick jagh häst j Suenssrudh til Sundz präste- sm. 542. 

gärdh, thär gick jagh strax j kyrkian som war Skärtorssdagh, 
och effter predikan war jagh j prästegärden til mältijd, och 
effter som frän Gyllebyn kom äthskillige budh til migh, at 
jagh skulle komma tijt; tå foor jagh på båät Sundet uthföhre 
til Helljebyn, och när iagh kom til öffverste Leutenanten Gyl
len Spetz; Christnadess hanss barn hemma, aff' M:r Mäns, 
och kalladess Maria, och M:r Månsess hustru baar thet, och
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henne folgde OIuff Personss hustru j Berga. Pijgorna woro 
Sara Mänsess dotter, och Anna Cathrina GyIIenSpetz: Man- 
folekewilrien: war jagh; och Capiteinen jolian Bruun; Dn. An
dreas Glaaff; 1'endricken Anders j Maggebyn, Håkon Månson 
Länssmannen; och fendriken Oluff Person j Berga. och ther 
giorde vij oss Iustighe in til natten; sedan foor iagh öffver 

sw, 543. Sundet och Oluff j Edh, ther mötOe migh widh Sundet häst, 
som iagh hade til Edh til natten.

Den 8. fick iagh häst til Brosttorp och Åhrooss, ther 
Iegde iagh häst öffver Rotnen, och körde wij först till Rebbe- 
näss, war myckit Staffp och watn på iisen, och aldramäst till 
Brecka, at släden halffparten gick nedh i sniö watnet, och woro 
månge windwaker och hohl på ijsen, al vij medh stoor Lijffz- 
fahra kommo till wester rotn, thädhan jagh gick til Nääss, 
thär jagh fick häst til Sandwijka, och j Sandwijka til Kömp- 
stadh til natten. Det war en stoor gudz wälsignelse och 
Lycka, at jagh kom öffver then långe Siön, som war så ondh 
och kleen ijss och myckit watn. Öffver thenna Siön foor 
iagh medh bååt om juleaffton, och nu om påska på ijsen, 
och är så sant som man säija pläger: jule Sommar och På- 
ske winter.

Den 9. gingo vij gårderna upföre til Wålöhna, och se- 
sid. 544. dan til VdTdeheedan til natten, ther war jagh ochså om aff- 

tonen j Badstugh.
Den 10. om påskedagen predijkade jagh j Grässmarkz 

kyrkia först ottesången: om then gamble Suurdegen. 1. Cor. 5. 
Sedan chrislnade jagh Jönsess barn j Grinemoo, kalladess 
ochså Jöns och Nilsess j Högden, kall: Håkon, jtem jonss j 
Sandwijkan, kall: Kirstin. Jagh intogh ochså j kyrkia effter 
barn, jngebor, Perss hustru j Vddeheedan, och Lassess hu
stru j Långeuäss en finska, jagh skrifftade och them som wille 
gå til gudz bordh, jagh messade och predijkade högmessan, 
om christi upstândelselse. Marc. 16. Sädan berättadess folcket;
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om afftonen och natten.

Den 11. Bittida om morgonen til kyrkian, thär iagh 
först begroff en finne vidh nampn Erick Person j Borrsiön, 
som bleff jhiälslagen om Skärtorssdagzmorgonen aff en an
nan finne j samma torp, som Tstrax römbde til Norget. se- sm. 

dan skrifFtade jagh och predijkade, om the tvenne Lärjungar 
som gingo til Emaus. Luc. 24. Effter predikan berättadess 
folcket. jagh uptogh och vidh Vddehedan aff mina Sockner 
aff Grässmarken. och jagh war ther j Byen til måltijdh hooss 
Halffvardh, och mäst plager jagh wara hooss johan såsom och 
om nätterna, och stundom hooss Torsten, om afftonen fingo 
wij hästar, och reste til Grinemo til natten, ther war ochså 
barnssööl.

Den 12. om morgonen Skrifftade och berättade'.jagh 
Hakonss hustru, som är myckit gammal och siukligh. och 
jagh fick ther häst öffwer Skoghen och war ganska diup Sniö, 
til Âhsshagen; thädan gingo wij til Sueneby, wästanwijk och 
Thoressbyn till natten.

Den 13. gick jagh til kyrkian j Frykzenden, ther iagh 
predijkade om Christi uppenbarelse widh thet Galileeske haff- 
vet. joh. 20. jagh Skrifftade, messade och meddelte myckit 
folck Herranss Nattvardh.

Effter predikan til Thoressbyn ther ifrån jagh lätt föra sm. 

mina Saker til öslre elffven, och foro ther öffwer til Oleby, 
och vij gingo til Bråten och legde ther häst til Sakerna, tä- 
dan vij gingo en stoor mijl, en ondh wägh til Badhe. och 
fingo vij ther bååt, ty Siön war på then ortten open, til 
Berga; ther wij woro hooss Håkon om natten.

Den 14. gick iagh til Ranssbyn ther iagh något töffvade 
hooss Nils Ryttare, och iagh gick Socknen söder ath til Öyernäss 
til natten, och migh folgde en bonde; Matthias kom och tijt, 
som gick på wästre Sijdan om Siön.

Den 15. om morgonen öffver Siön til Tåssebergh, och
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wij gingo Stöpgårderna uthföre til Spelnääss til natten, och 
regnade heela daghen.

Den 16. Uthföre til Suendzrudh, och til Klåckare gar
den j Sundh til natten.

Den 17. Predikade jagh i Sundzkyrkia; om jesus kom 
sw. 547. igenom Tlychta dörar. joh. 20. och jagh uptogh j Klackare- 

gården en stoor deel aff mina Socknar. Sedan til prästegår- 
den till måltijdh, ther war ochså OIufT Larson Capiteinen, och 
en Norsk kiöpman widh nampn Anders Gesen och hanss hu
stru Anna Zachariæ Dotter, prostens dotter j Fabergh j Gul- 
brandzsdalen, the wille til Christinhampn, ty the hafTva för
borgat sigh j Norget, ther var och Pelle Person jl'rân Chri
stiania; och iagh war ther om natten.

Den 18. gingo wij Mååsegårderna, jl'rân Hägerudh, 
Biörssrudh til Thoressbyn war en mechta wäät och ondh 
wägh, och til Herr Måns j Östanähss til natten.

Den 19. fick jagh ther häst till Hadom en ondh wägh, 
thädan gingo wij Angerssbyn, Askerssby; Perssby och Munke- 
bol, och ther ifrån til Empterwijk, och j Suenssrudh woro 
vij om natten.

Den 20. foro vij öfTver Siön frän Öhrbeck til Rotne- 
sid. 548. rooss, och wij gingo Rotnegränden, och Tom quällen til Edh 

til natten.
Den 21. war jagh i badstugh, och Matthias gick wäster 

Sijdan Siön, och jagh foor öfTver Fryken til Fasterudh, och 
bläss hårdt nordwäst. jagh gick till Staawijk, wästanmvr och 
til Torp til natten, tijt kom och M:r Måns frän Kijla; ty 
Sal: M:r Suen Faxelius begroffz den 17. huius, som dödde 
den 12. Martij; när vij hade fått maat, reste Pastor bordt j 
Socknebudh.

Den 22. gick jagh til kyrckian j Empterwijk, ther iagh 
predijkade om Christi uppenbarelse. Luc. 24. och jagh up
togh mina Socknar aff Empterwijk, som the hade medh sigh 
til prästbool. om afftonen tå jagh hadhefförwarit mina Saker,



291

begaff iagh migh allena âth Carlstadh, och Matthias Ioor hem. 
och iagh gick tili Fölsswijk, sedhan til Rudh och jagh fick 
Ihlir hast til Bössewijkan, thädan gick jagh til Gunnarssbyn 
till natten.

Den 23. Legde jagh ther bâât till Fryckzstadh, war 
Iungt och wackert TSoolskeen, jagh war och j norre Han- sw. &49. 
nääss, Iran Sion gick jagh til klåckareghrden, och sedan gick 
jagh heela wäghen til Carlstadh, och jagh kom om afftonen 
hem, och tä stodh wäll till hernma, gudhi Ioft' och ähra. och 
Moor hade warit i Schanum om högtijden, hon reste tijt den 
9. päskeaffton, och kom hem den 15. Hadhe och Britta Iilla 
medh sigh hem. —ss— Sarnma dagh kom Oluff Larson j 
Skada för en bonde, som han j sin eghen Stugha jhiälslogh 
medh en bössa, och kom Stroxt pä Ilychten til Norget.

Den 24. giordess Iacksaijelse j kyrkian för Annicka lilla, 
som någorlunda war kommen til sin heisa aff sin häfttige 
hâ i 1 siuke.

Den 30. (ick jagh mina Saker hem ifrån Fryckzdaalen.

MAIUS.

Den 1. Medan wij woro j kyrckian om afftonsängen, 
kom itt förskräckeligit nordan wäder, Iijka som ijlinger, at 
Tornet när Thade bläset neder, tä föll myckin kalck och Steen sm. 550. 

neder, regnade sä häfftigt, at watnet slogh in igenom lenstren, 
at folcket mätte uthur Stolarna, och äskian dundradhe härdt,
Ihet mörckade pä, och Liunghelden llögh j mörckret. doch 
lijkväl gick thet snart öffver; men giorde stoor Skade pä gär- 
dessgärder, taak och Skorsteenar. Sådana wäder ijlinger och 
häfftige Stormwäder hade vij och den 2. och den 3. gudh 
hielpe them som til siöss äro.

Den 2. Saltess Scholen, och jagh begynte läsa j then 
Scholen som är widh Torget.

Den 3. kom jonas i Wisnum hijt, som war i stoor Lijffz- 
fahra på Siön aff the hastige wäderijlinger.
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Den 4. kom Charle och Joachim Kock, StyfFmoorss Son, 
huilken jagh intogh j Scholen den 6. Maij, och kom j min 
Classe. Men Nicodemus kom intet mehr hijt, at gââ j Scho
len. j thenna weekan lätt jagh ingärda j min Lycka en deel 
som förr war intet instängder, och iagh war âfï'ta ther neder. 

sid. 551. heela weekan öwar skarpt nattefrost, och kunde intet groo (ör 
köldh skull.

Den 8. predikade [jagh] j kyrkian, om then helge Andess 
Embete; joh: 16. om afftonen war jagh uthi Lyckan och lätt 
ther bränna Wââl. Herr Lars Moroenius giorde samma dagh 
i ottesängen sitt Valete, ty hau skulle bliffva Pastor j Blom- 
skogh, och hade här j Scholen tient 23. ähr. och frän Sta
den flytte han den 10. j hanss Ställe kom hr Torbiör j 
Forssnääss.

Den 12. Lätt jagh koppa migh j Nils Staphanssons bad- 
stugha.

Den 13. gick jagh och Moor om afftonen til Wäxnäss, 
och sedan till wär Lycka, j weekan war jagh ther nägre gån
ger och lätt gärda tuärgärden widh Elffven, som flyttadess 
länger upp.

Den 19. predikade jagh j kyrckian om Christi himmelss- 
färdh. Marc. 16. om afftonen war jagh och moor j offre och 
nedre Sandbecken.

Den 21. Lätt jagh såå vär Lycka, och jagh war ther 
heela dagen.

iid-5M- Hade 2. plogar och 2. harffvar, 8. folck. plögdess ochsä 
up en Lindejordh. och säddess alt ihoopa 7. Sk. sompt korn 
och sompt haffre.

Den 22. Effter ottesängen Skrifftade och berättade jagh 
hr Torbiör och hanss hustru, vthi Sacristiet. Om afftonen wig- 
dess ’[Anders Suenson och Lissbeth Göstaffz dotter hemma 
hooss Bengt Suenson, aff M:r Mans j Fryckzdalen. Matthias 
PieningSköld war Taleman, och M:r Måns Svareman, ther war 
jagh och moor j Bröllop, ther war ochsä myckit förnämbligit
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folck sä wäll aff Staden, som Giöthenborgh och Daal. War 
thenna tijden en längh och hefftigh Torcka, och Säden kunde 
intet wäxa. men den 27. fölt heela dagen itt ymnogt regn.

Den 28. Reste jagh til Ölmehäradt, jagh war och en 
stundh hooss Hr Oluff jönson j Biörcke j Foglewijk, och om 
Quallen tili Täffta ther jagh war om natten.

Den 29. pingessdagen gick jagh til kyrkian, och effter 
gudztienrsten til Skanum. Sid-

Den 30. Annan dagen predikade jagh hemma i Schanum, 
om gudz stoora kiärlek, joh. 3.

Den 3. gick iagh om morgonen till Wall, sedan til 
Torp, Lijdh och til Schanum, när iagh kom tijt war Bookhäl- 
laren jacob Hardh ther.

JUNIUS.

Den 1. Redh jagh til Christinæhampn, och war til her- 
berge hooss Borgm: Gustaff Månson, j afftonsången begroffz 
Lars Thörsonss hustru, vidh nampn Elin Månssdolter. uth- 
färdz predikan hade hr. jönss, och Pastor i kyrkian, och jagh 
gick medh för Lijket fölliandess Pastorem, och iagh fick en 
Suensk daler. om afftonen war iagh medh i Begraffningz gäste- 
budet, och om natten gick jagh til herberget.

Den 2. om morgonen kom Borgm: Erick johanson widh 
Hälleforsen tijt, thä vij bleffvo wäl plägade heela dagen, och 
Borgmästaren Skänckte migh en halff tönna Sill. Tom quälten sid. 554. 
drogh jagh till Schanum, tijt jagh kom sent.

Den 3. gick jagh til Ölmehäradz prästegärdh, sedhan 
til Ulffsiö, och om qvällen till Täffta. ‘jagh war och j Oluff 
jffvarsonss trägärdh, thär han haffver mänga sköna trää. 
Samma dagh reste fru Lissbeth frän Schanum til Stochholm.

Den 4. om morgonen lätt jagh roo migh til Thårsshol- 
men (: Siön war thenna tijden Iijten:) Sedan gick iagh til 
Schanum, och om afftonen war iagh ther i badstugh. och jagh 
reste samma dagh pä wägen älh Carlstadh, och min Broder
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Oluff folgde migh och wij redo til Biörkenääss till natten, 
och tâ kom itt hefftigt regn och äskiebrak, och regnade heela 
natten in till Soleness upgångh.

Den 8. Christnadess hr. Torbiörss barn j kyrkian, kalla
dess Suen, fadderna woro M:r Johan Forsæus och jagh, Nils 
Månson, Oluff Christopherson och Erick Oluffzson wågaren. Sal- 

sid. 555. mons Margeta Tbaar thet, och henne folgde M:r Håkonss Hustru, 
pijgorna: Kirstin Oluflzdotter, och Sara johanssdotter Carlbergh'.

Den 10. Examineradess M:r Nils Labeckij Classis för 
middaghen, och effter middagen min Classis in til Quällen, 
först in Terentio Comcedia Adelphos, in Virgilio Eccloga V. 
in Compendio Haffenrefferi Locus de Eide jtem De Lege et 
Evangelio; Såsom och in Colloquiis Corderi, Ciceronis Epi- 
stolis och Synopsi Biblica. Alle Docentes wpro tilstädess 
och M:r Bengt Camoenius j Biskopenss Ställe, och någre an
dre präster.

Den 11. Examinerades M:r Erlandz Lectioner.
Den 12. predikade jagh [i] Carlsladz kyrkia j afftonsän- 

gen en Lijkpredikan öflver Anders jonsonss hustru Sal: Britta 
Anderssdotter, Tex. Psal: 84. totus; henne begroff jagh ochsä 
uthe pä kyrkiegärden.

Den 13. för middagen blelf M:r Håkonss Exercitia Exa- 
sid. 556. minerat. Toch effter middagen M:r johan Forsæus in Logica.

Den 14. M:r Andreas Hofllandus in Theologia, dieck- 
nerna Examinerades ochsä in Stylo, och skedde Translatio, 
uthur min Classe in 4tam kommo 7. frän Labeckio til migh 
10 st: om afftonen gick iagh uth til min Lycka.

Den 15. war jagh pä Öhrssholmen och hade 2. poickar 
medh migh, och jagh mätade effter fisk j then lilla kämen, 
ther fingo vij abbor och mört 1 ife, * och vij rodde hem om 
Quällen. Thenna tijden war en häfftigh torcka och Säden 
wäxte intet.

Den 19. predikade jagh j Carlstadz kyrkia högmessan;
* Se noten sid. 72!



295

om then store Nattvarden. Luc. 14. om afftonen drogh jagh,
Moor och Britta lilla på bååt uth til Lyckan, och oss folgde 
jonas jonse.

Den 23. Midsommarss alfton reste jagh och Moor til 
Löffnäss på Hammerön, ther vij hade några fåår, och sedan 
rodde vij til Staden.

Den 24. LITter predikan gick rjagh och Moor til Alster- sm. 557. 

sockn, och oss Iolgde jonas jonæ, Uaquinus Elise, johannes 
jacobi, Charle Gillieson och Laurentius Andrem, vij gingo 
först til Budli, sedan öffver Skogen til Höije, thädan på bååt 
öffver Alstern up til Brohaghen, en halfffierdingz wägh rodde 
vij elffven upföre, uthi henne ar en forss ther vij medh möda 
rodde emellan tvenne bergh en trångh wägh ett långt stycke, 
från Brohagen gingo wij til prästegården til natten.

Den 25. Middagz [tijdh] reste vij thädan på bååt til Långe- 
näss, sedan till Höije, och öffver Skogen til Rudh, och kommo om 
afftonen hem; och straxt gick jagh til Nils Oluffzson VYachtmästa- 
ren. ty hanss hustru war illa siuk, och Iijka som j Samwetz Quail.

Den 26. Reste Charle och joachim Koch hem; om Quäl
ten kom M:r Lars j Wisnum til oss j herberge. jagh war 
samma alfton j Lyckan, och Säden wäxte intet för Torka.

Den 27. Gaffz Scholen up, och Exercitia Synodalia be- sm. km. 

gyntess. Hr. Håkon j Lyswijk hade Concionem Synodalem oro 
Troon. Text. Hebr. 11. uthan troon är omöijeligit täckass gudhi.
M:r Elaus Magni [hade] orationem, fram j choret j kyrkian.

Den 28. Skedde Disputatio j kyrkian. M:r Simon Schragge 
war Præses, Bespondens Hr. Daniel Simonis, opponentes.
M:r Erlandus Faxelius, M:r Anundus Haqui och M:r Nils 
Labeckius.

Den 29. predikade jagh pedersmessedagen j Carlstadz 
kyrekia om Apost: Petri bekännelse. Matt. 16. och war en 
stoor myckenheet aff åthskilligt fremant folck, samma dagh j 
kyrkian. Om afftonen faar och moor j Schanum, och Göstaff 
hijt til marknan.

i
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Den 30. war Hr. Samuel KempelSköldh [!] hooss oss til 
mältijdh, och wij drucko sedan heia afftonen. om afftonen kom 
unge Gillius. jungf. jngierdh Groot, som hör til haar waarit 
j Stockholm, och j. Britta til oss. 

sw. 559. j thesse dagar war en förskräckeligh Heeta och tort 
wäder, damb och Röök, Säden foor myckit jlla, graset på 
wallarna och hårde backer brändess bort, och war så wärmt, 
at man medh mödha kunde om dagen gåå uth; man minss 
icke sådan warme.

JULIUS.
Den 1. om morgonen reste M:r Lars j Wisnum bort 

och jonas hanss Son folgde honom, om afftonen war ßefaln. 
jon Larson hooss oss til måltijdh medh faar och andra.

Den 3. war Capiten Oluff Larson til måltijdh och sedan 
heela dagen hooss oss, han var hemkommen jfrån Norget. 
om afftonen reste unge Gillius och både jungfrurna sin kooss.

Den 4. om quällen sent reste faar och moor och Gösta 
hem till Schanum.

Den 5. folgde jagh och moor medh M:r Håkon och hanss 
hustru ytterst på Öhrssholmen, at besee wåra Kngeläter; min 

sid. seo. Engh är ytterst widh TSion, och är ijdel Tyffve, ther uthan 
lijtet tynner .huass, huilken två tillijka medh migh haffva, och 
vij kommo hem om Quällen.

Den 6. om afftonen gick jagh och Mor til öffre Sande- 
becken, ther vij hade kåål, han war aff torckan mäst bort- 
skämbder; Sedan woro wij j neder Sandbecken några tim
mar, ther hade wij ochså kåål, huilken och war förderffvat; 
och Säden j SandLyckor war lijka som aff Eldh förbränder.

Den 7. war jagh heela daghen på Öhrssholmen, och lätt 
skära huass, och fick bååtar lastade, om Quällen kom jagh 
hem, och tå regnade något och om natten.

Den 9. war iagh hooss Hr. Torbiör och några andra til 
måltijdh, ty tijt war sänder maat.
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Den 12. Lätt jagh koppa migli j kaarbadh.
Den 13. war jagh på Öhrssholmen och lätt slâ pä min 

engelåt, om afftonen folgde jagli pä Torckilss bååt hem. j 
thenna weekan regnade stundom, gudhi ähra, att jorden och 
Säden får någon Sualka.

Den 16. begaff jagh migh j Jesu nampn pä wäghen 8th sw. set. 

Fryckzdalen på mina Socknar, och jagh hade häst til Kijlss- 
klåckaregårdh, sedan gick jagh till Gamblegården til natten.

Den 17. Til Kijlss kyrkian, elfter gudztiensten Iblgde 
jagh kyrkiefolcket öffver Fryken til Gunnarssbyn, när jagh 
hade ther fått maat, fick jagh häst til Bössewijkan, och
til Fölsswijk til natten. Ther war Erick Månson j Carlstadh,
Måns Ericksonss fadher lödder.

Den 18. gick jagh til Ösmedzbyn, Smedzbyn, Bäwijk, 
och til prästbo!; ther IJr Nils Magni Phrychius war födder, 
ther kom jagh til Matthiam Olaj, som migh föllia skulle, wij 
gingo til Torp, och fingo ther maat.
—ss— på wägen emellan prästbool och Torp, sågh jagh huru 
som en Sädessährla matade en ungh göök, hon satte sigh
på hanss ryggh och instack maaten j hanss mundh, och huart 
samma göök flögh, så llögh hon omkringh honom, warandess
rädd Tom sin vnge: altså är thet sant, att gööken icke ligger sid. 562.
sielff sina äggh, uthan stiäl them i andre foglarss boo.

Från Torp gingo vij til VVästan Myyr, thädan til Staa- 
wijk, och foro ther jfrån öffver Siön til Maaleedh, och vij 
gingo heele Söder Botnekroken och til Eedh til natten.

Den 19. Elfter middagen gingho wij wästre kroken, 
och widh Håån foro vij öffver Rotneelffven till Bråsttorp til 
natten.

Den 20. ti! Åhrnäss och Åhrooss, thädan på bååt til 
Rebbenäss, sedan Rotnesiön upföre til Brecka, och wäsler öff
ver siön til wester Rotnen, och när vij kommo til Nordh vä
ster Rotnen, fingo vij ther bååt til Getekärn, åther öffver
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siön till Nääss, Sandwijkan och Kömstadh, thädan vij gingo 
om Quallen till Wåldhna til natten.

Den 21. middagztijdh gick jagh til Vddeheedan, ther 
iagh war then dagen och natten, j thenna weeka haffver reg
nat något mast huar dagh Skuretalss. 

sid. 563. Den 22. Som war en IVedagh predijkade jagh j Gräss- 
markekyrkian om then ytterste domen. Matt. 25. och jagh 
uptogh min Kättigheet aff Socknen; och vij töffvade hooss 
Torsten in til qvällen, och vij fingo ther hästar, och redo til 
Granbeck, sedan öfl'ver Kdmsselffven til norre Granbeckz torp, 
ther jagh berättade Oluffz tienstepijga vidh nampn Anna Abra- 
hamssdotter, som war i I Ia siuk; hon drack några dagar til - 
Idrende watn j elffven, och bleff ther aff sä häfftigt betagen, 
och nägre dager sedan hon fick herranss hei: Nattvardh, dddde 
hon. Och wij voro ther om natten hooss jönss en bonde.

Den 23. fingo vij hästar och redo til Grinemoo, ther 
jagh berättade Häkonss hustru widh nampn Sigridh jönssdot- 
ter, Iddd j Lundh j Wäsehäradl; henness moorbroder hett 
Eluff j Kasswalla, war then äldste som fanss pä then tijdeii 
och then ortten. Och jagh Iick [häst] öffver Skogen til Ähss- 

sid. 564. hagen, och thädan Ttil Sueneby, och på bäät til Wästanwijk, 
ther vij voro om natten. Samma dagh war jagh ganska opass- 
Iigh j allan min kropp, och j mitt wenstre Läär, at jagh medh 
stoor mddha och besuär kom fram, om natten bättradess nå
got, gudh vari tack.

Den 24. Öffver Wijkan til kyrkian, ther hr Håkon pre
dikade. effter predikan fick jagh häst, och redh til Hådom.

Den 25. Kedh jagh bittida til kyrkian S. jacobi dagh, 
ther jagh predijkade j Frykzendzkyrkia, om Zebedej Sdnerss 
böön. Matt. 20. och iagh uptogh min Kättigheet aIf heela 
Soknen; och vij Iolgde pä bååt medh kyrkiololcket til Kade, 
medh mina Saker, ther legde jagh bååt till Ranssbyn, thädan 
til Bärga til N.

Den 26. gick jagh Lysswijkz Sockn på dstre Sijdan til
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Öyernäss, tijt kom och Matthias, och vij Ioro öffver til Tåsse- 
bergh, sedan gärderna uthföre til Nääss til natten.

Den 27. Stöpgårderna neder äth, som haffva sitt nampn 
I a IfJ Ellven Tsom uthlöper widh Âhna en gärdh, j Siön, och kallass sid. ses. 

Stöpan, hon haffver sitt uhrsprungh aff Siön Stöpen, som är 
på Skogen emellan Grinemo och Ähsshagen; wij gingo och 
Gunnerudz garderna till Backetorp til natten; tijt kommo vij 
sent och vij hörde en gast om natten hijssligen roopa och 
skrija j then stoora Skogen widh Getekärnsskläten.

Den 28. gick iagh til Berga och andra gärder, och j 
Ahmbergh kom Matthias til migh !'rån en annan ort, thädan 
öffver Sundzbroon norr til Måsegårderna, och till Essbiörk 
til natten, regnade häfftigt heela natten, och mast heela dagen.

Den 29. Til Hägerudh och thet regnade myckit, thädan 
på båät til Biörssrudh, och heele östre kroken til Maggebyn, 
och jagh gick til prästegarden, men Matthias söder j Socknen.
Om afftonen föll sådant stort Slaghregn, lijka som himmelenss 
[portar] voro öpnade; alt rörIiTgit på marken llööth åstadh; Sid. 566. 
gick thet widjha, så giorde wist Skadha.

Den BO. fick jagh häst j prästegården til Empterwijk; 
och jagh war en stundh j Gyllebvn, sedan till Suenssrudh til 
natten.

Den 31. fick häst til Empterwijkz kyrk-ia, tlier jagh först 
intogh tree hustrur elfter barn; Oluffz hustru j Kålssgärden, 
Soldatenss hustru j Berge och Peders hustru j VVissbergh, 
sedan predikade jagh om the falske propheter. Matt. 7. jagh 
skrifftade och berättade några.
—ss—- til kyrkian woro förde tvenne fångar, som haffva be- 
driffvit blodhskam, Per Person j Ösmedzbyn, som hadhe alllat 
barn medh sin egen Syster Gertrudh Perssdotter. Hade halft 
umgänge medh henne j 3. åhr. j medier tijdh gillte han sigh 
j Fölsswijk; elfter thesse skulle andre dagen brännass, stälte 
jagh en förböön för them, såsom och en förmaningh til åhö- 
rernar, när texten Iwar ändat, ther woro therass föräldrar, sm. 567.
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Syskon och Slächt, och myckit folck aff andra Socknar, tå 
war j kyrkian jtt sådant gråtande, at thet icke wäl kan be- 
skriffwes. Effter gudztiensten uptogh jagh aff östre deelen j 
Socknen min Rättigheet. jagh gick til Westegård och Olaus 
Erici, tijt kom och Matthias från Sundsockn, sedan gingo vij 
til Torp til natten.

AUGUSTUS.

Den 1. Bittida om morgonen reste jagh medh andra på 
bååt till Stawijke öön, ther fångarna skulle stå sitt Straff, och 
är en högh och bergott öö, men på en vdde slätt Sandh, 
ther giordess itt Båål; tijt kommo prästerna medh fångarna, 
och ther war myckit folck ifrån alla Socknerna, och ifrån 
Ulleiöön, ty thet war hingt och klart wäder; så snart the 

sia. 568. woro affhugne och elden sattess på Bålet, Tbegynte straxt blåsa; 
thädan folgde [jagh] på bååt til Humblen, och på Siön bläss 
ganska hårdt; och wij gingo på wästre Sijdan heela krooken 
til Lijdanne, Sillegårdhen och til Suenssbyn till natten.

Den 2. gingo vij åth Kålssgården och Aplungz gårderna 
til Wässby, thädan på bååt öffver Siön Applungen til Folcke- 
rudz gården, sedan til Henssgården, Kirsterudh, Berga, Jn- 
geby, åther til Suenssbyn, therifrån öffver Fryken til präst
bo o 1. och oansedt thet war sent om Quällen lätt jagh Iijk- 
wäll roo migh til Fölsswijk til natten; men Matthias gick hem.

Den 3. fick jagh häst j Fölssvijk til Bössewijkan, thädan 
jagh gick til Boonääss, thär fick iagh bååt til Wästby; men 
widh Bonssrudh kom jagh på en bååt, som skulle til Wässby, 
och then andre kom tilbakarss. Uthi Wässby j Vlleröön 
töffvade iagh öffver middagen, thädan öffver Siön Wijsten till 

sw. ses. Eedh, sedan gick jagh til Heedegården, ther jagh legde häst 
til Smårijss, och jagh war ther om natten.

Den 4. gick jagh til Bootorp, Ohrretorp och til Deije, 
ther iagh några timmar töffvade hooss hr. Gunnar, och fick 
aff honom häst til Gråssbool; sedan gick jagh elffvebackerna
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uthföre två mijler hem til Staden; medhan jagh war bortte 
hade min k: hustru hafft en ondh och elak hoosta, och war 
nu gudhi ähra något bättre. Men Annicka lilla hade en så
dan hälftigh hosta at blodet uthgick genom näsa och mundh, 
hvilken plåga hon hade en långh tijdh, och uthi September 
bleff hon bättre, gudi skee loff. Medan jagh war bortto lärde 
Maria lilla at gåå; gudh late henne altijdh gåå på Salighee- 
teness wägh.

Den 5. gick jagh och Moor til wår åcker Lycka, ther 
foro vij öffver elffven til Långhöön och hem.

Den 8. kom Charle och Joakim til oss.
Den 12. war en almenneligh faste och bönedaghf och sm. 570. 

tå predikade jagh ottesången i kyrkian. Text. Jerem. 4. v. 14. 
ad finem. Och uthi Afftonsången Christnadess Nils Skrädda
ress Son, kall: jacob, witnen woro: M:r Erland och jagh.
Stadz Medicus Wilhelm Mauritz Hack, Lars Skräddare, och 
Erick Oluffson Spak wågare. Honom baar M:r Johan Forsæi 
hustru, och Britta Herman Rolthoff, folgde henne, pijgorna 
woro Rirstin Lars Jngermarss dotter, och Länssmannenss dot
ter i Hoffwa.

Den 14. war jagh och jonas jonæ widh wår Lycka, 
heela dagen stormade hårdt och om natten regnade och stor
made så hårdt at taaken och fenstren på nattstugor gingo 
sönder.

Samma dagh Sattess Scholen, och jagh hade then nye 
Scholen widh Torget.

Den 16. kom jonas j Wisnum och hanss broder Ericus 
til oss til Herberge och kosthåll, j thesse dager war jagh en 
gångh [om] dagen j vår LycTka och lätt skära, och regnade sm. 571. 

något vthi thesse daghar.
Den 20. goffvo några Scholares til bästa, som woro 

transfererade j min Classem, the woro på min nattstugha.
Den 21. Drogh jagh och Moor medh Britta lilla och 

Annicka på bååt til Öhrssholmen, och besågo wår Stack, när

cWSWäi
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vij f'oro hem woro [vij] j Iandh widh Rartåhsen och hemp- 
tade bäär.

Den 24. Bartholomæi dagh predijkade jagh j kyrkian 
om Lärjungarnass träta Luc. 22. Effter predikan drogh jagh 
[och] Moor til Hammeröön, och vij fingo bäät j waster Gry- 
stawijkan, och vij foro waster om stoore Ohrhoimen tili Lööff- 
näss, ther ifrån til Hammar, til h.r Peder, ther voro vij [j] 
Majorenss Cronemannenss trägårdh och âtho frucht; och vij 
kommo om quällen hem. j thenna weekan var jagh mäst huar 
dagh j Lyckan, och den 27. om Lördagen Iychtade wij at
skära, och wij lingo 30. Sneesar.....................

sia. 57ï. Den 25. war jagh och Moor om afftonen hooss M:r Nils 
Labeckium j grötegästebudh.

Den 28. Christnadess j afftonsången Könickz barn, kall: 
Kirstin, til hvilken Christendom jagh war witne och Oluff Chri- 
stopherson, Erick Oluffson wägare, och Sueno Gustavi Carlström. 
M:r Erlandz Maria bar thet, och henne folgde Anders Rytta
ress Lissbeta. pijgorna Anders Mänsdotter, och en annor.

Den 29. war jagh hooss M:r Nils Labeckium til affton- 
måltijdh, och myckit förnembligit folck.

Thenne tijden var tort väder, och man fick til huusen 
then Sädh som mogen war.

SEPTEMBER.

Den 4. om afftonen, lätt jagh roo migh up til Rudh til 
Lars som lägh illa siuker, när jagh hade ther töffvat in til 
quällen, och tröstat honom medh gudz ordh, foor jagh thä- 

sid. 573. dan, och strax alfsompnade han j Herfranom, jagh war pä 
bäät til Sandebecken och gick sedan hem.

Denna tijdhen föli myckit regn och war kall wäderleek. 
Sedan bleff någon toreka, och jagh fick in min Sädh.

Den 7. bleff iagh opassligh i heela min kropp, och siuk- 
domen togh sedan så öffverhanden, medh brytande j alla lem
mar, at jagh måtte til Sängz, och lågh in til den 13. tå för-
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mätte jagh gåå uppe j Scholen, gudi vare evinnerligen ährat. 
j thesse dagar regnade häfftigt och stormade både nätter och 
dagar, och bleff en stoor watneflodh och ElITven växte myckit, 
ty thet regnade dagen igenom lijka som himmelen woro öpen.

Den 13. fick jagh ifrån Länssmannen j Vlleröön en oxe, 
för iagh haffver läsit för hanss Son T. T.

Den 14. Christnadess Bior Nilsonss barn j kyrkian, kall:
Erik, witnen voro: jagh och Gustaff Börgerson, M:r Nils La- 
beckius, TJngemar Larson och Erick Oiuffzson Tullaren; Bis- sia. 574. 
penss hustru bar thet och henne Iblgde Forsæi hustru, pij- 
gorna: Lars jngemarssdotter och Oluff Christopherssdotter.
Samma dagh kommo Täffte gosserna hijt medh hästar, och 
vpkörde wärt timber ifrån elffven.

Den 25. predikade jagh höghmessan, om Enkioness Son 
j Naijn, Luc. 7. om afftonen war jagh och moor j öffre och 
nedre Sandbeeken och vij gingo om Quällen hem.

Den 27. Begynte jagh låta timbra tuå boder, then ene 
på then andra, och ther vidh en Logh och vnder honom itt 
kornhuuss, jagh hade 6. Timmermän, jonas och Ericus i Wis- 
num reste bort samma dagh.

OCTOBER.

Den 1. war jagh widh öffre Sandbecken, och vidh elff
ven, och besågh Lägenheet at skära torff.

Samma dagh reste Charle och Joachim hem til Schanum.
Den 3. war jagh up widh Elffven ther torffvet skarss, 

och väster vidh Sanbeckzkärnen.
Den 6. Lätt jagh koppa migh i karbadh. och samma sia. 575. 

dagh kom faar j Schanum ti! oss, såsom och Factoren Bengt 
Simonson och en ålderman hijt til Brittemesse marcknan.

Jlen 7. kom Göstaff och Britta Gilliessdotter til oss.
Den 9. Stormade ganska hårdt, nordan, at man medh 

möda kunde gåå pä gatorna.
_ss— om natten kl: 10. kom itt förbannat partie Soldater,
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som mente at Borgm. Gustaff Månson war j mine huuss, ro
pade hijssligen widh wâr port; här uth tu tiuff och Skälm, 
och stucko wärjorna in igenom fenstren j kammaren och sön
derkrossade them och elfter ingen gick uth eller talade them till; 
gingo the sin kooss. men vidh midnatz tijdh kommo the ighen 
ropade och skrijade som tiiförende. Effter midnat kl: 3. kom
mo the tridie reesan ighen medh roop, Skälssordh, och hug- 

sid. .we. gande i porten gruffveligen, tå vpLstodo mina gäster som 
voro j natstugorna, för ty the kunde icke längor höra therass 
Skälssordh, och Factoren Bengt Simonson öpnade porten, Iop 
uth medh en pistol, och min hustru som hölt porten ighen, 
slängde han sin kooss; effter honom åldermannen medh itt 
wädeträä, och Göstaff medh en Slöör; och lychtadess intet 
bätter, än at en Soldat bleff slaghen, och effter tuå dagher 
dödde. gudh nåde oss för sådant öffverwåld, som så Sffta här 
i Staden skeer aff thet ogudhachtige krijgzfolcket, som nu 
ligger hemma j Landet, at man aldrigh sådant haffver wijst 
aff j feigdetijdh och när krijgh har varit.

Den 10. om Quällen reste faar, Factoren, Gustaff och 
Britta bort. Middagztijdh begaff jagh migh på mina Socknar, 
och iagh gick till Kijlssklåckaregårdh til natten.

Den 11. Bittida til Fryckzstadh ther kom iagh på bååt 
sid. 577. medh Steen Bondeson j Rådom til Bössewijkan, Qhadan gick 

jagh til Boonäss, Rudh och Fölsswijk til natten, ther mötte 
migh klåekare Bengt som skulle föllja migh j församblingen. 
om natten föll en diup Sniö i bara watnet.

Den 12. om morgonen gingo wij til Östsmedzbyn Smedz- 
byn och Bäwijk j sniö och ondt föhre, thädan på bååt öffver 
wijkan til prästbool, sedan til wästanmyr och Staavijk, tå bläss 
hårdt och j Quällingen lögnade på, tå foro wij öffver Siön 
och wagen gick hårdt och watnet slogh in; Dach kommo vij 
wäl öffver til Qijerwijk, och til Eedh til natten tå wij någre 
gårder hade besökt.
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Den 13. om afftonen foro vij th'âdan pâ baât Rotneelft- 
ven u p fö re til Brâsttorp, sedan gingo wij til Ährooss til natten.

Den 14. Bittida pâ bâât till Rebbenäss, âther pä baat 
til Brecka, thädan vij gingo till Bobergh ocb Gelekàrn, âther 
öfiver Siön Ttil Nääss, och vij gingo söder til Bergh och ve- sw. 57s. 
ster [til] Rotnegarderna, sedan siön norr uth til Nääss igen, 
och Sandwijkan, och sent om quöllen öftver Siön til Köm- 
stadh til natten.

Den 15. Til Trötan, Porten, Wälöhna och söd: Bråne 
uth medh elffwen, och om afftonen til Vddeheedan til natten, 
regnade heela natten.

Den 16. predikade jagh j Grässmarke kyrkian, om then 
borttagne. Matt. 9. jtem christnade jagh Oluffz barn j Norre 
Granheckz torp, kali: Erick; jtem Carls barn j Tijsskärn (: en 
finne :) kall: Matthess, och hanss hustru jntogz j kyrkian effter 
samma barn, sä gammalt war thet harnet tä thet christnadess. 
och jagh uptogh widh kyrkian aff norre deelen j Socknen, 
min Rättigheet. Eflter gudztiensten woro vij tili mältijdh 
hooss Torsten, ther fingo vij hästar om qvällen, och vij reste 
til norre Brane till natten, regnade mäst heela dagen och 
natten, och sniön g ick sin kooss.

Den 17. fingo vij ther hästar, och vij Ibro östan Signe- sw. 579. 

siön til Grinemoo, ther iagh berättade then gamble Hâkonss 
hustru, ther fingo vij både hästar öffver Skogen till Ahssha- 
gen, thädan vij gingo til Suenebyy1 och sedan pâ bâât til 
Wästanwijk til natten.

Den 18. Bittida öftver wijken til Thorssbyn, ther fick 
iagh häst til Kijlsiön, sedan gingo vij till Rädom, och thädan 
på bâât eiffven och Håånsiögarna upföre til Södmark, ther 
fingo vij bâât til Östmark, til natten.

Den 19.- Thädan pâ bâât till Södhmark, thär ifrån öft
ver fiällen til Brâckgârderna; först öffwer Elffven öster uth, 
en ondh wägh til Quarn ähn, som löper uthur Biursiön, se
dan begynnass Iieedar alt upföre til en kärn, frän kämen möta

20
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fiällen, som en mijl bära upföre, en ondh och stenigh wägh,
sid. 580. backer och klippor, [och pâ norre sijdan ganska högha brant-

bergh, och en siö uppä fiäilet, sedan en m i i 1 uthföre och
möter tuenne Säter, ther näst en ondh wägh öffver en längh
mââse til en liten elff, vidh nampn Sorka, och är fiellet tuå 
mijler längt till Wadietorp, och Wadie, och vij fingo hästar 
en fierdingz wägh sleeta Sandheedar til Öffverbyn till natten, | 
tijt vij kommo sent.

Öffverbyn ligger strax widh Broksiön, och wästan hee- 
darna Gunsiön, norr uth är Broeken något smal, och öffver 
honom är en längh broo, thär wägen är öffver Skogen til 
Elffvedalen; sedan är norre Broksiön, uthi huilken faller en 
elff widh nampn Mänga, och i Söder Brocksiön faller en elff 
på öster sijdan, vidh nampn Liusna, uthur Jfrocken går samma 
elff neder j Hynsiön, och kallass Brockelffven, uthur Uynsiön 
löper en stoor elff in uthi frvken, och tå kallass Hvnelffven, 
uthi Brockelffven är en längh

[Här afbrytes texten genom förlusten af några blad, till tiden omfattande 
slutet af oktober, hela november och december 1664 samt början af 

januari 1665,]

(A.WÖ CHRISTI 1665.)

(JANUARIUS.)

sid. 581. ne jordbäffninger pä månge ortter, then förste om midnatz 
tijdh, then andre om ottan, aff huileka huusen ristadess, och 
jorden på några Ställen gaff sigh j seer Iijka som Dijken, 
som syntess widh frykzdalss kyrkia och annorstädhess.

Den 6. fick jagh j Ytterbyn häst til kyrkian, och tå war 
en stark winter at månge förkölde sigh. Effter jagh icke för
måtte uthrätta gudztiensten j kyrkian, skeddhe thet j Thoress- 
bvn, ther tvenne store Stugar woro, och emellan them en 
kammar, j huilken jagh predikade, om the vijse män, Matt.
3. och berättade några, och om natten var iagh j Thorssbyn.

Den 7. Legde jagh ther häst til Bade, migh folgde och
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Ericus jonæ j Râdom, och var en ondh wägh pä Stranden, 
som mäst var uthan rSniö och myckit steenot, sammaledess sm. 5sa. 

jfrän Bade tii Berga j Lysswijk; tijt jagh kom sent om qväl- 
Ienj och war ther om natten, tijt kom och M:r Mäns j 
Fryckzdalen.

Den 8. reste Pastor och her Hakon till Finmarken, och 
jagh predikade uthi Stugan j prästegården, tijt heela Socknen 
kom, såsom och ifrån Stöpgårderna j Sundz soekn, om Je
sus lärer j templet. Luc. 11. och jagh [war] ther then da
gen och natten.

Den 9. Legde jagh häst til Biörköö, och vij körde ijsen 
widh Landet, som war tunn och kleen, j Biörköö ther jagh [töfl- 
vade] något, legde jagh häst till Sundz klåckaregårdh, tijt kom 
jagh sent om Quällen j en kall winter, och var ther om natten.

Den 10. kom Matthias Olaj til migh, honom och Eri- 
cum jonæ lätt jagh gåå Sundzsocken och Emptervijk; och 
jagh var then Daghen j klåckaregården, tå var en säQlan sm. sss. 

hefftigh winter, at mänge skadfröste sigh; tilkom ochså Moor 
j prästegården, Her Måns Cappelanen och hr. Anders GlafL

Den 11. begaff jagh [migh] på hemvägen, och jagh [war] 
en stundh j prästegården, såsom och j Gyllebyn, sedan til 
Suenssrudh til natten.

Den 12. Thädan om morgonen, och legde ther häst til 
Fölssvijk, migh lölgde Bengt Klåckare och en annen som förde 
mina saker; tå jagh kom til Byy j Emptervijk christnade jagh 
ther Bengtz barn, som kalladess Nils. j fölssvijk legde jagh 
häst till Dömble, och tå begynte mörckna, thädan til Kijlss 
prästegårdh, och til Boon j Graffva, ther jagh åter legde häst 
til Carlstadh, och kostade thenna Reesan migh myckit, och 
kom til Staden kl: 11 om natten, och thet stodh väll til 
hemma, gudhj ähra. Tå war min k: hustru intagen j kyrkia, 
som skedrde den .24. Decemb: i afftonsången om juleaffton. sm. 

Och Britta lilla war tå kommen til sin helsa, som war siuk 
aff håll och hetzigh plåga när jagh reste bort, och hade
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samma Siukdom j otte dagar. Sedan bleff Annika lilla hefftigt 
betagen alt samma siukdom, som [hon] och hadhe j en weekess 
tijdh, och kom åther til sin helsa, IoffVat ware gudh som sina 
hielper j rättan tijdh. Men Johanness lille war alt Iijka sin
ker aff sââr eller barnesorcka, och en förlarligh hoosta, at 
han hade ingen roo eller lijsa, besynnerligen om nätterna; 
huilken pläga [han] hade til påskan, och ta bättradess något, 
gudh hielpe thet eländige barnet.

Den 14. begynte Oluff Bryngelsonss hustru gåå til migh 
at smörja mitt been, ty iagh måste hålla widh sängen in til 

sid. oss. den 19. Februarij Iastingz Söndagen förmåtte jagh I gåå uth 
om portten, och til kvrkian, tilförende war iagh wäl uppe och 
Iaass för mina Disciplar, men iagh fick illa gåå. Samma dagh 
fick iagh ail Hr Hillebrand Vggla 3. Rixdaler in Specie föl
en graffskrifft öffwer hanss Sal: fruu. War thenna tijden en 
häfftigh winter och köldh, Snio och yhr, och heela Wäneren 
lade sigh, at the finge köra honom.

Den 24. Sattess Scholen, och jagh Iaass för mina Diek- 
nar j min Nattstugha.

Dan 28. kom Charle Gillieson hijt til Scholen, men Joa
kim kom intet til oss; effter som hanss Moor war illa siuk, 
och haar hållet vidh Sängen sedan Alhelgon tijdh, gudh ware 
henness hielp och tröst.

FEBRUARIUS.

Den 3. kom Ericus jonæ j Rådom til kosthälld Iiooss oss.
Den 8. Lätt iagh koppa migh j kaarbadh. 

sw. sse. Den 13. kom Iaar j Skanum til oss, ty Landzhöfldingen 
Herr Abraham Leijonhuffvudh hölt här Tingh. J thesse da
ger föll ganska myckin Sniö rnedh yhrande. —ss— Denne 
daghen bleff' iagh riågott bättre aff en ondh och härdh huff- 
vudhwerk, som jagh fick den 2. hujus j framdelen på huflvu- 
det, aff' huilken jagh stundom hade ingen roo, och stundom 
fick iagh lijsa. Men ifrån den 20. til den 28. hade iagh illa
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oiidt uthi huff'vudet pä wänstre sijdaii, ocli itt slagh igeuom 
öhrat, och b 1 efl’ iagh, gudhi ähra bättre, och haar iagh pä 
thetta ähret warit mechta suagli och opassligh in til wäären, 
gudh alzmechtigh för sin nädh och barmhertigheet hielpe 
migh här effter.

Den 20. kom Gillius Gillieson hijt til fastingz marknan; 
och tä finge vij förnimma at. Moor i Schanum war aflsomp- Sid. sst. 
nat saligt i herranom, som skedde den 18. klock: emellan 11 
och 12. om natten; gudh l'rögde henness Siäl.

Den 21. begroffz Hillebrandz Vgglass fru, Sal: Maria 
Ekeblad, j Carlstadz kyrkia, och en Rixdaler fick iagh för 
iagh gick för Lijket.

Den 22. war Bookhallaren Jacob Härdh Iiooss faar, och 
begärade pä hr Landzhöffdingenss wägnar, at faar skulle skaffa 
sigh Caution för sin tienst, men effter som faar haffver wa
rit j Cronones tienst öffver 30. ährss tijdh, uthan nägon Cau
tion, wille hau thet intet göra, uthan affsadhe sin tienst, 
medli thet wilckor, om hanss mägh Hindrich Johanson kommo 
j hanss Ställe; Iiuar om icke wil faar skaffä sigh Caution, och 

1 tiena länger.
Den 25. Reste Gillius Gillieson bort. sid. sss.
Den 27. Ransakadess pä Radhstugan uthi hr Landzhöff- 

dingenss närwahro, om thet tumult och Dräp, som skedde 
om Brittemesse pä mine huuss, och effter som the wille vända 
dråpet in pä Göstaff Gillieson, holt hau sigh en tijdh vndan, 
at han medh Jrij Ieigd kunde komma, och försuara sin Saak.

Den 28. om Quallen reste [faar] från oss hem til Schanum.

MARTI US.

Den 10. gick jagh och Nils Oluffzson wachtmästaren til 
offre Sandbecken j Barnsööi, och sent om Quällen hem. och 
var samma dagh kalt nordanväder, bläss och vhrade häfftigt, 
at thet kunde icke värre wara.
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Den 12. predikade jagh ottesängen j Caristadz kyrkia, 
ad huusstaftlan oib gifFte inan och Quinnor.

Den 16. Reste Charle Gillieson bort hem til Skanum.
Den 19. om palmsöndagz natt, kom elden lööss j Her 

Eliæ gäidh, ther Gabriel knijffsmedh haller till, och upbran 
alt thet j Stugan war, och mäst alt taket, och bleff straxt 
fördempat.

Den 20. gaHz Scholen up, och Ericus jonæ reste bort.
Den 21. om morgonen begaff' jagh migh j jesu nampn 

pa wägen ath Frykzdaalen, och migh folgde Matthias Olaj, 
och iagh hade häst (Van Sandebecken til Graffva, och war 
myckit vatn på EIffVen som wij körde; thädan Iegde jagh häst 
til Melbyn j Kijlen, j Mellbyn legde wij hästar til Gu nnarss- 
byn, och vij redo öffver fryken, pä huileken war myckit watn 
och stäpsniö, och vij gingo sedan til Bössewijkan til natten.

Den 22. Tädan til Fölsswijk, och j prästbol fick iagh 
häst till VVästanmyr, och vij gingo til Stawijk, och tädan medh 
häst öffver Siön Fryken til Rotnerooss, och til Edh til natten.

Den 23. gingo vij söder Deelen j Rotne kroken, sedan 
wäster uth til Wästan siö, och öffver Miösiön til Jngerssbv- 
torp, Häån och flellebergh, åther til Edh til natten.

Den 24. War jagh ther j badhstugha, och iagh fick ther 
häst til Ahrooss, jagh war och j Åhrnäss, och jagh legde 
häst til Sandwijkan, och jagh war j Wäster Rotnegarderna 
och til Sandwijka till natten, och war myckit watn på Siön 
Rotnen.

Den 25. Thädan til Kömstadh och vij gingo heela kro
ken til Vddeheedan, ther vij voro öffver natten.

Den 26. päskedagen predijfkade jagh ottesängen vidh 
Grässmarkz kyrkia, om then gamble Surdeegen 1. Cor. 5. 
Sedan christnade jagh Jöran Finness barn j söd: Enghen, som 
kalladess Marina; jagh skrifftade och messade, såsom och pre
dikade höghmessan om Christi upståndelse. Marc. 16. och 
berättade myckit Iolck och mänga finnar. Effter gudztiensten
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redh jagh til Trötan, och berättade Arffvidh Larson en bonde, 
som var illa suagh aff hållsiuke, thädan til Wålöhna til natten.

Den 27. Til kyrkian, ther iagh intogh elfter barn Erickz 
hustru j Daalen; och jagh predijkade om the 2. Larjungar 
som gingo til Emaus, Luc. 24. såsom och skrifftade och be
rättade en stoor myckenheet, som gingo till gudz bordh och 
jagh valedieerade then socknen, om afftonen finge Twij hästar sm. sm. 

til Grinemoo, ther vij woro om natten.
Den 28. Berättade jagh the gamble folcken j Grinemo,

Hakon och hanss hustru Sigridh, som är uthgammal och barn 
på nytt. Ther fingo vij häst och körde itt stycke in på Sko
gen, och [tå] sniön j wägen icke baar, vthan gick igenom, altså 
sändess hästen tilbakarss, och vij måste gåä then långe wä
gen uthi diup sniö, til Âhsshagen, och öffver en siö som kal
lass Slöpan, på huilken war myckit vatn. och jagh fick häst 
til Sueneby ther vij woro om natten.

Den 29. fick iagh ther häst, och vij körde Fryken til 
Thoressbyn, ther jagh predikade uthi Fryckzände kyrkia om 
Christi uppenbarelse widh Tyberias haff, joh. 21. jagh skrift- 
tade och berättade en stoor hoop, och jagh Tvaledicerade sm. 593. 

them j then Socknen. Jtem vptogh jagh aff heela then för- 
samblingen Sockne Rättigheten, och från kyrkian redh iagh 
til Rådom, ther iagh var om natten, och samma natt, tå jagh 
war utbe widh midnatz tijdh hörde jagh uthi then store hög- 
den Rådeskallen Berghunden skälla, try ord eller gläffsande i 
sänder, dumbt och giält eller granachtigt.

Den 30. berättade jagh then ållderstigne hustrun Bon
dess och jonss moder, vidh nampn jngierdh, hon hörer illa, 
och är så gammal at hon haffver fullvoxne barnss barnebarn. 
och jagh war j Rådom then daghen och natten.

Den 31. fick iagh ther häst och redh til Thoressbyn, 
sedan körde vij Fryken uthföre, men en halff mijl när Bade 
foor hästen neder igenom ijsen, och folck kom Tjfrån Byn sm. 594. 

(: Sueneby:) som drogo honom up, och Ericus jonæ drogh
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tilbakarss medh honom; iagh gick ti! Bade, och Iegde ther 
häst til Berga j Lyssvijk, ther vij voro om natten, j thesse 
dagar bhiss hårdt sudwäst, yhrade och war kalt.

aprilis.
Den 1. war iagh heela dagen j Berga, och hr Hakon 

war intet hemma; wardt nordanväder och fröss på.
Den 2. predikade jagh j Lysswijkz kyrkia, om Christi 

vppenbarelse för alla Apostlarna in om Iychta dörar. joh. 21. 
och jagh uptogh mina Socknar för gudztiensten, såsom och 
skrifftade och berättade; från kyrkian gingo wij öffver ijsen, 
som var myckit elak, til Tossebergh, och gudlt halp oss wäl 
öflver; sedan Stöpgårderna til Nääss til natten.

Den 3. Något för dager syntess en stoor Comet medh 
sta. 595. en långh ‘ stiert, nordost moot Soleness upgångh; och war 

thenne then tridie som j åhr haar brunnit på himmelen, gudh 
ware oss nådeligh. och samma dagh gingo wij til Skinnargår- 
den til natten.

Den 4. gingo vij först til Öhnssby, sedan Gunnerudz 
kroken til Backetorp, thädan til Berga, Ähmbergh och Skäg- 
gebeig, öflver Sundzbroon och norr til Gunnarssbyn til nat
ten, ther Länssmannen Håkon Månson boor.

Den 5. Iil Biörcköö, Assbiörk och Hägerudh, och ijsen 
öffver Biörken til Biörudh, Gyttergården och till Kysterssbyn 
til natten.

Den 6. Söder åth Socknen till Östanähss ther hr Måns 
boor, thädan til Maggebyn, ther fick iagh häst til prästegår- 
den, och war ther om natten.

Den 7. war jagh j kyrkian j en fredagz predikan, och 
sid. 59fi. jagh war j prälstegårderi den daghen och natten, och Pastor 

gaff migh 2. tönner rogh för sina Söner, som jagh haar läsit 
före en långh tijdh.

Den 8. Middagztijdh fick jagh thär häst til Suenssrudh,
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jagh war odi j Gylleby en stundh, j Suenssrudh war jagh 
orn natten.

Den 9, fick jagh häst til Empterwijkz kyrkia, ther jagh 
först begroff jons corporalenss j Suenssrudz Säter tuenne 
barn, widh nampn Nils och Peder, som dödde Iijtet effter 
fodslen. Sedan Christnade jagh Simon Palsonss Corporalenss 
barn j Högebergh, som kail: Pâal; jtem intogh jagh j kyrkian 
effter barn Gudmundz hustru j Åhss. och jagh predikade, om 
then godhe herden, joh. 10. jagh skrifftade och berättade 
ochså en stoor hoop, och jagh valedicerade them j lörsamb- 
lingen. På östre sijdan Fryken uptogh rjagh mina Sockner, sia. 597. 
men aff wästre sijdan kom ingen til kyrkia för then elaka 
ijsen; altså lätt iagh Matthiam gââ then deelen; och jagh be
rättade en ålderstigen hustru från Wästan Myr vidh nampn 
Borta, som lätt föra sigh til prästbool, och förmåtte intet gåå 
j kyrkian. Thädhan gick jagh till Fölsswijk til natten.

Den 10. gick jagh til Bössevijka, och en bonde från 
Rotnerooss kom j mitt föllje, sedan til Sundzgårderna, och 
öffver the långhe Sundebergen, och j Jlberga fick jagh häst 
til Stone, sedan gick jagh til Staden, och tå stodh wäl til 
både medh hustrun och barnen, Ioffvat ware Herranss Nampn. 
och tå war Johannes lille något bättre bleffven aff sin lång
samme och suåre siukdom.

Den 14. Tiburtij dagh gick jagh til Ölmehäradt, tå jagh sw. 59s 
kom [tiIj Wäsehäradz prästegårdh, Iolgde jagh om afttonen 
Suen j Ulmeskogh hem, ty jagh fick hanss häst, och jagh war 
tbär om natten, och föll samma natt myckin sniö.

Den 15. Middagz tijdh fick iagh thär häst, och redh til 
Hållerudh, thädan jagh fick häst til Schanum. Samma dagh snö- 
gade häfftigt, om natten kom winter och fröss hårdt på, och 
war dyr tijdh på booskapz föda, och mange Creatur dödde aff 
hunger.

Den 17. om morgonen gick jagh til Tåffta, och fick 
bäät j Torp til Gullingzholmen, ijsen Iagh på heela wijkeu,
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men vidh Löötesanden och Duunkafflarna war öppet, at man 
fick roo.

Den 18. Lätt iagh roo migh tili Thorssholmen, thädan 
jagh gick tili Schanum.

sw. 599. Den 19. Reste jagh til Carlstadh,. jagh hade hast tili
Rudzbergh, och effter han intet orkade gåå, lätt iagh honom 
tilbakarss; och jagh gick til Staden, och kom tijt kl: IO om 
natten, men Iran Skanum kl: 4. om afftonen. ännu lågh ijsen 
pä wijkerna och smäsiögar.

Daghen tilförende som var den 18. Sattess Scholen, och 
den 19. bleff M:r Eluff Schroderus introducerat och fick
2:dam Classera, och M:r Nils Labeckius Tertiam.

Den 21. Begynte jagh läsa Arithmeticam för them som 
öffde sigh j räknande och skriffvande, och jagh fick effter- 
skreffne Disciplar. etc. jagh begynte och j Jesu nampn pro- 
ponera oratoriam Ligatam in Quarta Classe, och iagh laass 
för them Virgilium, jagh lärde them skriffva Carmina och
Rythmos, tarn Latinos quam Sueticos, och woro thesse mina 
Disciplar. etc.

sid 600. Den 26. Reste min k: hustru till Schanum, och hon
hade medh sigh Britta och Anicka lilla, och iagh Iblgde 
henne til Suinebecken, om middagztijdh samma dagh brandh 
herregården Kroppekiär up altsammanss, vndantagandess fää- 
gården. —ss— På en kort tijdh haffver brunnit på åthskil- 
Iige orlter, Berga j Sundzsockn j Frijssdaien, Biurbecken, 
Arttewättren j Carlskoga och Käme j Alster sockn. Samma 
dagh kommo mina Saaker hem från Frijssdaien, och Ericus 
jonæ kom til oss til kost. Thenne tijdhen gick ijsen aff 
Wäneren.

Den 30. om morgonen reste jagh til Schanum til Sal: 
Moorss begraffningh, och bröllopet som faar skulle giöra atn 
Borgm: j Noora Johan Hanson och Britta Gilliusdotter, så
som och Lars Gillieson och Jngierdh Groot; när jagh kom 

sid. 601. tijt, emot togh jagh om afftonen j läarss Ställe gästerna,
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som fölgde brudhgummerna, nembligh Assessoreti Hr Jacob 
Lithman och hanss fru och Dotter, Befallt. Lars Bengtson, och 
någre Borgare från Noora etc.

MA1US.
Den 1. giorde Pastor j Ölmehäradt Hr Mäns uthfärdz 

predijkan öffver Sal: Moor fru Anna Skütte, Text Psal. 39. 6.
Herre lär migh. och tijt war kommit myckit folk från Chri- 
stinæhampn och andra ortter. Sedan folgde wij Lijket til 
kyrkian, jagh och Borgm: Johan Hanson folgdess j Sorge- 
ställe, etc. faar folgde Lijthmaiineti och GustafF Månson Borgh- 
mästaren j Christinæhampn. Lijkpredijkan giorde M:r Anders 
Kijlander Pastor j Nyedhsockn. Text. Psal. 42. v. 7. 8. 9. 10.
Min gudh bedröffvat etc. Ioch han begroff lien ne, hon sat- sid. eos. 

tess j Sal: Morss graft. Effter förrättat gudztienst reste 
heela medhföliet åther til Schanum. War wackert och klart 
wäder samma daglt.

Den 2. Widh middagz tijdh tå brudefolcken skulle wijass, 
framstälte Lithmannen ett långt taal om Echtenskapet, han 
uthrättade ochså både taalemanss och Suaremanss embete om 
echtenskapz samtyckiande och morgongâft'vorss uthgiffvande, 
eff’ter the nya ordninger aff högha öffverheeten uthgångne,

Jagh giorde brudepredijkan om gode och onde echte hu
strur, Text. Pro. 18. v. 22. Effter predijkan wigde och copule- 
rade M:r Anders j Nyedso[ck]n Borgm. johan Hanson j Noora och 
J. Britta Gilliessdotter, såsom och Lars fGillieson och j. jngierdh sid. 6C3. 
Groot. effter wixslen framstälte Talemannen en Sermon om 
hussbondess och hustruss Skålss drickande, huilket och straxt 
skedde, effter nytt sätt, at alla Ceremonier skulle förrättass, 
förr än man gåår til bordz. Litzmannenss fru klädde Britta, 
och hust: Maria Pastoris hustru j Wisnom klädde jngierdh 
Groot.

Den 3. Reste störste deelen aff gästerna bort.
Den 4. om afftonen reste jagh medh Moor och barnen
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Iran Schanum, wij hade hästar til Ähsswijkan, thädan pä bâât, 
til Noolby, ther fingo vij en större bâât, effter thet begynte 
blâsa hârdt södwäst, och widh KIffvesannen funno vij intet pä 
Elffvemunnen, huarken pä then norre eller söder elffven, och 

sei. 604. Siön gick hârdt pâ gründet medh stoora fböljer, och vij sleto 
ondt förr än wij kommo til Landz, j Grystadwijkan, och tå 
slogh k lock : 4. om morgonen, jfrän den 5. in til den 13. 
stormade häfftigt aff Söder och Södwäsl.

Den 7. predikade jagh j aft'tonsângen j Ciarlstadz kyrkia 
Kijksermonen öffver Sal: Jacob Johanson. Text: Psal. 25. v. 
16. 17. 18. och jagh begroff honom pâ kyrkiogärden j
hanss upmurade graft'. Emoot predikanss ände kom itt häff
tigt Stormwäder medh hagel och regn, och Iychtadess tä wij 
gingo uthur kyrkian.

Den 14. Pingessdagen vthdelte jagh kalckeu tillijka medh 
hr Torbiör.

Den 15. Annan dagh pingess predijkade jagh j Carlstadz 
kyrkia oltesången Text. Act. v. 14. 15. 16. 17.

Den 17. predikade jagh j Carlstadz kyrkia höghmessan, 
om gudz dragande til Christum. Joh. 6. ocli var myckit Iolck 
tilstädz.

Den 18. Lätt jagh sââ j min Lycka, 
k“. s°5. Den 21. War jagh rnedh Moor och barnen Britta och 

Annicka up j Sandebecken; om afftonen folgde Nils Månson 
och hanss hustru oss hem, och woro hooss oss uth pâ natten.

Den 28. predikade jagh j Carlstadz kyrkia, om then rijke 
mannen. Luc. 16.

Den 30. war jagh hooss Wälb: Iir Lagmannen Matlhiam 
PleninghSkiöld, kallat tijt at trösta medh gudz ordh hust: 
Britta johanssdotter Carlbergh,. som war kominen j suårmo- 
dige tancker och Samvetz Qual, och hon war tâ hooss Lag- 
mannenss, och jagh gick til henne, uthi Hermanss Kolthoffz 
gardh huar dagh. stundom en gångh och stundom tuâ in til 
den 23. junij, tå blefl hon bättre; gudi ware ähra som sina



317

j rattan tijdh hieiper. Hon war stundom ganska suagh och 
tick ingen roo om nätterna, gudh alzmechtigh tor jesu Chri-sni. «o«, 
sti skuld beware oss jfrån den ondess illistighe frestelser och 
glödande pijlar.

Den 31. Begyntess Examen Aniversarium ulhi Scholen; 
förr middagen Examineradess Herr Torbiörss Lexa; såsom 
och M:r Elotfz Schroderi; men effter middagen M:r Nils La- 
beckij.

— ss— uthi thenne manan kommo til Warnhumss Sockn 
wildhe ulffvar, som om Iiuse dagen inlupo uthi gårderna, beeto 
och sargade månge menniskior. och den 17. fierdedagh pin- 
gess om afftonen beeto the in på boogärden en hammar 
Smedz hustru och två drenger, som bleffvo ther aff döde.
Vthi öster Wijk kom en wijte eller wild wargh fram om da
gen, och ihiälbeet bandhhunden, sedan wille han in j rStu- sia. em. 
gan, huiIken war så dristigh, at han icke kunde driffwass thä- 
dan; bletf altså ihiälslagen aff Anders Larsson min Suärfaderss 
Ryttare. En sådan wild vlff bleff och uthi Wisnum widh Up- 
siön dödat vnder en gildrat Stäck j Diurehaget. Gudh be
ware oss ifrån sådanna wilde diur.

JUNIUS.

Den 1. hölt jagh Examen in 4:ta Classe för middagen, 
allenast Eclogam primam ex Virgilio, effter jagh icke långh 
tijdh haffver j then Läxan läset. Effter middagen M:r Hå
kon och M:r johan Forsaeus examinerade sine Lectiones. Exa
minatores worn thenne gången M:r Måns j Frijssdalen, och 
herr Matthias j Noor.

Den 3. om afftonen gick jagh och jonas Schomerus til 
Alster sockn, UUh Rudh och öffver Skogen till Biörbyn, ther sm. «os. 

vij kommo på landzwägen widh siön Alstren, och wij gingo 
om Grässåhss och Vlffzbyn til prästegården til natten.

Den 4. Ernot middagen gingo wij thädan, och til Sta
den, tå wij kommo tijt., gick jagh och Moor om quöllen til
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Sandebecken; effter som Nils Månson war illa slagen j an- 
sichtet och huffvudhet aff Bengt Suenson och Herman Kol- 
thoff, och vij gingo om natten hem.

Den 7. gick jagh och Moor till Suinebecken, ther Half- 
vard och Ramfrij bodde, som kommo från Spånge; och sedan 
til Staden.

Uen 9. war jagh och Hanss Christopherson j Sandebec
ken, at bijläggia Nils Månsonss Saak emot Bengt Suenson och 
Herman, men wij uthrättade intet, 

sia. 609. Hetl predikade jagh Höghmessan, Ij Carlstadz kyrc- 
kia om thet borttappade fââret. Luc. 15. om afftonen war 
jagh och Moor hooss Lagmannen, samma dagh begroffz An
ders Oiuffson Spelman 65. åhr gammal.

Den 18. om afftonen lått jagh roo migh, medh Moor 
Britta och Annika lilla till Lyckan, samma dagh war vackert 
Solskeen, och bläss sunnan.

Den 20. gick jagh om morgonen til Sandebecken, och 
bijlade Saken emellan Nils Månson Bengt Suenson och Her
man, om afftonen gick iagh hem.

Den 22. om afftonen reste jagh och Moor på bäåt til 
Löffnäss på Hammerön, och vij hade Britta och Annika medh 
oss, war Iungt och liuflligt wäder, och om quällen foro 
wij hem.

Den 23. Bleff iagh opassligh j mitt huffvudh, jagh fick 
sw. 610. och ett Stingh genom heenderna och bröstet, at jagh Tmåtte 

hålla widh Sängen, och sist flytte thet sigh nedh j Ilaatryggen, 
och jagh lågh til den 28. Pederssmesse affton, tå förmåtte 
iagh gåå uppe. Midsommarss affton giorde dieknerna en maij- 
stångh som sattess j min gårdh.

Den 27. begyntess Acta Synodalia; först predikade Herr 
Erick Pastor j Elffvedalen de Lege et Evangelio, sedan skedde 
Dispulatio om samma Materia, Prases war M:r Anundh j 
Carlskoga; Respondens herr Michael, Dusinius pastor j Tyss-
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marek, opponentes woro M:r Bengt Bergius och M:r Bryntho 
Magnelius.

Den 28. gaffz Scholen up, men tilförende den 21. war 
Translatio5 jfrän hr Torbiör kommo fyra, från M:r Eloff 18. 
och Iran M:r Nils Labeckio 11. Diecknar.

Den 29. kom faar j Schanum til oss, som reste til Pe- sw. eu. 
derssmesse marcknat, och Gustalf Gillieson som en tijdh haar 
warit bortte, och nu fatt kongl: Leigd till vijdare Ransakningh, 
om thet dräp som skedde widh wär port.

JULIUS.

Den 3. war jagh och the andre Docentes in quarta Classe 
hooss M:r johan jser, och ta hleff' Oluff Andersson j Rudz- 
bergh tijonde jnspector öfl’ver Ölmehäradt och Wisnumss hä- 
radt, at han skulle wara medh uthi räknande, proffwande, in- 
målande och uthmålande.

Den 4. om afftonen reste faar och Gustaff Gilieson bort, 
heela dagen bläss och regnade myckit, men emot Quällen 
hleff skönt wädher.

Den 7. gick jagh och min hustru LtilI offre Sandebecken. sw. eia. 
Samma dagh war Iiuflligit Soolskeen.

Den 9. Ibor iagh pä bäät til öhrssholmen, såsom och 
Moor och Ilickorna: tä stodh Siön öffver ali min Engelåät, 
om Quällen kommo wij hem kl: 9.

Den 13. Begaff jagh migh j Jesu nampn pä mina Sock
nar uthi Wisnum och Rädhskoga; och Moor folgde migh til 
Suijnebecken, och jagh redh til Taffta till natten.

Den 14. Som war en Solen faste och bönedagh, gick 
jagh til Ölmehäradz kyrkia, effter gudztiensten fick iagh häst 
j Rudzbergh och drogh til Schanum.

Den 15. fick jagh j Schanum och Hagh ochsä j Ben- 
nebergh til Hielssbergh, migh folgde Enevaldus 01 a j, j Hieiss- 
bergh Iegde jagh häst til Wisnumss prästegärdh, tijt jagh 
kom sent.



Den 16. predikade jagh j Wisnumss kyrkia, om Ihe fal
ska propheter

[Originalet liar har en lueka omfattande tiden från midten af juli till senare hälften af
oktober 1665. j

(OCTOBER)

eia bref! blett upläset, at Tijffven och Skoghbygden östan ell'ven 
Suart åhn, skulle lända vnder Närijket.

Den 20. om ottan til Wärbool, thädan öffver siön til 
Reffsteen, och socknen norr uth til Green, Gaterudh och Ko- 
lerudh, sedan söder til Lenevalss torp och frosterudh, thädan 
wäster til Kiäbherudh, .Igelssrudli och Thurssähsen, Vgglebool 
och til prästegården till natten.

Den 21. gingo vij wäster läggen til Gisslebacka och La- 
backa etc. och söder til Eedli, thädan norr uth til Spintah- 
sen och Roähsen. och til Säby Torparna som liggia til Wisnum. 
som är Lemähsen, Liudähsen, Timpen, Kiärre, etc. Ta vij 
kommo til Quarnen, war alt mörkt, och vij gingo til präste- 

614. gården, ther war fäar j Schanum, som kom från rTinget j 
W'all j Wisnum.

Den 22. predikade jagh j Wissnumss kyrkia, om bröllopz 
kläderna. Matt. 18. och sedan war jagh j prästegården den 
daghen och natten, om afftonen snögade och bläss och war 
itt olustigt wädher.

Den 23. gingo wij bittida till Långerudh, och socknen 
norr uth til jonssbool, sedan wäster åth til Hindrichz torp, 
Huussbacka och Damöön, och öffver then långe Skogen til 
Wijkegårderna, och till Hult till natten.

Den 24. från Wijker til Brattesanden, och wij gingo 
myckit wilse och galet j en stoor Skogh, j bråter, wåål och 
windfall, thädan söder uth j Kijlen, från wijka på bååt til 
Jlinrudh, och Skogen söder uth til Hasslemarken til natten, 
tijt vij brukte töörreblåss, ty vij kommo sent, och war gan
ska mörckt.
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Den 25. öster utli til Justorp, roch söder Skagen igenom til sw. eis 
Eketorp, sedan norr uth til Haghen och til Kijlssbyn til natten.

Den 26. öster kroken till Strandh, och in j Waalboo- 
gårderna j Wisnum, och kommo til Nyböle til natten.

Den 27. Til Suede, Sundh och Säby, thär war Bengt 
Hakonson, Länssmannen och Daniel Kaja j Sundh, ther töff- 
vade jagh ochsä några timmar, och om quöllen sent kommo 
Ivij til prästegärden til natten.

Den 28. .1 klåckaregärden legde jagh hästar til mina 
Saaker, och jagh gick til jonssbool och legde Ihär häst til 
Agen, sedan til Staden, ther jagh war hooss Borgm: Göstaft 
Mänsonn om natten.

Den 29. war jagh j kyrkian j Christinæhampn, och ther 
stodo pä kvrkiogärden tuâ stoora, nystöpte klockor; Samma 
dagh Isände jagh mina Saker til siöss til Carlstadh, och gafF sm. 6i6. 

Rookarlarna 4. daler koppermynt, och drengen folgde medh 
them, men jagh war hooss Borgmästaren den daghen och 
[natten, fröss härdi samma natt.

Den 30. Legde jagh häst j Staden till Bennebergh, och 
war itt ondt föhre j klakan, thär war läar j Schanum, honom 
Iolgde [iagli] om quällen hem.

Den 31. war jagh ochsä i Schanum.

NOVEMBER.

Den 1. redh iagh til Täffta, och war thär om natten; 
och tå var min Moder bleffven siuk aff Sijdostingh och Mage- 
wärk, såsom och huffvudh siuke, at hon mätte hälla widh 

[sängen; gudh ware henness hielp och bijståndh uthi henness 
Suagheet och högha ålder, Amen.

Den 2 Reste jagh til Carlstadh och fick häst j Täffta, 
och regnade häfftigt heela wägen, bläss och rStormade östan; sm. 6i7. 

war en förskräckeligh dyv pä wägarna; tå jagh kom hem war 
Johannes lille härdt betagen aff hällsiuke, han siuknade den 
31. oktober, och den 8. November bättradess något medh

21
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honom, och bleff effter några dagar til pass ighen; gudhj ähra 
som hielper j behageligh tijdh.

Den 5. om en Söndagh vthdelte jagh kalken, medh herr 
Nils Spak, j Carlstadz kyrkia. om afftonen war jagh hooss 
Erick OIuITson Tullaren j grötegästehodh, ther voro och nå- 
gre aff the andre Docentibus.

Den 6. Begynte jagh j Scholen läsa, som war satter, så
som och j RäkneScholen.

Den 9. om afftonen war jagh och Moor, samt myckit 
annat förnämbligit foIck til måltijdh. Thesse dagar regnade 
myckit, och mäst om nätterna, bleff altså myckin kiärrefyll. 
sedan bleff skarper winter at insiögar och wijker Iadhe sigh, 

sia. 618. Den 15. war jagh och jonas jonæ j Badstugh uthi Sui- 
nebecken; om afftonen kom Göstaff Gillieson til oss, som war 
stämbder til Ransakningh, om dråpet som skedde widh wär 
port.

Den 17. Effter middagen gick jagh och Göstaff up til 
Sandebecken, ther vij voro hooss Nils Månson uth på natten.

Den 18. Lätt jagh koppa migh j Nils Staffansonss badh- 
stugu, såsom och Gustaff Gillieson.

Den 19. Communicerade jagh tillijka medh herr Torbiör. 
och tå gick Biskopen M:r Suen Camoenius och många andra 
til g: bordh.

Den 20. Reste Göstaff sin kooss til Sehanum.
Den 22. Reste iagli bittida til Öllmehäradt, jagh Iegde 

häst j Kiätterudh, och kom til Russbergh til natten, jagh 
körde Sommarvägen, och war godt åkeföhre.

Den 23. Begynte jagh och tijonde jnspector låta inniåla 
Sid. 619. j fÖlmehäradt JTijenden; war en hårdh winter, och iagh hade 

illa ondt all tandewerk. jagh hade och Håkon drengen medh 
migh.

Den 24. Lychtade vij heela Socknen, om natten war och 
faar j Sehanum j Russbergh.

Den 25, Sedan vij hade j Russbergh warit til måltijdh,
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folgde jagh Iaar hem til Schanum, tijt wij körde Lööten och 
winterwägen, om afftonen woro wij j badstuga.

Den 26. Reste jagh öffver mäserna och Warnumss wij- 
kan tili Christinæhampn, thär iagh war tili mältijdh hooss 
Erick Larson Walman; til migh kom och Olufl' Anderson Ti
onde inspectoren; om afftonen körde wij öffver Wisnumss 
Skogen til Blomsterhult, ther vij något töffwade, och til prä- 
stegården til natten.

Den 27. intogo wij tienden aff Wisnumss sockn, och 
woro Tj prästegården om natten. War itt dymbot wäder och sw. 6«o. 
snögade.

Den 28. Reste wij tili Rudhskoga, och vij woro en stundh 
j Wall, sedhan til Biörckebool och Grundbacka, och vij in
togo tijenden j Rudhskoga, vndantagandess Tijffwen som war 
aresterat, och war Iagder under Näriket, och vij woro j prä
stegården om natten.

Den 29. om morgonen reste wij till Sundzsockn, thär 
Ivij läto inmäla Tienden aff Socknen wästan Leetelffven, öslan 
elffven war j arest til Närijket. — ss— och jagh holt uthi 
Atorp en Socknestämpna medh heela församblingen på Con- 
sistorij wägnar, om then förändring som thär war skedd, at 
helfften war Iagder vnder Nerijket.

Thesse puncter bleffvo dreffne, om then fördeel the mi
sta som j Rudhskoga wille giffva sigh ifrâ Wermelandh til sid. 62i. 

Närike.
1) Sin nybygda kyrkia medh klockor och kyrkio Skrudh, 

föräldrarnass graffveplatz etc.
2. ) Thet wänlige vmgänghe cum Wermelandis.
3. ) Måste wänja sigh wedh Närikess Seeder, eller haff- 

vass aff them för Spefoglar.
4. ) Öffvergiffva sitt Tingzlagh, och komma vnder frem- 

mande okändh Nembd.
5. ) Mista Wermelandz Privilegio, at skiuta fogell och

Diur.
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6) Giffva dubbel folckepenningher.
7) Giffva Quek tijonde aff allehanda ßooskap.
8) Giöra arbete till Örebro Slått. etc.
9) Haffva legat j mänge konnungerss tijdh till Wermelandh.

sw. 622. 10) Jngen Biskop j StrengNääss, antingen M:r Petrus
Jonæ; Doctor Paulinus. M:r Jacobus. Doctor Wallius, Doctor 
Johannes Matthiæ, baffva ryggat thel konunger baffva ther om 
stadgat.

och j Àtorp woro vij om natten.
Den 30. Middagz tijdh reste wij till Wisnumss präste- 

gärdh, sedan til prästbool tlier Pastor M:r Lars war j Bröl
lop, thär töffvade vij något och körde thädhan till Aghen till 
natten. War regnaclitigt och Ieenade pä.

DECEMBER.

Den 1. Til Christinæhampn, thädan öffver wijkorna til 
Täff'la, och min Moder war än tä siuk och holt widh sängen, 
thär woro wij några limmar, och körde om natten til Russ- 
bergh, och vij foro myckit galet på Lööten, j Rudzbergh woro 
wij om natten.

Sid. 623. Den 2. Middagz tijdh reste vij thädan uthi en tiock 
dimba öffver Pankesiön, och pä Silkesladh siön foro wij wilse; 
och pä Greensiön war sä kleen ijss, at Iian sanck neder vri
der hästen, och vij voro uthi en stoor fahra, Doch halp gudh 
oss wäl til Lungwijk, thädan foro wij uth medh Landet til 
Åtorp, thär vij körde vij [!] pä landzwägen, pä huilken war 
ingen Sniö, och öffver kroppekiärn, och war pä ijsen myckit 
watn. och kommo til Staden sent.

Den 4. kom faar j Schanum til oss, och tä begyntess 
uthskriffningen j Carlstadh. j thesse dagher som var den 5. 
6. och 7. war faar j Schanum sä opassligh, at han mätte 
hälla widh Sängen och war itt liijssligit yhrwädher aff östan, 
jagh hade och en häfftigh Tandewärk Thenna tijden hade 

sid. 624. och Annicka lilla illa fondt j sin magha, Imilket sedhan bätt-
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radess (: gudhi skee ähra:) ■—ss— Thenna tijdhen förnam 
jagh at gudh IiatTver kallat til sigh aff thenna onda werlden 
Sal: MoorMoor j Mariæstadh hustru Anna Gertzdotter och 
hon begroffz den 2. Decembris, och hon war kommen tili 
höghan älider.

NB. Anno 1617. war leenwäder heela wintren, och fröss 
ingen ijss pä Siögar och wijker, och thet kallass ännu thet 
stoora Leenähret.

Anno 1622. Latt konungh GustafF halsshugga Zachariam 
Authelium och Jöran Biur, som woro g: Drotningz Kirstinss 
Cantzlijförwaltare, therföre at the satte sigh emoot then rätta 
Religionen.

Anno 1624. war konungh Gustaff j ülmehäradz kyrckia, 
och sedhan j prästegärden, och tä gaff Than til prästegärden sia. ess. 
Ramholmerna til fiske, och Söbberöön tili engh.

Den 8. om morgonen war jagh medh M:r Anders Hoff- 
Iander och Mir Håkon, pä Herregärden, ocli talade medh 
Landzhöffdingen Hr. Abraham Leijonhuflfvudh, om wär Tijonde 
som j Rudhskoga war j Arest, och vij finge henne ighen 
thetta ähret, till wijdare kongl: resolution, war thessa daghar 
itt sådant regn, at all sniön gick bort.

Den 9. Reste faar och Gustaff Gillieson sin kooss.
Den 10. Predikade jagh j Carlstadz kyrkia om teckn j 

Sool och Mäne. Luc. 21. Denne tijden fröss pä, och wardt 
härdh winter.

Den 12. war jagh nedher j min Lycka, och den 13. 
widh Canickenääset, ther jagh lätt sättia tvenne Ryskor j mitt 
katzse Stödhe.

Den 15. Lätt iagh köra hem min hööstack aff Ohrss- 
holmen, och fick 6. Lass.

Den 16. gaffz Scholen upp. Samma dagh bleff Britta sid. eae. 
Iilla häfftigt siuk, aff gulesottan, och efifter otte daghar kom 
hon sigh löre ighen.

Den 20. Reste jagh pä mina Soknar, och jagh legde



326

hast aff Halffwardh i Suijnebecken heela reesan, och drerigen 
Hakon Iolgdhe migh, och vij körde til Täffta til natten; och 
tå [war] min moder myckit suagh, gudh ware henness hielp.

Den 21. Medhdelte herr Östen min sinke moor her- 
ranss helige Nattvardh. om Quallen körde jagh til Schanum 
til natten.

Den 22. om afftonen reste jagh til Christiriæhampn, och 
war om natten hooss Borgm: Gustaft Månson, war samma 
dagh en häfftigh winter.

Den 23. om morgonen bittida körde vij öffver Wisnumss 
skogen uthi ett skarpt winter wäder til Blomsterhult, sedan 

sid. 687. till fprästegården, thär wij woro om natten.
Den 24. 1 hädan til Rudhskoga, ther iagh j några gär

des uthtogh Sochnerättigheeten, uthi Deck, gruffVerudh, ga- 
terudh, Skottlanda och Biörkebool; och iagh kom til Budh- 
skoge prästegårdh om Quallen; och iagh hade i några dagar 
en häfftigh tandewärk uthi then innerste oxletanden på nedre 
och wänstre Sijdan, och hon bleff om julenatten något bättre.

Den 25. predikade jagh juledagen uthi Rudhskoga kyr- 
kia höghmässan om Christi födelse, Luc. 2. och iagh uth- 
delte kalken tillijka medh Pastore her Hans som messade och 
predikade ottesången. och jagh war j prästegården om natten, 

sur ess. Den 26. predikade jagh j Rudlffskoge kyrkia Historien 
om Stephano, och Evang: Matt. 23. och jagh berättade folc- 
ket medh hr. Plans Pastore, och jagh uptogh mine Sokne 
Rättigheeter aff Rudhskogha och iagh war sedan i prästegår
den afftonen och natten.

Den 27. Reste jagh jfråri Rudhskoga om morgonen till 
Sundzkyrkia sockn, och war j Atorp om natten, thär var och 
Oluff j Lijffzlandh min frände.

Den 28. predikade jagh j Sundzkyrckia om jesu Ilycht 
in Ægypten, Matt. 2. och jagh wigdhe Matthess Larson j 
Soolbergh och Kirstin Larssdotter j Eka, jagh berättade och 
tillijka medh Pastore myckit folck; jtern troloflwade jagh j
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Lyrkian Torsten Toison höghbergh, medh Karin Hansdotter, 
her hansess l'rillebarn. Sedan iagh hade uptagit Socknerna 
(olgde iagb Lars Gdlieson til Hakonbol til nation.

[Här saknar originalet nägra blad.]

(ANNO 1666.)
(FEBRUAR1US.)

Sanna och Lars dotter j VVijka. sedan predikade iagh etc. sm. k®.

Den 23. Reste jagh til Ölmehäradt til min Sal: Moderss 
begraCningh, migh Colgde jonas jonae Schomerus, Enevaldus 
Olaj, och Olaus Olaj, jagh körde ijserna som woro myckit 
Paala beela wägen, huilken var Cahrligh Cör wräker och wijn- 

I waker, at vij måste kroka hijt och tijt, och vnderstundom 
öffver Sandräfflor och Bergzvddar- jCrän Ormhalss botn til 
Täffta war något Suall, och vij kommo tijt om afltonen, thär 

! vij och woro j Badhstugha. bläss samma dagh hårdh nordost.
Den 24. S. Matthiæ dagh gick jagh til kyrkian j Öllme- 

häradt, och effter predikan lätt jagh giöra Cärdigh en graafC, 
j kyrkian jtt stycke Crän dörren j gängen pä then nye korss- sm. eso. 
[kyrjkian, och jagh lätt slå bräder omkringh graffven, sedan 
thetta war bestält, war iagh en stundh j Russbergh, ther war 
och Caar j Schanum; sedan gick jagh till Täffta, och tijt kom 
Britta lilla Crän Skanum. om afCtonen war jagh och jonas j 
OiuCC jfCvarsonss trägärdh och hanss lilla Stuga, såsom och j 
Diuregärden. War samma dagh jtt IiuCtligit Soolskeen och 
kalt nordan. Lijkkijstan beslogh Börger gullsmedh i Christi- 
næhampn, Bäärklädet hade wij Crän Carlstadh.

Den 25. om en Söndagh kom myckit Colck til TäCfta,
Caar j Schanum, GöstaCI Gillieson, hust: Karin j Bennebergh, 
och henness dotter Maria, såsom och Preecept. Andreas Knöp.
Herr TMans Pastor och hanss hustru, hr Östen och hanss sid. 63i. 
hustru och dotter, hust: Margela j Lundh och henness Syster 
Kirstin Abramhamss dotter, hust: Britta j Schrockwijk; Brynte 
Halstenson och hanss hustru, och all almogen j Siögärderna,
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och mange från Elffvegârderna och Skoghbygden. Och herr 
Östen giorde utfärdz predikan, Text: Apoc: 21. vers: ult: kom 
Herre jesu, etc. sedan sångz Libéra me Domine etc. och när min 
t'jdh och stundh kommen är etc. Sången dirigerade hr Östen, 
Andreas Knöp, jonas Schomerus, Enevaldus och Olaus Olaj. 
Thesse båro Lijket från gården, och togo thet emot vidh rieder 
gården j Russbergh, Länssmannen Håkon Auderson, Bryntho j 

sid. 63J. Schrockwijk, Anders Olffson Tj ßennebergh och jöns Petter 
Krämertz tienare j Vgglebool. och the sungo till Eneskåret; j 
Sorgeställe folgde migh Iaar j Schanum och herr Måns Pastor, 
Gustaff och Gillius Gillieson folgde mina bröder, etc. til kyr- 
kian sångz O Herre gudh aff himmelrijk, wår etc. Pastor pre
dikade Lijkpredijkan, till en ingångh Evangelium, sedan Text. 
Eccles: 12. Tänck på tin Skapare j lin vngdom etc. från 
predikestolen sångz jam mæsta quiesce quærela etc. och när 
Lijket war nedhsatt j Stofft och sandh etc. och sist när Lij- 
ket war afl Pastore her Måns begraffvet, Säll äro the som 
såffva wäll. från kyrkian reste til Tåffta reste [!] myckit folck 
ti I Iij k a medh prästerna, från Schanum, Lundh, TSkråckwijk, 
Russbergh och aff grandgårderna. jagh halp och til thenna 
begraffningz bekostnat. om afftonen snögade förskräckeligen 
sönnan. Samma dagh dödde Suen j Noore som dagen til- 
förende var uthi Hoolerudh och Wald, och var frisk in til 
natten tå han dödde.

Den 26. kom fendriken jon j Skäringzbergh til Tåffta, 
om afftonen reste faar j Schanum bort, och snögade samma 
dagh häfftigt, besynnerligen om afftonen.

Den 27. om morgonen delte mine bröder och Systrar 
sigh emellan wår Sal: Moderss Saker, aff huilka iagh intet 
togh, och jagh fick hästar j Tåffta till CarIstadh och jagh 
togh Britta lille medh migh, och i Lundh töffvade vij några 

sid. 634. timmar, jagh war och hooss herr Östen j Klåckarergården, 
wij korde åth Grään, och kommo til Staden kl: 9 om quäl- 
len, ijserna wooro haala.
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MARTIUS.

Den l. war jagh och Moor j barnssööl hooss her Torbiör.
Den 7. woro Docentes til boopa hooss M:r Anders Hoff- 

lander, och bytte öffvermålet, och jagh fick på min deel j 
Rogh, blandkorn miöl och haffre 7. tönner.

Den 8. Lält jagh vthsättia en Slomme Rysk, och fick j 
henne den 10. en kokningh. samma dagh förnam jagh at thet 
döör myckit j Ölmehärat, och tå woro 7. Lijk obegraffne, 
som var bust: Marit j Holme, Nils j Fagerâhsen, jacob j Blâ- 
kiär, Hemmingz hustrn ibidem. En pijga j Âhm, ett barn j 
Spickerudh, och Smaske Elin j norre Tåflta. Pâ thetta âhret 
haffva t här månge dödt aff Brännesiuke och kopper. gudh 
giffve oss ett saligt affskedh.

Den 12. kom faar j Schanum hijt til l'astingz marknan sia. 635. 
och Gillius Gillieson, och mina bröder. Om Quallen kom 
Boo Ericksonss hustru j Lundh och j. Maria Erickzdotter j 
Eketorp till oss at wara j härberge; samma dagh war jagh 
widh Öhrssholmen hooss min Rysk, och fick kokefisk. war 
haalt på elffven, starck winter och godt åhkeföhre.

Den 13. woro wij j Consistorio hemma hooss Biskopen, 
som tå var sink j sina fotter; och ibland andre Casus, bleff 
her Nils Spak Pastor j Millesswijk, och herr Ezechiel Milan- 
der til Sacellaniam bekom Öhlssrudz Sockn, Stompnen och 
Tertialen aff wederlaget. En vidh nampn her Anders bleff 
Cappelan j Frenneforss, j Sal: her Ahmundz ställe.

Den 14. om qvällen reste Lundz Quinfolcken bort.
Den 17. Reste faar och Gillius sin kooss. begynte leena sid. ese. 

på, sniön gick bort, och ijserna bleffvo klena.
—ss— Den 17, Samma dagh som faar drogh bort bleff iagh 
siuker aff huffvudhwerk, så at jagh den 18. måtte gåå til 
Sängz; och wercken bleff ju länger, ju werre och hårdare, 
besynnerligen fram j huffwudet och öffver ännet; vnder- 
stundom hade jagh så wäl om dagen som natten häfftige
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huff'vudh flogh, ut ögonen matte brista och gåå uthur huffvu- 
del, och mäst stodh Stinget eller tloget igenom wänstra ögat 
up j huffvudet. sådanne Ilogh hade jagh somblige dagar månge 
gånger, och somblige icke så många, när the woro öffver- 
ståndne fick iagh någon roo och lijsa. The hådo och giorde 
föiböner för migh huar predikedagh j församblingen; såsom 

sw. 637. och någre reesor j Scholen, sist ulhi Martio war blijdt wä- 
der och liuflligit Soolskeen.

APRILIS.

Den 4. Lätt jagh koppa migh. jagh brukade ochså thenne 
tijden Medicis; åthskillige Medel och Experimenter, såsom 
ädrolåtande ty fältskäraren M:r Davidh upslogh på migh huff- 
vudhådran på wänstre handen, som skedde den 21. Martij. 
Han lade och huffvudhplåster på migh. M:r Görgen j Örebro 
giorde och sitt bästa till, medh sine medicamenter; jagh kiöpte 
och Remedier aff the Apothekare som woro här från Stock
holm. Jtem medh bast emot en Siuke j huffvudet, som kal
lass Leeten. Såsom och medh wantz updragande i en Skåål 

sid. 638. uthi en gryta, thär Tmedh huffvudet tvättadess. Men ingen 
tingh, ehuadh jagh brukade, kunde migh hielpa, ty jagh war 
alt Iijka suagh; till thess gudh alzmechtigh aff sin Nåde och 
barmhertigheet kom migh til hielp, at jagh den 15. om på- 
skedagen kände förändringh aff thenna hårda wercken, och 
jagh hadhe sedhan inga flogh mehr, och den 17. orkade 
jagh sittia uppe, och wercken gick nedher j höghre axlen, 
som wärkte något, såsom och halsen på samma Sijdan; så at 
jagh kunde märckia thet hade warit Torrwerck, som jagh j nå
gre [weekor] tilförende hade hafft j mine Låår; och nu en långh 
tijdh warit frij för honom, allenast stundom kändt honom j 
Axlerna. Den 18. om fierdedagen giordess gudhi Tacksäijelse 

sm. 639. för migh uthi församblingen, som Tmigh så nadeligen haffver 
hulpit til helsan. gudhi ewinnerligen ähra, Loff och prijss. 
Amen. Samma dagh war M:r Bryntho Magnelius hooss oss
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til a ff ton måltijdh, huilken u t h i mitt siuklige Tilstândh haff- 
ver Läsit och sustinerat mine vices uthi Scholen; Såsom och 
för them som räkna. Huilket han giorde, när iagh war hin
drat aff Tijendenss in- och vthmålande, och vnderstundom aff 
Sokne Räntanss uptagande.

Sist j Mars månat gick ijsen aff Elffven, och tå fanss igen 
widh nye broon en drengh från Elffvedalen, som druncknade 
när ulhskriffningen stodh j Carlstadh, och ingen wiste huar 
han war kommen, förrän the nu funno honom jghen j wat- 
net. först j April gick ijsen aff Wäneren.

Den 6. gaffz Scholen up, tå kom Matthias Olaj jfrån 
oss, som gaff sigh j tienst.

Den 8. fick målssägaren Anders Jonson på Hammeröön, sia. 64o. 
the bother »han skulle haffva för sin Styffson, som vidh wår 
port bleff slaghen uthi tumultet, ty hoffrältenss Resolution war 
kommen, som gillade och stadhläste Rådhstugu dommen, nem- 
Iigh 90 daler koppermynt. gudhi ähra, at thenne tvistige Sa
ken kom til en godh uthgångh.

Samma dagh begrolfz Sal: hustru Sara j Nyedh sockn, 
som en tijdh sedan dödde.

Den 10. om natten kom myckin Sniö, och ther på win
ter och kalt nordanwäder, och samma lågh till den 14. och 
15. tå gick han bort; war en stoor jemmer för them som 
hade intet at giffva booskapen j thenna kölden, som fick in
tet sin föda, huarken uthe eller inne.

Den 14. Påske affton war Tiburtij dagh gick åskian gan
ska hårdt om morgonen medh myckin blixt och dunder, och 
regnade sedan heela dagen.

Den 12. bleff Johannes lille illa siuker och den 14. war sm. en. 

han mechta suagh. Den 15. slogz uth på honom kopper, 
som syntess j några dagar och gingo sedan bort, men han 
war alt hårdt betagen besynnerligen den 20. jagh lätt bidia 
för honom j kyrkian. och den 29. bleff han bätter och kom 
til helsan, ährat ware gudh som sina hielper j behageligh
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tiJdh- Thet syntess vara som en hållsiuke, och stundom brann 
[han] myckit heeter.

Den 17. Blelf Britta sinker j sin Mage; och den 23. 
blelf hon godh och fick sin helsa ighen. Samma dagh bleff och 
Annika godh och kom sigh före som bleff siuk den 19. j sin 
mage som Mfta plager j honom haffwa ondt, stundom gick 

sm. 6«. hon 'uppe och stundom lågh hon.
Den 21. war jagh om afftonen medh Moor, och wåra 3. 

döttrar j Badstugh hooss Daal Erick.
Den 25. Reste jagh j Herranss Nampn, medh drengen 

pä mina Socknar, och jagh folgde Daal Erick pä bäät til 
Ölmehäradt, kl: 2. om afftonen Iadhe vij uth frän Grystadh 
wijkan, och bläss något, men tilförende j några daghar haar^ 
want en häfftigh Storm. Tå wij kommo öffve» Glyffsen til 
Räffvesundet vpwäxte en stor Storm aff Nordan, at vij medh 
stoor mödo kommo vnder Marholmen, thär voro wij j Landh. 
sedan hade vij Leedh vnder Jäffveröölandet, men tädan til 
Kiärholmen gick siön medh stoore böljor, och vij woro ther 

s"i. (4„. j Landh, sedan stilte sigh StorTmen, och vij foro äth Arnöö 
ytterste vdde, och emellan honom och Quinholmen, thädan 
äth ormholmerna, och inom Thormessöön til Märöö Nype, ther 
widh j en wijk widh nampn Sandwijka Iade [vij] til Landh, och 
iagh gick itt Iilhet stycke til Moröön til natten. Samma dagh 
snögade något, war kalt Strypemoln, och jagh måste styra 
bååten heela wägen, och fröss ganska myckit alf thet kalla 
wädret, och min Siukdomss Suagheet. —ss— Sönuan Räffve
sundet är en stoor öö vidh nampn Räffön Söder från Räffve- 
fiolen är först Söö öhn, sedan Lindöön och Radhholmerna, 
som äro 3. stoora holmer på en radh. och Teenholmen, så
som och Köija ett slätt skäär, Timberöön och Härön långt 
sudost j Siön; Kiärholmen och Arnöön. Quinholmen haffwer 

sw. 644. sitt nampn (her aff, at en Thustru j Mariæstadh, kom frånn 
Tingewalssmarknat [och] födde thär barm. Ther på samma 
holmen war och Nils j Haffstodh, tå hanss Moder reste från
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marknan j Carlstadh. söder om Arnöön äro ormholmerna, och 
Erickzholmen, såsom och Eekevddeu och Thormessöön som 
äro stoore öijar, och uthan för them äro Hästeholmerna ocli 
Laxhall.

Den *26. ibro vij på bååt öffver Haglewijkan och igenom 
Gååsesundet in j Sadlebotnen ther therass katsar j Tfiffta äro. 
in til Engeboden, sedan gingo vij til Tåffta. När iagh hade 
thär warit några timmar Iblgde mina bröder migh medh bååt 
til Kijlen, tå vij kommo pä siön begynte blåsa sudhwäst, och 
vij j Landh på Juddehampnss vdde, och vädret och stormen 
wäxte ju länger ju mehr, och vij rodde öffver llagan och 
emellan Booholmen och TonThoImen, sedan til Apelholmen sia. g«. 
som uth medh Ramholmerna, så åth Lindöön, ther östan före 
är Tiuffveholmen, och tå vij kommo Kalfföösundet vidh mid
dag/. tijdh som är emellan Wåålöön och Sibberön, stormade 
så häfftigt, at vij nodgadess Iiggia til Landh på Sibberön, som 
är en mechta stoor öö, thär war en Siöboo, uthi huilken vij 
upgiorde eldh, och tå begynte regna heela afftonen, och vij 
voro j samma Boo öffver natten; regnade och stormade Iiee- 
Ian natten.

Den 27. Bittida begoffvo wij oss till sioss, ty thet !ög
nade något, och vij kommo til Wijkestaan öIfvei- Kalffvefio- 
len. Thär rookarlarna wände om, och jagh gick til Hult j 
Wijkegårderna, och begynte uthtaga TsocIineRantan, tå vij sia. g4g 
hade Iychtat them, gingo vij til Kijlen, först til Brattesanden, 
sedan till Wijka, och på bååt til Jlinrudh, thädan til Medh- 
hampnss torp til natten, war samma dagh Iungt och wackert 
wäder.

Den 28. Söder åth Skagen, och från Bergh foro vij 
wilse och kommo uth til stoore siön, en stoor halffmijl uthi 
en stoor Skogh, och vij måste samma wäghen tilbakarss; från 
Hasslemarken gingo wij til Justtorp, och Skagen öster uth 
til Skäringzbergh, och öffver til Kijllssbyn, en stoor skogh, 
ther vij woro om natten.
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regnade och stormade samma dagh häfftigt.
Den 29. Predikade jagh j Kijlss kyrkia, om then gode 

herden. Joh. 10. Effter gudztiensten gick jagh til Nvnääss, 
och tå voro Herrefolcken intet hemma.

Sid. 647. Sedan om afftonen riorre deelen j Socknen, til Nooltorp 
til natten.

Den 30. Lychtade wij thenn Socknen, och gingo til 
YYisnum, först YY^aalbogårderna, sedan til Säby, och om aff
tonen till prästegärden, thär var och herr Jönss j Christinae- 
hampn, och ther voro vij om natten.

April war myckit wååt, kall och olustigh.

MAIUS.

Den 1, Effter gudztiensten war jagh j prästegården til 
maltijdh, sedan gick jagh til Roffverudh och Säby torparna, 
och til öster Biurwijk til natten.

Den 2. Wästan kyrkian och til prästegärden j Rudh- 
skogha, Iher iagh war then dagen och natten.

Den 3. gick jagh til Suenssbool, Runnebol, Gottebol, 
sm. 648. och till TReffvesten, tijt kom drengen til migh, som gick norre 

deelen j Soknen, och vij foro öffver Siön till YVårbool; se
dan Tijffven söder uth til fallet, ther fick jagh häst til Dal- 
denääss, thädan till Råbeck, som gränser in til Hoffva, och 
en gärdh som heeter Stuffvenääss. Vij gingo öster til Smedz- 
fallet, och norr uth til Lemåhsen och Gökehult til natten.

Den 4. Lychtade vij Tijffven och kommo til Sundh j 
Nykyrkie eller Sundz sockn. Sedan Leetstigen öster uth til 
Limkiär och Skäggebol, thädan p& bååt öffver Skäggen en längh 
Siö, til Ölssboderna, åther pâ bååt öffver samma Siön wäster 
til itt Torp, Bergh vidh nampn, thär fingo vij en man, som 

sm. 6«. ledsagade oss öffver en långh Towägat Skogh en mijl til klip
pan en gärdh, som haffver sitt nampn ther aff, at på samma 
Skogh äro månge brante och stygge klippor och Bergh, att 
man medh möda kan ther gåå och krypa fram, är mäst en
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onyttig marek och Lanna. frän Klippan öffver Elffven Suart- 
ähn til Håkonbool, til natten, tå war Lars Gilliuson rester til 
Stockholm.

Den 5. neder äth Lijdan och Billinge til Engh, ther iagh 
något töffvade och til Åtorp, ther jagh om afftonen war j 
badhstugha, och war ther om natten.

Den 6. predikade j[a]gh j Sundz kyrkia, om en liten 
tijdh. joh. 16. Thär var och hr. Bengt Jngemundi Cappe- 
lan. om afftonen fick jagh häst j Atorp til Gaterudh sedan 
foro vij medh våra Saker til Wisnum, och til Längel rudh til sid. eso. 
natten. War samma dagh liulfligit Soolskeen.

Den 7. gick jagh til Blaxmoo, Torpa och Algutzrudh, se
dan wäster öffver elffven til Pederssbool, och til Klockaregärden, 
thädan jagh sände mina Saker til Christinæhampn, jagh gick 
til prästegärden ther jagh war nägre timmar, thädan til Beck. 
thär jagh Iegdhe häst til Agen, som ligger pä Skogen, se
dhan gick jagh till Staden, och war hooss Lars 1 hörson om 
natten.

Den 8. war jagh hooss Borgm: Göstall Månson, och tä 
fick iagh weeta at mina döttrar Annika och Maria woro illa 
siuke aIf kopperna. om Quallen foor iagh pä bäåt til präste- 
rudli til natten, och tä stormade hälftigt.

Den samma dagh drunknade rj en liten Siöö vidh Assbyttan, sm. 65i. 
Biör Person j Assbyhyttan bodde, och var född j Ölmehäradz 
klockaregärdh (: huilkenss broder vidh nampn jon tilförende 
druneknade vidli Längenääss:) en drengh och en pijgha och 
Nils Nilsonss Son j Mariæstadh widh nampn Laurentius, och 
en drengh medh honom.

Den 9. j förste gryningen Ibro vij öffver Sundet til 
Oluffzrudh, thädan jagh gick til Suartebergh, the andra foro 
omkringh medh bââten, them tolgde jagh til läflta. om affto
nen foro the j Täflta medh mina Saker til Carlstadh: och en 
Dieckne frän Bregärden j Carlskoga Iolgde them, som kom 
till herberge hooss oss, widh nampn Laurentius Nicolaj. Samma
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Sid. 652. dagh gick jagh jgenom heela furunäset, thär nu Imyckin och 
stoor Skogh är, och iagh b Ieff j Tåffta om natten.

Den 10. Drogh jagh om morgonen pä bäät til Torp, 
sedan gick jagh till Schanum, och war thär then daghen och 
natten.

Den 11. war jagh en stundh j Bennebergh, kl: 2. effter 
middagen gick jagh til Wall och Torp, thädan pä bäät elff- 
ven uthföre till Gullingzholmen och Tâffta; tå kommo the 
frän Carlstadh som förde mina Saker, och tå förnam jagh, at 
gudh alzmechtigh hadhe nSdeligen kallat aff thenua onda werl- 
den Sal: Mariam til sigh j then ewige glädien, som skedde 
den 7. Maij. gudh Irögde henness Siäl evinnerligen. Straxt 
begaff iagh migh til Carlstadh, och the j Tåffta rodde migh, 
wij gingo til Lunderstranden, sedan pä bäät til Lungwijk, ther 

sid. ms. j T frän jagh om natten [foorj till Staden, tijl jagh kom kl: 11 
bläss härdt pä siön, och besynnerligen stormade och regnade, 
när jagh kom in emoot Staden. När jagh hemkom fann jagh 
min lille dotter Sal: Mariam uthi sin rätte brudeklädningh 
och Skrudh, ty hon blefl dagen tillörende Suepter aff för- 
nemblige hustrur och Jungfrur, Hon siuknade den 27. Apri
lis, och dagen tilförende war hon uthe j Staden medh sina 
Systrar. Den 1 Maij. om afftonen tillycktess henness öghon, 
at hon aldrigh mehr fick see thenna werldeness Liuss, uthi 
sin härde Siukdom haffwer hon warit toligh, äffta ombytt 
Ställen at Iiggia pä; Modren badli henne läsa fader war, sua- 
rade hon, jagh är nu sä siuker, at jagh orkar intet läsa; när 

sm. 654. jagh blijr godh skall Tjagh läsa; hon sade äffta; är icke jagh 
nu siuk, haar icke jagh nu ondt? När the frågade om hon 
wille döö, suarade hon, jagh will icke döö, och iblandh annat 
sade hon, Iiuar är laar? Modren sadhe: han är bortto, tä 
frågade hon äther, huar är han tå? sadhe Modren, han är 
långt bortte pä Socknerna, sadhe hon, huilken skall tä gåä 
effter honom, jagh wil tala medh honom.

Men den 7. Maij kl: 6. om afftonen, affsompnade hon
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saligt j Herranom medh några pustande; tå Oluff Christopher- 
sonss hustru, och Nils Månsonss hustru j Sandebecken woro 
hooss henne; Ioffwat ware gudh som sina hielper j rättan 
tijdh, och läther ingen plågess för länge och öffver sin för- 
mågo.

NB. Samma natt jagh reste hem frän Öllmehäradt, aff- sid. 655. 
bran Skräkwijk, uthi then häfftige Stormen, all gården; Ieff- 
nadess allenast en badhstugha och en kölna. Små booskapen 
bran och inne. och måst alla Lööss saker. Elden uthsatte 
en tienstepijga wilijandess uthi ett Skiul fult medh näffver 
kloflvar och thöre veedh. Thet var en stoor olycka, gudh
tröste them som Skaden finge. Pijgan blelf sedan för sin 
ogerningh bränder på båål.

Den 14. Bleffvo Manfolcken till Lijkfärden inviterade och 
budne aff jöns Oluffson; och Quinfolcken aff jungf. Jngebor 
Oluff Christopherss dotter, samma dagh regnade, och war itl 
olustigt wäder.

Den 15. kl: 2. elfter middagen upbarss Sal: Maria til 
kyrckian medh itt stort inedhföllje, raff förnembligit folck, sm 65u. 

både präster och Borgare. Migh folgde hanss Ehrew:t Bi
skopen, och M:r Anders Hofllander, sedan M:r Håkon, M:r 
johan Forsæus och M:r Johan Jser etc. Men min hustru; An
nika Gilliusdotter henne folgde hust: Kirstin johan Börgersonss 
och hust: Margeta Salmon Perssonss. medh Britta folgde Kir- 
stin Lars Jngemarssdotter och Kirstin Oluff Ericksonss dotter 
etc. Biskopen giorde Lijkpredikan. Text. Joh. 16. v. 28. jagh 
öffvergiffwer werldena, och gåår til fadhren. öffver huilka 
kortta ordh giordess en myckit tröstrijk predijkan; at vij så
som Christus skulle öffvergiflva werldena, uthi huilken wij 
haffve tuångh, jemmer och nödh och Tgåå igenom döden til sm. 657. 

fadhren uthi en ewigh frögd och glädie. J samma predijkan 
infördess ochså en Historia eller Legenda: nemligh en hustru — 
miste en gångli igenom Dödhen sitt enda barn, huarföre hon 
ther öffver så sörgde och greet, at hon wille ingen tröst

22
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emottagha, och uthi sin bedröffvelse, grâât och klagan, gick 
hon uth på en engh uthi grönt blomster, mente sigh ther fåå 
en lijsa: tå bleff hon warse en hoop små harn uthi huijte 
kläder, the sungo, dansade och leekte, och iblandh them sågh 
hon och sitt barn uthi huijta kläder, huilket war myckit be- 
dröffvat och sorgse hengiandess neder huffvudet, och hade en 

sw. es». kruTka j handen. Modren frågade huarföre thet icke sångh 
och dansadhe som the andra, uthan så sörgde; barnet sua- 
rade: min kiäre moder, sä länge som j så myckit gråten och 
sörge, kan jagh och intet annat än gråta och sörja, jagh haar 
här uthi en kruka alla edhra tåårar, när jagh seer them, så 
måste och jagh sörja och ängslass; therföre k: moder unnar 
migh then himmelska frögden, jagh nu haar och grååter in- 
thet mehra öffver migh, så får jagh siunga och dansa, och 
strax försuunno the alla sammanss. Effter predikan bleff hon 
aff Biskopen begraffven, och hon sattess uthi Sal: M:r Jsraels 
graff, til en behageligh tijdh. Thenna Lijkpredikningh war 
then sista som Sal: Camoenius giorde. 

sw. ess. Samma dagh war Iungt och itt Iiufdigit Soolskenss wädher.
Den 17. war jagh om afftonen til måltijdh hooss Borgm: 

johan Börgerson; ther var ochså Biskopen; M:r Anders Eloff- 
lander, M:r johan jser, her Torbiör och hr Nils Spaak.

Den 18. begynte jagh låta såå j min Lycka, och den 19. 
Iychtade [iagh], ther nedher jagh ochså war.

Den 22. war jagh j Capitlet, ther handladess om tuenne 
dränger i Suanskogh som vnder predikan slagetz i kyrckian 
under predijkan. Domen öffver sådan ogiärningh haar j för- 
tijden warit ganska skarp, jn jure Canonico, nemligh Ampu- 
tatio manusj fustigatio et perpétua relegatio. Dömdess the 

sm. 660. skulle ståå kyrkioplicht och bötha til kyrkian, huarfthera 4. 
Kixdaler. Här till halfwer en tijdh warit torcka, och nu be
gynte något regna.

Den 26. Lätt jagh koppa migh j Daal Erickz badstuga.
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Thenne tijdhen spordess at Doct: Jordanus Edenius war j 
Herranom affsompnat j Ubsala.

Den 29. bleff iagh hârdt betagen aff en häfftigh tande- 
werk j then fremste oxletanden på högre sijdan offvan tili, 
thär aff jagh hade en hârdh huffwudhwerk. Wäxte och uthi 
gummen på samma Sijdan en stoor böldh som migh myokit 
plågadhe.

JUNIUS.
Den 1. holt iagh heela dagen widh Sängen aff werk och 

plåga och hade ingen roo. uthan var som jagh hade legat j 
elden jagh iätt sättia en kopp uthan påå kinbeenet, men halp 
intet, men sedan lätt iagh upsprängia bölden,

I Här saknar originalet åter några blad.j

(AUGUSTUS.)

Den 12- om afftonen predikade jagh j Carlstadz kyrkia sw om. 
en Lijk Sermon öffver Sal: hustru Karin Nilsdotter j Boor- 
vijk Sal: Suen Påvels enkia, Text Luc. 2. om Hanna Pha- 
nuelsdotter; klock: 8. om morgonen fick [iagh] budh ifrån 
Biskopen, att jagh skulle predika j hanss ställe, ty han bleff 
om natten hastigt Siuker. om Quällen var jagh hooss hust: 
jngridh Sal: jacob johansonss effterleverska, til måltijdh, ther 
war och Leutenanten Bengt Larson, och Lars Erickson.
Samma dagh kom Olaus Olaj j Wall til härberge hooss oss. —ss—

Uthi Aug: och Sept: månat dödde månge barn aff kop- 
perna, j Carlstadh.

Den 13. Effter bönen war iagh och några andra präster 
hooss Biskopen, huilken war myc^kit suagh, och klagade han sw. 6es 
sigh mäst om huffvudet. Samma dagh war moor widh Al- 

i sterss Quarnen, och kom hem sent om Quällen. Och tå be- 
gynte Docentes läsa j Scholen, ty Coetus war kommen til 
hoopa.

Den 14. Middagz tijdh gick iagh til Nils Månson j San- 
debecken, och war ther til Quällen.
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Den 20. War iagh hooss Samuel KempenSköld j hanss 
härberge hooss Nils Holm, och tå uthloflvade iagh, at hat!va 
inspection medh hanss dotterss Son Samuelem Laubergium, 
huilkom jagh och skaffade en privatum Præceptorem.

Den 22. war iagh hooss johan Oluffson postmästaren j 
barnssööl, in til Quellen.

Den 24. begroft'z Lars Simonsonss barn, och jagh gick 
sid. ceo. j Sorgeställe medh M:r Anders Hofflander Toch M:r Håkon 

Hellikio.
Den 26. predikade iagh j Carlstadz kyrkia, om phariseen 

och publicanen. Luc. 18. och tå giordess Tackseijelse, at gudh 
alzmechtigh haffver kallat Biskopen Sal: M:r Suen Camoe- 
nium, aff thenna onda werlden igenorn en häfftigh brenne- 
siuke, som en lângh tijdh haff'wer här j Staden gadt; och jagh 
hade itt längt efftertaal; huru såsom stoore förandringer pläga 
föllia, när gudh kallar sin koss förnämblige män, både uthi 
thet Andeliga och Werldzligha Regemente; och tå fältess 
många tåårar mäsl aft' alla j kyrkian. Eftter predikan gick 
jagh och moor til Bispegården, ther iagh tröstade them sorg- 
bundom, ther woro wij om natten, och wakade öffver thet 
Sal: Lijket.

sw. 664. Den 28. War iagh medh på Capitlet, ther M:r Måris j Frijss- 
dalen, M:r Anders Bergeri [i] Nyedso[k]n, her Matthias j Noor 
och andra woro, såsom och Borgmästarna och Rådhmännerna, 
som hade sitt betänkiande och rådhslagh, at man medh tij- 
den skulle låta högha öffverheeten förnimma, om wårt sorge- 
Iige tilståndh. Samma affton bleff Sal: Biskopen Suepter; om 
natten war jagh och moor, och månge andra ther j wakari.

SEPTEMBER.

Den 1. war jagh j Badstuga hooss Lars Simonson om 
afftonen.

Den 2. war Siön så lijten, at jagh gick torrskodd till 
ytterste Ohrholmen, emellan huilcka Ohrholmar stoore Sku-
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tar pläga tilförende lööpa, säsom och stoore lastade bââtar 
emellan lille ohrholmen och rstadzlandet, ty aff then häffti-Sid 665 
ghe torckan förminskadess watnet j elffverna, och stoore bec- 
ker uthtorckadess alt slätt.

Den 5. Keste iagli til Broosäter j Brosockn pä Nääset, 
til Bröllop hooss her Samuel KempenSköld, som han giorde 
ath sin tienstepijga, jagh Iegdhe häst j Staden, och migh folgde 
jonas jonæ Schomerus, jagh kom och j Iollje medh Boo Erick
son j Lundi), och wij kommo till Kyrkiebyn til natten, ther 
min Suäger Hindrich Larson boor.

Den 6. om morgonen bittijda reste vij öffver Kasten en 
längh Skogh. och widh Stersstorp skildess iagh och Boo 
Erickson, och jagh kom till Broosäter 5 mijl från Carlstadh, 
och ther war en sloor HjrsambHingh aff Adel, och andra Sid. eee. 

Ständz personer, tä brudefolken afl Pastore hr Oluff Theodori 
woro wigde; hade jagh en brudh predikan uthi Salen, om 
huru gudh beskärer huariom och enom sin maka. Text. Tob:
9. och ther war jagh om natten uthi stoor Lust och frögd.

Den 7. om afftonen reste jagh thädan, och Kempen- 
Sköldh gaff migh en Sölffskedh och 5. Böcker in Quarto, och 
jagh kom til kyrkiebyn j Edh sokn til natten; och medan 
jagh war j Broosäter dödde Hindrich Larsonss Moder, Sal:
Lars trägärdzmästaress enkia, widh nampn Lissbetha, som förr 
bodde j Mariaestadh. pa wägen mötte oss myckit folck, som 
reste till Knusemarknan widh Broobacken.

Den 8. Middagztijdh reste iagh Hhädan, och kom til sm. ee?. 
Carlstadh kl: 7. om afftonen; och war liuffligit Soolskeen och 
warmt wäder lijka som om Sommaren, j Warpenäss war jagh 
ochså en stundh. pä landet war en stor jemmer, at the intet 
finghe mala för brist pä watn j Strömmerna; ty torckan hölt 
alt jempt, och Skoghelden gick pä åthskillige ortter, och 
brann nägre alnar nedh j jorden pä mänge Ställe, ty regnet 
som fölt j Augusto kunde inthet uthsläckia honom; war och 
thenna tijdhen fördräffeligit damb pä wägarna.
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Den 9. war [iagh], Moor och ilickorna, säsom och Maria j 
ßennebergh, j öffre Sandebecken, thär jagh besâgh mina kââl- 
sänger, men kåålen war ther som annorstädess aff malk och 

sid. ses. och Löss förderfvat; sådan ohyrra haar förorsakat sigh aff tor
kan. Therme tijden regnade något, som war en godh sualka, 
för then uthsådde wintersäden; fåå woro som finge såå Rogh, 
ther Ieerjordh war fick ingen plöija (ör then häfftige torkan.

Den 16. predikade jagh j Carlstadz kyrkia om the 10. 
Spetelske män. Luc. 17. om afftonen reste jagh, Moor och 
wära Döttrar, medh Maria j Bennebergh på bååt til Lööff- 
nääss på Hammeröön, ther låto vij draga moot Quallen jtt 
nootekast och wankade inghen fisk, sedan foro wij hem; war 
itt Iiulfligit lungt Soolskeen, och warmt Iijka som om Som
maren.

Den 20. Berättade jagh Anders Jonssdotter Elleka, som 
sid. 669. lågh aff en häfitigh brännesiuke. TThenna tijdhen regnade 

något.
Den 22. war jagh j Badstuga hooss Lars Simonson.
Den 23. Skrifftade och berättade jagh Lars Person Bork, 

som lågh siuk aff tuijnesott, han haffver varit en långligh 
tijdh Siuker.

Den 26. war jagh om afftonen neder j min Lycka.
Den 29. S. Michaelis dagh predikade jagh j Carlstadz 

kyrkia om then störste j himmelen, och om gudz Englar. om 
afftonen reste Moor til Hammerön, och måtte bliffva j Tye 
om natten för Stormwäder skull, och hon kom hem andra da- 
ghen om morgonen.

OCTOBER.

Den 1. om morgonen gick jagh och Moor til Quarnen 
j Alster, vij gingo elffven neder åth til Nooret, som tå war 

Sid- tort, sedhan öffver heedan, sönnan Wälsswijka; från Alster 
gick jagh straxt hem, och moor bleff ther til Quällen och 
lätt maala. war Iiuffligit Soolskenss wäder.
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Den 3. gick jagh och Moor til Kroppe kiär, sedan hem 
til Staden.

Den 6. gick iagh och jouas jonæ uth til stoore Ohr
holmen, och nu war siön ganska lijten, och faller dagligen 
uth. ulhur öster elffven kommer man intet medh bâât, jcke 
heller medh wedelloltar neder til Stadhen.

Den 7. kom faar j Schanum til oss, hijt til Britte- 
messe marknat, såsom och mine Broder, jon j Râdom och 
Oluff j Eedh.

Den 8. folgde jagh M:r Anders Person Hofflandrum, at 
kalla til Sal: Bispenss begraffningh, vij begynle kl: 12. och 
gingo mäst til alla j Staden, som Listan uthwijsar; sent om 
quäfflen gick jagh til Sandebecken och inviterade Râdhman- sia. ni. 
nen Nils Månson Ekebom, sedan war [iagh] til måltijdh hooss 
Hofflandrum, ther månge hanss gäster woro aff Adel, präster 
och andra. NB.

Den höghährewördige Oerrenss fordom Biskop öffver 
Wermelandh, Daal och Norre prosteriet j Boohuuss Lähn 
M. Suenonis B. Camcenij högt bedröffvat Efflerlåtne Enkia, 
then ähreborne och gudhfruchtige Matrona hust: Maria Arf- 
vidzdotter Roman; låter wänligen begära aff N. N. at j willen 
wara obesuäral, at wara henness Sal: Manss Lijk foljachtigh 
til sin Lägerstadh och huijlorum, inställandess Edher j mor
gon kl: 1. uthi heness huuss til husspredikan, och Dedan sid. sa. 
effter förrättat gudztienst komma til affton måltijdh, på wan- 
Iigh tijdh kl: 6. uthloffvar sigh sådan stoor wälgerningh medh 
all tienst och tacksaroheet afftiena; förhoppess wisserligen at 
j thetta effterkomma, effter han haffver warit edher kiäre Sia- 

lesörjare.
Samma dagh kom Biskopen j Schara M:r Hans Kempe 

hijt til Carlstadh, och hanss mågar M:r Anders Helgonis Pa
stor j Sköffde, och M:r Brynolphus Lundelius Phys: et Log. 
Lector j Schara, såsom och hanss Son en ungh person.
__ss__ Och jagh sände itt Epitaphium til Bispehustrun, på
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Suenske Rijm författat, fem ark längt, för Iiuilket iagh fick 
en Sölffverkoosa, som wogh 11. Lodh.

Den 9. gi„g0 Hofdander och jagh för middagen och 
bodho them som skulle bära Lijket, 16. personer. Klock: 1. 
gingO wiJ 1,1 huusSpredikan som M:r Andreas Kilander giorde. 
Iext. Esa: 56. Then rättfärdige döör. och lorgäss etc. och 
■se an giorde Biskopen Lijkpredikan j kyrckian. Text. Gen: 25. 
vers: 7. Abraham war 175 ähr, och bled sink. etc.

NB: När han begrofl' hanss Sal: Lekamen, togh han jor
den j handen, och sade: aff' jordh är kroppen kommen etc. 
Ia woro mange präster tillhoopa uthaff heela Stifftet. om 
afftonen war jagh och Moor, såsom och faar j Schanum hooss 
Bispe enkian til måltijdh och 4. sutto emellan Bispen j Schara

sh ™ °Ch ^hl bänCken’ °m natten gick ii^h och hustru hem.
Den 10. Sedan wij hade pä Capitlet några timmar wa

nt, woro wij äther hooss Bispenss Enckia, om afftonen, och 
Iaar j Schanum war och medh.

Den 11. framstälte prästerskapet uthi Consistorio sina 
Vota de future Superintendente; tå fick Pastor j Frijssdalen 
34. Pastor j Nyedsokn 14. Lector Theol: 1. och M:r Bene- 
d.etus Bergius skulle till Stockholm förresa medh Votis.

Den 12. Reste faar j Schanum sin kooss. Nu frööss 
Uienna tijdhen härdt, och vatnet förminskadess myckit *udh 
hielpe oss. ’

Den 15. war jagh j Badstugha hooss Marboo pijgorna, 
thet war en nyy badstuga, sorn the thenna Sommaren haffva
låtit bygga. Denna dagen bleff iagh opassligh j mitt huflf- 
vudh.

„ Den 16. war iagh så suagh aff huffvudhwerk, at iagh 
matte till Sängz, och jagh lågh illa siuker til den 20, tå för
matte jagh gåå uppe, gud hi ware ähra. Heela dagen den 15. 
regnadhe, snögade och stormade; Lijka så den 16. regnade 
lalltigt och bläss nordost heela dagen. Den 17. regnade och 

snögade löist tilhopa, sedan snögade och stormade nordost
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Iiefltinl bâtie dagheii och natten, och föll mvckin Sriiöö. Lijka 
sä den 18. Snögade myckit dagen och natten. Den 20. war 
en skarper winter, och stormade nordost, såsom och om nat
ten, och bleff så diuper Sniöö, at ingen kunde färdess, huar- 
ken på Landzwägen eller annorstädess, uthan resande perso
ner måste b 1 iIfva stilla, och månge hästar blelfvo j Sniön 
dödhe. effterföljande dagh war och en hefftigh winter.

Den 21. begroffz i afftonsängen Erick Oluffsonss Plansssid616- 
dotter, Catharina, och iagh gick j Sorgeställe, migh folgde 
M:r Hakon och M:r EIufL Den 22. wardt mulit och stor
made förskräckelighen heela dagen och natten, om Quällen 
fö11 ijssbark och om natten en stoor Sniö, Ieenachtigh och 
kram. Den 23. regnade heela daghen och natten aff nordost, 
såsom och den 24. aff östan.

Den 24. war iagh hooss Erick OIuHson Tullaren, och 
tä war hanss lilla Son Oluff dödh bleffven aff kopperna. Den 
25. regnade om morgonen, sedan skeen Soolen, och Sniöön 
försmältess, gärden bleffvo bara och war rayckit watn och itt 
ondt föhre.

Den 26. Hegafl jagh migh pä mina Socknaj' och Dren- 
gen Hakon folgde migh, jagh gick åth krop1 pekiärss Nooret, sia. 677. 
öffver huilket jagh slapp medh stoor möda för myckit watn, 
til Wälsswijkan, ther iagh Iegde häst til Öllmehäradt, och 
jagh reste till Wäsehäradz prästegårdh till natten, och tä war 
sniön måst bortte på wägen, och j skogen begynte hon ochså 
gäå bort, wägarna voro myckit wääta och dyotta.

Den 27. kom jagh til Taffta ther iagh om afftonen war 
j badstuga; och jagh sände till Schanum drengen Håkon eflter 
en koo, som faar gaft migh, huilken han ledde til Carlstadh. 
samma dagh war wackert Soolskeen.

Den 28. Reste jagh från Tåffta til Rudzbergh til kyr- 
kian, och effter gudztiensten till ISchanum, tå war mulit och sw. 67s. 
bläss kalt nordost.

Den 29. kom löugden på Daal Erick Bengtson til Scha-
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iium, och iagh reste om aff'tonen till Herr Jöns j Chrisline- 
hampn til natten, och Olaus Olaj folgde migh, som är född 
j Wall, ther iagh och fick häst; och wij föro neder om Wijk 
öffver Engerna åth Strandh, öffver tuä onda diupa becker.

Den 30. bittida om morgonen reste vij til Wissnumss 
prästegärdh, och ta snögade något, och bleff sedan klart, frän 
prästegården Ioro vij til Rudhskoga, och sedan til Nykyrckian 
och til Atorp til natten.

Den 31. gick jagh och Olaus Olaj til Gärdzbool, Engh 
och Suartekiär, ther iagh kiöpte jagh [!J några böcker, sedan 

sid. ra. Socknen, rnorr ulh til Håkonbool, och öflver elffven til Klippan, 
och tijt kom Olaus til migh, som [gick] en annan deel j Sock
nen, och vij kom sent j mörkret til Thomess bråten til natten.

NOVEMBER.

Den 1. gick iagh til Högderna, sedan öffver elffven til 
kyrckian, ther iagh predikade allhelgonedagh om the otte Sa- 
lighheeter. Matt. 5. Effter predikan gick iagh til Sundh, och 
Olaus gick TijffVen, men jagh gick til Åtorp til natten.

Den 2. ^gick iagh till Moo, och til Green j Rudhskoga, 
och sedan Socknen uthlöre till Biörckebool, sedan til Reffve- 

sid. eso. steen til natten, tijt kom och Olaus Olaj från Tijffven. rWar 
samma dagh mulit, men om quällen klarnade up, och bleff' 
en häfftigh winter.

Den 3. gingo wij til Gottebol, och til prästegården se
dan wäster kroken, åther til prästegården till natten.

Den 4. predikade jagh j Rudhskoge kyrkia, om konungz
Marsenss Son, joh. 4. effter predikan war iagh j prästegår
den, och reste sedhan til Gaterudh til natten.

Den 5. Drogh jagh til klåckare gårdan j Wisnum, thä- 
dan till Långerudh, tå wij en stundh hade warit j prästegår
den, och norr uth til beck, sedan wäster til Huusebacken,
Hindrichztorp, Damöön, och öffver Skoghen til Hallerudzbac- 
ken, och till Söderwijke til natten.
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Den 6. Tå wij komme till tGisslegärden war M:r Lars sw. esi. 
thär j troloffningh, och vij tölfvade ther något, och gingo 
tili Kijlen, och vij Ioro från Wijka på bâât til Jljrudh till 
natten, och tå snögade något.

Den 7. gingo wij Skaghen uthföre, och j Hasslemarken 
gingo vij öfiver Skogen til Justtorp, sedhan heela Söder 
Skagen til Skäringzbergh, thädan öffver Skogen til Kijlssbyn 
til natten.

Den 8. Lychlade vij Kiilen, och gingo til Walundzgår- 
derna, och till Sundh til natten, war Ieenachtigt och sniön 
gick sin kooss.

Den 9. gingo wij Säby torparna, och til Backa, thär 
iagh hästar legde åth mina Saker til Rudzbergh, och til prä- 
stegården till natten.

Den 10. Legde jagh häst j Torpa til Christinæhampn, sm. «m. 

ther jagh om natten war hooss Lars Thörson.
Den 11. gick jagh til Borgm Göstaff Månson, sedan 

war jagh j kyrkian, och om afftonen hooss Borgmästaren lör- 
nummo wij aff posten at Pastor j Norkiöpingh M:r Johannes 
Petri Lothigius, war förordnat aff höga öffverheeten til Bi
skop j Wermelandh; jagh legde häst j Wijketorp från Sta
den, och redh nedan lör Wijk öffver tuå diupa leerbecker, 
öffver huilka jagh slapp medh stoor möda, ty j them war 
myckit watn, til Schanum, tijt jagh kom sent och war ganska 
mörckt.

Den 12. gick iagh om morgonen til Bennebergh, ther 
iagh fick en liten Biurtönna, thädan åther til Schanum, ther 
jagh war then dagen och natten. Sid ,;s;!

Den 13. fick jagh häst j Schanum til Tåffta, jagh war 
en Stundh i Wall, och redh öffver Lööten til Tåffta, til 
natten.

Den 14. gick jagh til Schrockwijk, the hade tå upbygdt 
några huuss både j Mann- och fäägården; sedhan til Tåffta,
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Hier jagh om quälien war j badhstugha. War wackert Sool- 
sken.

Den 15. fick iagli hâstai' j lâfîta til mina Saker, vij 
körde öffver Fanckesiön och Silkesstadh Mååsen, sedan öffver 
Måserna til Bergh j Foglewijk, och Landzvägen, pâ huilken 
war ingen sniöö; icke heller båro ijserna, och vij kommo 
medh stoor möda til Biörkenääss, ther vij länte en jernskodd 

sw. esc kiärra til Staden, och jagh gick frän Alster til YVälssfwijke 
heedan och öffver Nooret til Staden om quällen, och tä stodh 
wäll thil medh hustrun och barnen, thess gudhi ware loffvat. 
Tä jagh war j Täffta, sände jagh til Örebro, at kiöpa Salt, 
och fick ther 1 tk* lör 3. daler kopper. J Carlstadh goffvo 
the lör en tönna Salt, 14. Rixdaler och för 1 tfe. ti. daler 
kopper. j manne minne haar icke warit sä dyrt kiöp pä Salt, 
j Sueiigess Rijke, som nu. när jagh kom hem war Scholen satter: 
och j mitt Ställe Iaass Mrr Brynto Magnelius lör ungdomen.

Den 18. gick jagh på wästre Sijdan elffven til Rumstadh, 
och lööten uthföre emot Biäffzsen, och sökte effter min bååt, 
som war bortkommen; sedan till Rumstadh ther iagh gick off
ner elllven, som tä baar, til Staden; och på Iychtonne förnam 

sid. ess. jagh Tat bååten war uthan Loff tagen och lorder til Skijffve- 
forsen, och ther infrusen.

Den 19. Begynte jagh läsa j Scholen, såsom och j 
Räckrie Scholen.

Den 21. gick jagh om morgonen til Alstersockn, och 
migh Iolgde Lricus jonae, först til Skrymterudh, och war myc- 
kit haalt, at jagh måtte bruka Skoobroddar, sedhan til Lån- 
ghenääss, ther vij en stund löffvade, thär jfrån öffver ijsen 
till Byyn, sönnan för samma gårdh uthlöper Alsters elff, och 
til Backa KempenSköldz Säterij, ther jagh tölfvade in til 
Quällen; och vij gingo åther öffver ijsen, nordan för Långe- 
nääss, ther en långh vdde sigh uthsträcker, och ytterst på 

sid. 686. honom äro många store häller, besvnfnerligen tuenne som
* Se noten sid. 72!
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aro ganske stoore, en fyrkantigh och then andre ISngh och 
mechta släta, pä både Sijdor, en aln tiocke, sä store och 
släte häller haar jagh icke pä något annat ställe sedt; och 
vij kommo sent hem, war mnlit heela dagen och muteregn 
iblandh.

Den *25. om en Söndagh woro hooss oss til mältijdh 
M:r Bryntho Magnelius, bust: Elizabet j Sandebecken medh 
sina döttrar och hust: Karin prästenkian.

Den *27. Beste jagh bort at låta intaga Tienden j Oster- 
Sysslet och migh Iolgde Enevaldus Olaj, och jagh legde häst 
til Rudzbergh, wij foro Sommar wägen, som war myckit dyott 
och oreen och vij woro j Hudzbergh om natten, och heela 
natten regnade och stormade häfftigt. sid-

Den *28. Jntogz Tijenden j Öllmehäradt, och regnade 
heela daghen. om morgonen kom faar j Schanum til Rudz- 
bergh ther han war then dagen och then andre til Quällen, 
ther var och om natten Jöns Arfvidzson, och regnade häfftigt 
heela natten, och kom en stoor flodh, at alla wijker och 
elffver gingo up, oansedt på them war tiocker ijss.

Den *29. jntogz ochså tijenden och vij Iychtade thär, och 
jagh bleff j Budzbergh om natten.

Den 30. Andersmessedaghen sedan jagh hade warit j 
kyrckian drogh jagh til Bennebergh j Barnssööl, ty Hendrich 
johansonss dotter christOiadess hemma, och kalladess Annicka, sni. nuts, 
ther war myckitt folck från Christinæhampn och andra ortter, 
och ther var iagh om natten. Samma dagh war en lörskräc- 
keligh Storm aff sudhost, at gärdessgärderna måste omkull, 
och regnade häfftigt, afftonen och heela natten.

DECEMBER.

Den 1. om morgonen drogh jagh till Schanum, och om 
afftonen reste jagh till Tåffta, och redh alt Sommarvägen, och 
tå woro elffwer, becker och Dijken öffverfulla medh watn, och 
mvfkit dyotte wägher. Dm Quällen war jagh thär j badhstugha.
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Den 2. Hade jagh itt Taal för Nils Torbiörson och Di- 
sid. 689. rickz dotter j Kumbletorp, huilken BritDa Bånge klädde, och 

jagh war hanss förman, och wij folgde brudefolcken til kyr- 
kian; thär jagh j Ölmehäradz kyrkia predikade om Christi 
jnrijdande, som war förste Adventz Söndagh Evang: Matt. 21. 
jagh Vlhdelte ochsä kalken medh hr Östen. Sedan folgde 
jagh brudefolcken till Tåflfta, och tijt kom myckit folck, faar 
j Schanum, kyrkioherden hr. Måns. Boo Erikson j Lundh, 
Länssmannen, the j Schrokvijk, och andra.

Den 3. war jagh ochsâ j Tåffta, och Enevaldus kom tijt.
Den 4. Bittida reste jagh och Enevaldus til Rudzbergh, 

ther jfrån Oluff Anderson folgdhe oss. och j Christinaehampn 
töffvade vij något, och redo sedhan til Blomsterhult j Wis- 

sid. 690. num Ttill natten, och war mycken dvy.
Den 5. Reste wij til prästegården, och Tijenden intogz 

j Wisnum1 huilken Sockn wij Iychtade om Quallen, och vij 
bleffvo j prästegården om natten, war mulit och wååtachtigt.

Den 6. Reste vij til Rådhskoga, först til Kolerudh och 
Frosterudh, sedhan foro wij på Skogen wilse och kommo til 
Sundhbool, thädan til Gottebool en krokot wägh och til 
Grundbacka; ther intogz Tijenden aflf Rådhskoga, men Tijflf- 
ven war j arest aflf them j Nerijke. och jagh war j prästegår
den om natten, samma dagh regnade häflftigt.

Den 7. Drogo vij til Sundsokn, och tå intogz tijenden 
på wäster Sijdan elflfven, men öster s i j dan war aresterat, wij 
bleffvo j Åtorp om natten.

»a. 69i. Den 8. Bittida reste wij til Wall, vthi Wisnum och til 
prästegården, sedan til Christinaehampn och jagh war hooss 
Göstaff Månson om natten, woro osäijlige dyotte wäghar.

Den 9. Redo wij til Russberg, thädan jagh drogh til 
låflfta och föll samma dagen en diup Sniö j dyyn och watnet, 
på huilken winter.

Den 10. Reste jagh til Rudzbergh, sedhan til Carlstadh, 
Tijt jagh kom om quällen, och war en hårdh winter.
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Den 13. Skreffvo Docentes til högha öffverheeten, och 
begärte en förman och Superintendent aff wärt StifFt, ty 
Pastor Norcopensis bleff medan Nâdeâhret pâstodh dödh. war 
en hårdh winter.

Den 19. gaffz Scholen up, och mina Socknar gingo 
Olaus rOIaj och Mäns Torbiörson j Tåffta och war en hårdh sm. s»«. 

och skarp vinter.
Den 22. war jagh j badhstugha hooss Marboonss.
Den 24. kom inedh posten hans kongl: Maij:tz fulmacht, 

at Pastor j Nyedsockn M:r Andreas Bergeri Kilander vardt 
förordnat til Biskop här j Stifftet.

Den 25. predikade jagh juleottan j Carlstadz kyrckia, om 
Christi eviga gudhom. Euangel: joh. 1. och wintren war nå
got lindrigh.

Den 31. war jagh och Moor j badhstugh hoos Marbo- 
pijgorna. war klart och en brennande winter in til Åhrsenss 
endhe.

ANNO 1667. Sid. 693.

JANUARIUS.

Den 1. predikade jagh höghmessan j Carlstadh kyrkia, 
på then store almenne och solenne Tacksäijelse dagen, som 
war förordnat aff högha öffverheeten på Nyåhrssdagen, för 
freden medh Ryssen, och the Bremiske, samt andre Tydske 
förster, Evang. Luc: 2. om Christi omskärelse, och giordess 
en tacksäijelse j Begynnelsen, såsom och j änden på predi
kan, och tå war myckit folck tilhopa. j synnerheet behagade 
samma endläldige predikan wälborne hr Laghmannen Plenin[g]- 
skiöldh myckit wäl, at han straxt effter gudztiensten sände 
migh ren skön nyåhrssgåffva för samma predikan skul (:gudhi sm. g94 

ähra :) effter predikan uthdelte jagh Herranss Nattvardh tillijka 
medh herr Torbiör. war en häfftigh winter och continuerligit 
nordan wäder. Effter afftonsången drogh iagh och Moor up 
til Sandebecken til Nils Månson, och om natten körde wij hem.
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Den 3. Lätt iagh hemköra mitt höö frän Öhrssholmen, 
och fick inthet mehr än 2 lass Starr.

Den 4. kl: 1. om natten föddess wär lille dotter Maria, 
och hon war ganska suagh, at jagh mätte döpa henne straxt 
efftei lödzslen, och kalladess effter Sal: Maria; hon föddess 
om en (redagh uthi thet himelske tecknet jungfrun * gudh 
skee Loff som modren nädeligen förlossade, och wälsignade 

sid. 695. oss medh itt TLijteIost [!] barn, gudh hielpe modren til sin 
helsa och förrighe kraffter, och lätess barnet upfödass j tucht 
och herranss förmaningb.

Den 5. giordess Tacksäijelse j kyrkian, at gudh alzmechtigh 
hade nädeligen lörlossat min k: hustru aff ett härdt barnfänghe-

Den 6. Utlii afftonsången Christnadess wär lilla dotter 
aff her Börger Carlbergh, henne baar til christendomen M:r 
Eluffz hustru Sara, och henne folgde Jngridh Suenssdotter 
Sal: Jacob johanssonss Enkia. Pijge witnen woro Elizabet 
Johan Börgersonss dotter, och Elleka Oluff Christopherssonss 
dotter. Manfolcke witnen, M:r Bryntho Magnelius och Erick 

Md. i,«. Oluffson 1 ullaTren, och woro både Man- och quinfolckewitnen 
alle 6. st: Elliest war j Sommar en ny ordningh begynt medh 
barnss christnande at witnen woro 3. manfolck, och 3. hu- 
strur, men inga pijgor Sed res est a dia p ho ra. Samma dagh 
war myckit förnämbligit folck hooss oss till måltijdh, eller j 
barnssööl.

Den 8. predikade jagh uthi afftonsången j Carlstadz kyr- 
kia Brudepredikan öffver Johan Oluffson Planck, och hust: 
Jngridh Suenssdotter Sal: Jacob Johansonss Enckia, som tå 
wigdess aff hanss Höghwörd:t Biskopen M:r Anders Kilander. 
Iext: Syr: 26. Lijka som Soolen när hon upgängen är. etc. 
effter gudz.tiensten offrade jagh och medh the andra j Pro- 

siti. i>97. cessen. r0m afftonen war jagh om medh j Bröllopet; och när 
Biskopen talade för hussbondess och hustruss Skälen, införde 
han 4. gånger min endfaldiga bröllopz Sermon, the^ han

Efter detta ord är i grundtexten ett tecken liknande bokstanfcn M.
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myckit berömbde, och jagh gick om natten hem, tå Biskopen 
gick bort.

Den 11. kom Gustaff Gilieson til oss, och war hooss 
oss om natten, och reste andre dagen til Broosäter. war en 
stark winter och häfftigh nordan blåst.

Den 13. predikade jagh högmessan j Carlstadz kyrckia, 
om jesus lärer j Templet Luc. 2. om afftonen kom Måns j 
Tåffta till oss medh mine SockneRättighheeter, som han tillijka 
medh Olao Olaj j YVisnumsshäradt haffver uphemptat.

Den 15. kom Gustafl' Gilieson från Nääset til oss. war 
en förskräckeligh winter. Först j thetta åhret reste Nicode- sia. ess. 
mus Gillieson til Halmstadh til sin Broder Lars Gillieson. ss

Man sporde och thenne tijdhen at folck på åthskillige 
ortter fröso jhiäl j thenne skarpe wintren och diupe Sniön; 
gudh tröste fattigt folck, som ringha kläder och lithen weedh 
haffva.

Den 16. Reste Gösta Gill[i]eson hem, och föll både da- 
gher och nätter myckin Sniö.

Den 17. war och the andhre Scholens betiente hooss 
M:r Håkon, ther vij bytte wärt Spannemål, och jagh fick på 
mitt Deputat 35. tönner.

Den 19. war iagh om afftonen j Badhstugh hooss Mar- 
boonss.

Samma dagh bleff Johan lille j 11 a siuker, som man —ss— 
kunde see aff ett hefftigt hâldh, gudh ware rhanss hielp för sw. esa. 
jesu Christi skuld.

Den 20 och 21. war johanness jlla siuker och förmätte 
sigh intet.

Den 22. Läto wij bidja för honom j kyrkian. war thenna 
tijden en fördreffeligh winter, ja icke häfftigare kan man min- 
nass. Månge fröso sigh förderffvade, ja foglarna, såsom Ska- 
tar och andra dödde aff' kölden, och heela Wäneren lade 
sigh, och baar at köra pâ alla ortter. men den 24. bleff 
sudost. sedan sörinan och sudhwäst och lenade på, och war

23
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blidt och mildt wäder, gudhi ähra, som thenna härda wintern 
något lindrigh giorde.

Den 25. Pauli dagh bleff om natten och warade heela 
dagen en förskreckeligh Storm aff Sunnan, och om afftonen 
sudhwäst, snögade och yhradhe om morgonen häfftigt, och 

sid. too. -war jtt hijssligit ondt wäder, sedan rSnogade myckit och reg- 
ss— nade^ tillhoopa. och Johannes war så illa betaghen den 24. 

och 25. at man hade ingen Lijffzwåhn om honom, ty han
kämpade medh dödheri, och heela thenna tijden haar han
inthet äthit, men den 25. middagztijdh bättradess något 
medh honom och Siukdomen förändrade sigh, sedan begynte 
han see och taala gudi ähra som sina j nödenness tijdh
hielper.

Den 26. war jagh i badhstuga hooss Marboopijgorna. 
och nu Ieena häfftigt at myckitt watn bleff på Elffven och 
Siögarna.

Den 28. fick jagh ifrån Tåffta booskapz, som jagh ther 
j bygden kiöpt ett Lass Starr och Lass Röör eller huass.

Den 29. Begynte jagh läsa j Scholen, som tå sattess. 
tå förmåtte johan lille sittia uppe.

sid. 701. Den 30. war förnembligit folk hooss oss j grötegäste-
budh, ty jfrån Erick Oluffson Plan kom maal til oss.

FEBRUAR1US.

Den 1. Reste jagh til Öimehäradt at låta uthtaga tijen- 
den, och Olaus Olaj folgde migh tijt; M:r Bryntho Magnelius 
Sustinerade mine vices j min frånwahro uthi Scholen och 
medh Räknepoickerna. Wij körde ijserna ath Rudz sundet 
och Sollaren, Botnwijk och wijentorp, och ijserna woro myc
kit haala, och itt godt föhre, i Tåffta woro wij om natten.

Den 2. Drogh jagh til Ölmehäradz kyrkia, och effter
gudztiensten til Schanum, ther jagh war om natten.

Den 3. om morgonen reste jagh til Noore, och Håkon 
sw 702. min lörfrighe drengh folgde migh, tijt var och Oluff Ander-
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son kommen, Samma dagh begroffz hustru Sigridh och wij 
foro thädan öffver Mååserna in på winterwägen till Christinæ- 
hampn, ther wij en stundh töffvade, thädan wij reste åth Wis- 
num, och oss folgde hr. Jöns Pædagogus och Gillius Gillie- 
son, när vij kommo emot Dye, hinde wij tuenne drukne öff- 
verdådige menniskior, som hade j Staden fylt sigh, tå öffwer- 
fölt then ene som war en krijgzofficerare från Nerij k et, OIufF 
Anderson, huilken han först illa slogh medh gislan, sedan 
medh bara Sucrdet och sist högg han honom j ansichtet 
öffver hakan médita j 11a, at han hesuijmmande, och blodet 
wille förlöpa honom, sedan Iop han medh draghen rwärja sm. 703. 

effter sin häst som j medier tijdh Iop före, mante och skälte 
oss alle j hoopa; tå Iop jagh straxt tomhempter effter honom, 
och badh honom bijdha, at man finge tala medh honom, thet 
han och på sistonne giorde, och stack värjan j baljan, och 
jagh hindrade honom til the andra kommo effter; tå han bleff 
tilfrågat, huarföre han oskyldigt hade huggit wår tijende jn- 
spector, hootade han oss alla. Tå slogh Gillius honom straxt 
til marken, togh wärjan jfrån honom, och slogh honom all 
omkringh, at han eij flere resor lystade gââ j sådan leek; 
jagh sände straxt til Dye effter fierdingzmannen, och lätt ar
restera honom, och måste han följa til Dye, oansedt han badh 
myckit om wänskap och tilgifft, TOluff Anderson måste och sm. 701. 

til Dye och låta förbinda sigh aff hustru Kirstin Petters, ty 
aff honom Iop myckit blodli, men jagh her jönss och Gillius 
reste jfrån thetta Dyebrooslagh til Blomsterhult till natten. 
Samma dagh war mulit winterwäder.

Den 4. Drogo wij til Wisnumss' prästegårdh tijt kom 
och Oluff Anderson; och samma dagh bleff all Tijenden ther 
uthmålt, och wij woro j prästegården om natten, och war en 
kall winter.

Den 5. Reste vij til Waldh och töffvade ther til mid
dagen, sedan körde vij til Åtorp, och Länssmannen folgde 
oss, war kall winter och godt föhre, ther uthmåltess och straxt
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then IiIIa Tienden ther var j kyrkioboden, ty störste deelen 
lågh uthi Sundh aresterat aff them j Nerijket, sedhan körde 

sw. 705. äth Sund, roch öffver en längh Skogh til Forssnääss, ther 
kommo vij på Leetelffven, och henne foro vij uth till Ska- 
ghen, och sedan Siön till Reeffvesteen till natten.

Den 6. Reste vij ijsen som var myckit haal til Grund
backa, ther uthtogz Tijenden j Rudhskogha, Tijffven undan
tagandess, och wij woro ther om natten.

Den 7. woro wij j prästegården til måltijdh, thädan vij 
reste til Wall j Wisnum och prästegården, och til Dye til 
natten.

Den 8. Rittida thädan och til Rudzbergh, och wij läto 
ther uthmåla Tijenden, och samma dagh snögade myckit och 
bläss nordost.

Den 9. Lychtade wij Ölmehäradt medh tijendenss uth- 
målande, och jagh [war] j Russbergh om natten, och war en 
häfftigh vinter.

sm. 706. Ben 10. när predikan och gudzTtiensten war ändat, drogh 
jagh till Schanum medh faar och öffverste Leutenanten Jonas 
Gyllenspetz, M:r David fältskäraren jonas Bergh fendricken 
och Enhörningen Hans Skriffvare, ther vij giorde oss lustige 
långt uth på natten, om Quällen snögade myckit.

Deu U. Widh middagztijdh reste jagh medh faar och 
andra till frijmarknan i Christinaehampn som war den första, 
och här effter på thenna tijden skulle ther åhrligen hålless; 
tå stormade häfftigt sunnan och war så kall winter, at man 
medh stoor möda kunde frij ansichtet och ögonen, när jagh 
hade thär upkiöpt några Saker till huussbehoff, reste jagh om 
Quällen til Tåffta.

Den 12. Drogh iagh om afftonen öffver siön åth Haff- 
sid. 707. stodh rtill Bennebergh, sedhan til Schanum; och föll så myc

ken sniö at j gatorna woro så stoore Sniödackar at lijtet syn
tess aff gärdessgårdz Störarna, men j Wästergöthlandh, Små- 
Iandh och Daal föll en ohörligh sniö, at huusen woro öffver
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yhrade, och en part mätte hugga sigh hool pft golffverna och 
på taaten [!] uthgåå aff Stugherna.

Den 13. war jagh, johan Hanson j Noora och andra 
uppe j Bennebergh heela daghen och natten, tå föll och myc
ken Sniö lijka som tilförende.

Den 14. kom faar til Bennebergh, och effter måltijdh 
drogo wij til Schanum.

Den 15. Drogh jagh til Tåffta, och war myckin sniö på 
Siön från Haffstodh til Tåffta, ther war iagh om natten.

Den 16. Drogh jagh från Tåffta och war en ond wägh su. tos. 

til Holme, sedan kom iagh på Landzwägen till Rudzbergh, 
thädan gamble winterwägen åth Silkestadh och Gren, til Sta- 
dhen, och tå stodh wäl till hema, gudhj ähra, och johannes 
lille war tå kommen til sin förrige helsa. Och Håkon dren- 
gen war hooss oss til fastingen, huilken jagh hade vnder mitt 
försuar. —ss— Medan jagh war sändess ti! oss maat, eller 
Barnsängz förningh från Borgm: Salmon Person, Såsom och 
från postmästaren Johan Oluffson Walnæo.

Den 18. fingo the Ioff j Scholen till at dansa en weeka.
Den 22. Lätt jagh koppa migh j kaarbadh.
Den 24. Predikade jagh i Carlstadz kyrkia om Christus 

frestadess aff dieffvulen. Matt. 4. Och j afftonsången gick —ss— 
min THustru Annika Gilliussdotter j kyrkian effter lille dottren sm. m 

Maria, henne intogh M:r Håkon, och Sara M:r Eluffz hustru 
och hustru Jngridh Suenssdotter war intet hemma,- altså war 
hust: jngebor hr. Torbiörss j henness Ställe, och the folgde 
Moor när hon bleff intaghen, och pijgorna Elisabet Carlbergh 
och Elleka Oluffzdotter.

Den 27. war först witne til Mårtens Gulsmedz barn som 
Christnadess och kalladess Erick; och sedan war jagh witne 
til Jon Gudmundsonss barn beeksiudarenss, som christnadess 
och kalladess johan. Thenna weekan var en skarp och bren- 
nande winter.



358

MARTIUS.
0. Den 4. kom Gustaff och Gillius Gilliesöner hijt till Tfa- 

stingzmarknan, men intet faar, ty Landzhöffdingen hr. Abra
ham Leijonhuffvudh war hooss honom; såsom och Borgmä
staren j Fahlun Hindrich Kock, och Jochim Kock, at be
ställa om Sal: Styffmoderss Saker.

Den 5. war jagh medh uthi Consistorio, ta hade wår 
nybleffne Superintendens en Sermon pä Suenske til präster
skapet, ståendess på golffvet, och sedan Examinerades Casus. 
Samma dagh stormade östan, yhrade och war en strengh win
ter, at huarken kiöpmän eller andra kunde sin kiöpenskap 
driffva, icke heller någon begiffva sigh uth på någon ort eller 
wägh, och detta förskräckeliga och onda wädret warade in til 
Quällen.

Den 7. war jagh medh M:r Anders Hofflander och M:r 
Johan Forsaeo, hooss Landzhöffdingen på Herregården, och 
fordrade igen wärt tijende Spannemål, som war j Arest j 
Rudbskoga, men vij finge intet wiss beskeedh här om.

Den 8. Reste Gustalf och Gillius bort, såsom och Boo 
Enkson j Lundh, sorn war hooss oss til herberge. och win
teren warade alt Iijka skarper.

Den 9. betalade jagh BefaIningzmannen Jon Larson the 
50. daler kopper, som jagh honom war skyldigh, och han 
fick aff migh 10. Rixdaler in Specie och ett Sex markstycke.

Den 10. predikade [jagh] j Carlstadz kyrkia, om jesus 
sm. vu. uthdreff en dieffvul. Luc. 11. om afftonen Twar jagh hooss 

hr. Torbiör som lågh siuk, och haar hållit widh. Sängen en 
tijdh, gudh ware honom nådeligh.

Den 11. jfrån Bönestunden folgde iagh Matthias Chri- 
stopherson en borgare från Giötenborgh til hanss härberge 
hooss hanss broder Hans Christopherson, ther iagh något töff- 
vade, och heela thenna weekan war en stark winter.

Den 16. war iagh om afftonen j badstuga hooss Mar- 
bons döttrar.
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Den 19. war iagh hooss Borgmäst: johan Börgerson tili 
måltijdh, thär war och myckitt förnembligit folck. I thesse 
dagar woro hooss oss Måns Torbiörson och Mans 01[u]ffson 
j Tåffta, och uthkörde dynTgia på wår Lycka, här til haar sw. vis. 
winteren warit myckit hårdh, men nu bleff han lindrigh.

Den 23. war iagh om afftonen hooss Sadelmakaren Tho
mas Martern, och besöckte honom medh Herrans hei: Natt- 
vardh, huilken tå ISgh illa siuk aff håldsiuke. Thesse dagar 
war Soolskeen och fröss hårdt.

Den 24. War iagh om morgonen hooss hr. Torbiör, och 
besökte honom medh Herrans Hel: Nattvardh, som tå war myckit 
suagh. Sedan predikade jagh j Carlstadz kyrkia höghmessan, om 
juderna wiile steena jesum. johan 8. och effter afflonsången war 
jagh och Moor hooss hr. Torbiör en stundh, sedan (olgde jagh 
Hans Christopherson hem, HVär iagh hade thär lijtet töffvat, bleff sw. tu. 

jagh kallat till Rudh j Soknebudh, tå körde iagh elffven up- 
före tijt om Quällen sent, och meddelte Peders hustru Jngebor 
Herrans Nattvardh, som war häfftigt siuk aff håldh. sedan 
körde iagh hem klock: 10. om natten. Samma natt som war 
Wårfrudagz natt fröss intet uthan war mulit, sedan fröss hårdt 
in till Månenss ände.

Den 26. predikade jagh bönen en timmess tijdh j Carl- 
stadz kyrkia, thet andra Capitlet aff l. Sam. book.

Den 27. predikade jagh j Carlstadz kyrkia then 5. Acten 
j Christi pijna fördelt j 8. stycken: widh middagz tijdh gick 
iagh och Annika til Sandbecken, ther wij hooss Nils Månson 
finge hast, Toch körde till Tållerudh, war godt föhre, och se- sa. tu. 

dan til Sandebecken, ther vij töffvade några tijmmar, och 
gingo så hem.

Den 28. giorde jagh bönepredikan j Carlstadz kyrkia, 
thet tridie Capitlet af 1. Samuels book.

Den 30. war jagh bittida om morgonen hooss Erick 
Olffson Spak wågaren och meddelte honom Herrans hel: 
Nattvardh som thâ war häfftigt siuk aff en langsam Siukdom
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som han Iiafft heela wmtren, tå iagh war på hemwägen 
dödde han.

Den 31. Om en Söndagz morgon drogh jagh bittida up 
til! Rudh och någre dieknar, thär hade iagh en uthfärdz pre
dikan, öffver Sal. Hust: jngebor, som Iordess til Staden och 

sia. Tie. ther begroffz. Text: 1. Davidz psaim. Toch jagh folgde Lijk- 
iärden till Stadhen, och war godt föhre på elfwen, vij gingo 
kämen från Rudh och sedhan åth Staaholmen.

J Afftonensången predikade jagh j CarlStadz kyrkia, En 
Lijkpredikan öffver Sal: Thomas Matern Sadelmakaren, Text. 
1- Reg. 2. jagh gaår alla werldenness wägh; och sedan be- 
grofi jagh honom uth på kyrkiegården.

APRILIS.

Den 1. gaffz Scholen up, och var samma dagh kall 
winter.

Den 2. predikade jagh j Carlstadz kyrkia aff Christi pi- 
ness historia then Andre Acten om Christi kamp och Strijdh 
j Örlegården. Nu begynte snöga och regna och sniön små- 
ningen gåå bort. myckin Boskap dödde aff brist på foder på 
åthskillige ortter.

>id. 717. Den 5_ Lätt iagh koppa migh för öronenss susande, som 
iagh först fick den 30. Martij, huiiket jagh stundom hade 
heela daghen, stundom till middagen, och jagh [war] frij om 
afftonen, och stundom om afftonen och war frij [om] mid
dagen.

Den 6. Reste jagh och Moor til Ölmehäradt, och vij 
redo Sommarwäghen, som war blöt och sniön lågh på j Sko- 
gen, j gaterna war upkastat wägh, lijka som man reede uthi 
ett dijke, och mångestädz lågo hästerna nedre vthi Sniön, vij 
töffvade en Stundh j Rudzbergh, och kommo til Schanum om 
Quallen.

Den 7. Reste jagh och min hustru påskedagen til Öl- 
mehäradz kyrkia, och effter gudztiensten till Schanum, här
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efiter var starkt nattefrost j siu nätter, och sniön gick [sin] 
kooss aff Soolskeen, och war ingen wåårflodh.

Den 8. Reste jagh och Moor medh faar til Schannm til sm. 7is. 

Ölmehäradz kyrkia, och jagh skrifftade för Höghaltaret myc- 
kit folck jblandh huilka war faar och Göstaff Gillieson, jöns 
Arffvidzson och hanss hustru, Hindrich johanson medh sin 
hustru, Halsten j Skräckvijk medh sin hustru, Brynthe och 
hanss hustru. Sedan predikade jagh om the tuenne Lärjun
gar som gingo til Emaus. Luc. 24. och iagh uthdelte kalken 
tillijka medh Pastore. hr Måns. från kyrkian drogo wij til 
Schanum, och gingo strax til Bennebergh, ther vij woro then 
dagen och natten.

Den 9. gingo wij åther till Schanum.
Den 10. Reste wij till kyrkian, och effter gudztiensten sm. 719. 

drogh jagh och Moor, faar j Schanum och Göstaff, jöns Arf- 
vidzson och hanss hustru, och hust: Kirstin j Skräckvijk, til 
Lundh, och om quällen reste vij til Schanum.

Den 12. gick iagh medh faar til Lijdh, tå vij kommo 
tilbakarss var jöns Arfvidson j Schanum den dagen och natten.

Den 14. Reste iagh och Moor ti! Ölmehäradz kyrkia, 
och sedan til Schanum.

Den 15. Reste Moor hem til Carlstadh. Samma dagh 
war jagh medh faar en stundh up i Bennebergh.

Den 16. Reste jagh til mina sokner j Wisnum, och Hå
kon min förrige drengh folgde migh, när jagh kom til Chri- 
stinsehampn folgde Gillius migh til Wisnum, Dher vij woro j sm. 720. 

prästegården om natten.
Den 17. gick iagh til Rudhskoga, och begynte j Beck 

eller Brootorp, och sedan til Wäglösa, och Moo, och Norr 
til Brecka j Sundsockn, thär vij woro öffver natten.

Den 18. foor iagh öffver elffven till Klippan, thär iagh 
fick häst til Thomessbräten, och åther ther häst till Högderna, 
thär ifrån jagh gick [til] Åtorp til natten, tijt kom och Hå
kon som gick östre deelen j Socknen.
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Den 19. gick jagh til Green, och heele none Socknen 
j Rudhskoga till prästegården till natten, och Hakon kom till 
migh frân I ijffven, ther han Socknerna uthtogh.

Den 20. gick iagh wäster deeien j Socknen till Biur- 
sid. 7*i. w.jk, thär jagh wände och gick till prästegårrden till natten

och drengen gick thet som tilbaka stodh. om natten war hårdt 
nattefrost.

Den 21. Effter som Pastor war suagh, giorde jagh gudz- 
t.ensten j Rudhskoge kyrkia, först intogh jagh Biörss hustru 
i Vplanda, och jagh fick henness kyrkiogängh aff hr. Pastore, 
som war 3. kakur och en ost; sedan wigde jagh Claes Oluff- 
son j Lijmkiärr, och Britta Nilsdotter j Eka7 och jagh predi
kade om then gode herden, joh. 10. Sedan jagh j präste- 
gärden hade warit til måltijdh, gick iagh til Gaterudh, thädan 
t.I Wall j Wisnum, och till Backa till natten. Samma natt
d0dde 0Iuff J Lijffzlandh aff häfftan, som var j Backa hooss 
sin mägh. gudh frögde siälen.

Den 22. gingo vij til prästegården, och norre deeien j 
Sokfnen och öffver Skogen til Wijkegårderna til Hult til
natten, samma dagh regnade och stormade aff nordost ganska 
häfftigt.

Den 23. Begoffvo vij oss till Kijlen, och från Wijka til 
Jhnrudh på bååt, och thädan gingo wij til Mehampnsstorp til 
natten, och stormade förskräckeligen, aff huilket regn och 
storm ijsen som war någre alnar tiock gick aff Wäneren sin 
kooss.

Den 24. gingo wij Skaghen uth til Huissla, thädan på 
bååt® oliver en wijk til Dyröön; och öster til Brobyn, thär 
ifrån jagh gick öffver Skogen til Kijlssbyn7 och drengen gick 
öster Skagetorpen.

Den 25. war jagh j Nääss hooss Majoren Tuve Tuveson7 
och sedan öster soknen til Strandh och Walundzgârderna j 

sid. 723, Wisnum. JNär wij kommo till Säby, tå war then store gamble 
Bygningen, som Sal: Boo Ribbingh bodde uthi nyligen up-
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brunnen aff wådheldh. och jagh folgde Länssmanneri frän Sä- 
byy till Wall til natten.

Den 26. war jagh j prästegården til middagen, och jagh 
legde häst til Christinæhampn, ther iagh wår [!] hooss Gillius 
om natten.

Den 27. Sedan jagh hade warit hooss Gustaff Månson 
till mältijdh, war jagh hooss Lars Thörson, ther Gillius Gil- 
lieson bleff troloffvat medh Elleka Andersdotter Bänge; och 
jagh war j faars gårdh om natten.

Den 28. gick iagh til prästerudh, och iagh lätt föra 
mina Saker til Oluffzrudh5 och legde ther Dmst åth them til sid. m. 
Suartebergh5 thädan öffver Siön til Täffta.

Den 29. war jagh j badhstugh, och gick sedan till Vlff- 
siö til natten.

Den 30. gick iagh till Tåffta, och om afftonen på båät 
till Thorssholmen5 och til Schanum5 och war itt hårdt natte
frost.

Thenne månan war myckitt kall och torr.

MAIUS.

Den 2. war jagh j Benneberg och sedan til Schanum5 
thädan jagh gick till Wall, och Torp5 och på båät til Gul- 
Iingzholmen5 och från Tåffta gick iagh till Schråckvijk, och 
om Quällen til Tåffta.

Den 3. Sände jagh mina Saker Siöwägen til Carlstadh5 
och jagh redh till Wäsehäradt, och gick sedan

[Här har originalet åter en lucka sträckande sig ända till slutet af oktoher, 
antagl. samma år, 1667.]

r

(OCTOBER.)

ther wij woro then daghen och natten; samma dagh bläss sm. ras. 

hårdt och regnade.
Den 29. Reste vij thädan till Lundh5 och sedan redo vij
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till Schanum, tijt vij kommo sent. Heela thenna månaden 
regnade häfftigt.

NOVEMBER.

Den 1. All Helgone dagh predijkade jagh j Schanum, 
om then rätte Saligheeten. Matt. 5.

Den 2. war jagh j badstugha j Schanum, och samma 
dagh gaff johan Gillieson migh en Bäffverhatt, och 7. böcker.

Den 4. Reste iagh och Moor til Bennebergh; såsom och 
faar, johan, Göstaff och hust: Margeta j Lundh, Gillius och 
hanss hustru Elleka, och jöns Arfwidzson; ther vij woro then 

sw. 726. daghen och natten.
Den 5. Effter mältijdh drogo wij til Schanum. Samma 

dagh fröss något, såsom och om natten.
Den 6. Reste Moor om afftonen til Carlstadh, och war 

om natten j Grannääss j Wäsehäradt. och war ondt reedföhre.
Den 8. Reste jagh och Gillius til Christinæhampn, thär 

iagh war hooss honom om natten.
Den 9. Legde jagh hast j Hiellessbergh och drogh til 

Wisnum på mina Socknar, och migh folgde Håkon min gamble 
drengh. och jagh war j prästegården om natten.

Den 10. predikade jagh j Wisnumss kyrkia, om Skatt- 
penningen. Matt: 22. jtem christnade jagh ther Hallorss barn 
j jonsbool, kall: Britta. Effter mältijdh j prästegården gingo 

sid. 727. vij til Rudhskoga, och ifrån jserudh öfRwer onde gångespän- 
ger och wâte Enger till Weglöse til natten. Ther war och 
Oluff Anderson j Russbergh. War itt blijdt och liuffligit wä- 
der; och begynte hardt frysa på.

Den 11. gingo vij til Sundzsockn, til Moo, krijgzmanss- 
bol, Gärdzbool och Engh till natten, ther war Bröllop, och 
M:r Lars j Wisnum medh sin hustru war thär, såsom Hr 
Hans j Rudhskogha, Daniel Kaja j Sundh, som ther elfter 
dödde den 16, tå han quällen tilförende siuknade.

Den 12. gick jagh Socknen upföre til Håkonebool, och
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foor ther öffver elffven til Klippan; thädan Håkon drengen 
gick öster Läggen, men jagh till Thomessbräten till natten.

Den 13. Til Säldebräten roch Limkiärr, thädan fick sia. 
iagh häst til Becketorp, och till Åtorp till natten.

Den 14. Sände jagh drengen till Tijffven, och iagh gick 
till Grenssgårderna, och nedh åth Socknen til Sundebool till 
natten.

Den 15. Socknen söder uth til prästegården; thädan 
Iolgde herr Erick Collinus migh till Biurwijk till natten.

Den 16. gingo vij (rån Booähsen till Spiutähsen eller 
Myran och öffver Skogen till Eedh. ther jagh sågh pä en 
hoop gamble böcker, och wij gingo öffver ijsen på wijkerna 
som woro lngde. till Håkanääss, och tiIbakarss till prästegår- 
den till natten, om Quäilen kom drengen til migh, och tå 
hade wij lychtat heela giäldet. Denne weekan war härdh win
ter, at alla måsar och myUor, kiärr och insiögar boro, war sm. 729. 

godt gängeföhre och baarfrost.
Den 17. predikade jagh j Rudhskoghe kyrckia, om Jajri 

dotter. Matt. 9. om afftonen drogo wij til Gaterudh til natten.
Den 18. gingo vij til Wisnum och norre Socknen til 

Jonssbool, Brynterudh och Beck och til Damöön til natten.
Den 19. om ottan ginge wij öffver then långe Skogen 

till Hallerudzbacken och Liussåhsen, tå dagadess thet. sedan 
til Riddargården och Quarnebråten, och Wijkegårderna til 
Kijlen, och till Silletorp til natten.

Den 20. Thädan om ottan til Wijkan och på bååt till 
Jlirudh och Skagen söder uth til Haslemarken, Justtorp och 
Broobyn, och til Kijlssbyn Uil natten. sm. 730.

Den 21. gingo wij öffver heela Kijlen, och Walbogår- 
derna och till Sundh til natten.

Den 22. gingo vij til gårderna widh Landzwägen; om 
quäilen gick jagh til Taskerudh ther hr Cappelanen bodde, 
ther haffver iagh intet warit, sedan Anno 1636, tå jagh folgde
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Sal: Herr Mfirten frfin Brette, och sedan til prästegården tili 
natten, och war en kall winter.

Den 23. Legde jagh hästar til mina Saker och sände 
them til Christinæhampn, och jagh sfisom och drengen gingo 
till Biomsterhult, och Vdden, ochsâ Iychtade jagh thetta giäl- 
let; och vij gingo öffver Skogen til Hielssbergh, sedan til 

sid, 731. Staden, och jagh war hooss Gillius om Tnatten, tijt kom och 
johan Gillieson frän Schanum. heela thenna weekan war klart, 
lungt och skarp winter.

Den 24. Sedan wij hade warit j kyrkian j Christinæ- 
hampn gick jagh medh johan Gillieson til Borgm: Gösta Mån
son til mfiitijdh, tijt kom och her Staphan, Borgm: Jöran 
Camitz, Lars Thörson och Giiiius, om natten gick [jagh] 
till Giiiius, och kom om natten myckin Sniö, at man fick 
wäl köra.

Den 25. woro vij til mfiitijdh hooss Lars Thörson, ther 
war her Staphan, Borgmäst: Gustaf Mfinson, Giiiius och Jö
ran Bange. Effter middagen reste johan Gillieson pfi reesa til 

Sid. ,„a. Stockholm, och jagh til ITäflfta, medh mina saker till natten.
Den 26. om morgonen sände jagh mina Saker til CarI- 

stadh, och iagh war ther j badstugha. sedan körde jagh til 
Russbergh thädan jagh och drengen gingo till Schanum. Sam
ma dagh lenade häfftigt och sniön gick bort, bleff och myckit 
watn j Bäckerna och på ijsen.

Den 27. folgde jagh Oluff Anderson til Wald, thädan 
redh jagh till Russbergh til natten.

Den 28. Läto wij heela dagen inmfila Tijenden aff Öll- 
mehäradt. om quällen kom faar j Schanum och Giiiius til 
Russbergh, och woro ther om natten, tfi begynte frvsa pfi.

Den 29. inmaldess ochsfi tijenden, och Socknen Iychtadess.
Den 30. Sedan wij hade warit j kyrkian, reste jagh och 

sw. 733. Oluff TAndersson til österhäradt, och jagh fick faarss häst j 
Schanum och Bengt hanss gosse, och Hfikon folgde Oluff, 
Samma dagh snögade något, at vij finge bruka Slädar, vij
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körde öffver wijkerna ti! Christinæhampn, och sedan til An
ders j Dye ti! natten.

DECEMBER.

Den 1. körde wij til Torpa j Wisnum, och sedan til 
Gaterudh til natten, och kom sniö nogh om natten.

Den 2. körde vij til Sundhsockn och intogo ther tuen
den, och woro j Åtorp om natten.

Den 3. reste wij til Grundbacka, och läto inmåla tuen
den j Rudhskoga, och jagh war j prästegården om natten.

Den 4. Drogo wij til Wall Tj Wisnum, sedan til präste- sm. 734. 

gården och samma dagh läto wij inmåla tijenden j then Sock
nen. och woro j prästegården om natten.

Den 5. körde wij til Blomsterhult, sedan til Christinæ
hampn, thädan ijserna till Tåffta, tijt iagh kom sent.

Den 6. om morgonen till Russbergh, thädan iagh gick 
till Klåckaregården och prästegården, åther til Rudzbergh till 
natten.

Den 7. Drogh iagh till Schanum, thär jagh war om nat
ten; war wacker och hårdh. winter.

Den 8. Drogh iagh til Ölmehäradz kyrkia, ther jagh pre
dikade om teckn j Sool och måne. Luc. 21. Thär vidh kyr- 
kian war och Crispinus FlygTge. om afflonen körde jagh till sm. 735. 

Tåffta, ther var jagh om natten.
Den 9. Reste jagh til Carlstadh, och Torbiör och Oluff 

iolgde migh, wij körde åth Wijdetorp, Hult och Käme ijss- 
wägen, och öffver Skogen till Green, och sedan Siögarna och 
Elffven till Staden; och tå war Moor myckit opassligh aff ho
sta och ondh bröstwerk, som hon en långh tijdh haffver plå- 
gass medh, at hon om natterna måste sittia j Sängen och 
hosta.

War samma dagh kall nordwäst hårdh winter.
Den 13. Luciæ dagh kom til oss Göstaff GilIieson och 

hustr. Margeta j Lundh til marknan och den 14. reste the bort.
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Den 15. Ordinerades M:r johan jser, och iagh war medh 
sia. 736. j processen, han hade och Messekläderna på sigh.

Den 17. Gaffz Scholen upp. och raina Sockner j Wis- 
numss häradt skulle Nicolaus Olaj j Thomessbräten och Måns 
Torbiörson j Tåffta gåå j mitt ställe, om afftonen war jagh 
hooss M:r Johan Forsæum och the andre Scholens betiente, 
ther vij bytte wart Deputat och tiende Spannemål; och jagh 
fick på min deel, rogh 8. tön. 4. fr. blandk: 5. tön. 4. fr. 
haffre 25. tönner. 2. fat.

Deu 18. War jagh hooss Borgm: johan Börgerson till 
måltijdh, och jagh betalte honom 89. daler koppermynt medh 
12. tönner miöll, och 4. fr. om quällen gick jagh hem.

Den 21. Thomessedagh bleff min k: hustru Annika myc- 
sid. 737. kit suagh uthi kyrkian.

Den 22. kl: 2. om natten bleff min k: hustru förlossat 
aff ett hårdt barnfänge, och födde ett piltebarn ganska lithet. 
ty thet fattadess 11. wekor effter räkningen; ty hostan hade 
uthan tuiffvel tillskyndat födslen j förtijdh; lijkwäl greet thet 
temmeligit hårdt eller högt, sågh up, men kunde jntet dija, 
war wälskapat, hade alla sina Ledamoter, naglar och ögnehåår 
och huffwudh håår, föddess vnder Leijonet; och han föddess 
om en Söndagh, och thet badz för min hustru j kyrkian för 
predikan och effter giordess och tacksäjelse at gudh haffver 
nådeligen förlossat henne, och effter thet war myckit suagt, 

sid. 738. och war en kall rwinter, så christnadess barnet hemma aff 
M:r johan jser, och kalladess Magnus, effter min Samma fa- 
dher; Witnen woro Borgm: Johan Börgerson, och Rådhmannen 
Oluff Christopherson. Hust: Lissbeth i Sannebecken baar ho
nom; och henne folgde Ellaka Månsdotter M:r johan jsers 
hustru, etc. gudh låte honom upwäxa j gudzfruchtan och 
Christelige dygder.

Den 23. gick jagh til Almar j Graffvesockn til M:r An
ders Hofflander, och migh folgde Olaus Nicolaj, war godt 
gångeföhre på elffven, lungt och mulit wäder; sent om quäl-
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len fick iagh ther häst och körde till Staden, och tå war wår 
lilla Son myckit suagh.

Den 24. kl. 2. om natten affsompnade j Herranom war 
lille Son Magnus uthi prästeenkianss knää eller Skiöt, sedan s>d. 739. 

han hade här j thenne onde werlden leffvat j 2. dagher och 
nätter, gudh frögde hanss Siäl, som om juleaffton fick den 
ewighe julen hooss gudh j himmelen.

Den 25. predikade jagh ottesängen j Carlstadz kyrkia om 
gudz Sonss ewige guddom. joh. 1. Samma dagh Skrifftade 
jagh för höghaltaret, them som gingo tili Skrifft, och myckit 
folck gick tili Absolution; och effter predikan Communicerade 
jagh them tillijka medh hr. Nils Edenio.

Den 26. giordess tacksäijelse j kyrkian effter war lille 
Sal: Son; och tå Siälringdess samma dagh effter honom en 
timess tijdh.

Den 28. predikade jagh j Carlstadz kyrkia höghmessan 
om Tthe meenlöse barn. Matt. 2. effter predijkan uthdelte s;d. 110. 

jagh tillijka medh Herr Nils Edenio, sedan war jagh hooss 
Oluff Christopherson til mältijdh.

Den 30. kom maat till oss från Erick Oluffson Plaan, 
hooss oss woro, Oluff Christopherson, och Forsæi hustru Ka
rin, till mältijdh. Samma affton bleff Moor illa siuk aff mo- 
drenss siukdom, huilken siuke hon intet haffver hafft för, och 
war sä suagh om natten, at man måste waka öffver henne, 
gudh hielpe henne.

Den 31. war hon hårdt betagen. Britta hade och illa 
ondt j sitt bröst och mäst j magen, war lindrigh winter.

ANNO
[Originalet slutar här. Det sista ordet låter en antaga att dagboken ursprungligen 

fortgått ännu längre fram i tiden.]
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Rankovius, Nicolaus, 21, 31, 37, 42, 

43, 44. 53.
Ravius, Johannes, 193.
Rektorsombyte vid Abo akademie ;

ceremonier dervid, 137.
Rennemannus, Påvel, (117), 203.
Reso kyrka, 216, (sägen) 236.
Reval, Olai kyrka i, (sägen) 179. 
Ribbing, Bo, 55.
Ringius, (Ring), Ingeborg, 163, (164), 

267.
,, Magnus, 147, 151, (152, 160,

162, 163, 165), 197, (214), 
227, 241—243.

„ Nils, 146, 160.
,, Petrus, 147, (150), 153, 154,

(162), 163, 164, 168, (214),
241—243.

Rivelius, Laurentius, 145.
Rosander, Daniel, 240.
Rosenholm, Haquinus, 240.
Rosskamp, Albert, 140.

,, Johannes, 240.
Rostock, krog vid Mälaren, nära Stockh., 

182, 195, 219.
Rothovius, Isak, 146, 155, (158). 
Rudenius, Håkan, (298, 307, 312).

,, Laurentius, 55, (56, 57).

Runsten vid Hareby uti Torsensocken, 
189.

Råttor uppäta en bonde i Tavastland, 
159.

Ränkesberg iKöls socken, (sägen) 51,52. 
Räntämäki kyrka, 207.
Rödans (Rödhamns ?) kyrka, på Åland, 

178.

Saxholms slott, 11, (sägen) 45.
fynd derstädes, 46.

Saxo, uppbygger Saxholms slott, 45. 
Schivedius, Magnus, (307, 312). 
Schomerus, Jonas, 273, 317, 328, 341. 
Schragge, se Skragge.
Schroderus, Elaus, 130, 240, (295), 

314, 317, (319, 345’
352, 357).

,, Henricus, 224, 229.
Schut, Jost, 155.
Seminander, Laurentius, 240.
SiltVerax, Christiern, 191.

,, Sigrid, 2, 222.
Skara domkyrka, ett torn nedblåser, 20.

,, skola, 22.
Skarebuller, 28.
Skarike (Warnhems) kloster 22.
Skog, Olof, 196.
Skragge, Simon, 77, (251), 295.
Skytte, Anna, 265, 315.
Skälingemarks skans, 92.
Slagsmål i kyrka under pågående guds- 

tjenst, 338.
Smolandus, Olaus, 60.
Snö, ovanlig mängd, 356, 357. 
Solförmörkelse, 43.
Soop, Erik, 223.
Spak, Erik, 276, 301, 359.

,, Maria, 182.
„ Nicolaus, 102, 322, 329, 338. 

Sparf, Olof, 251.
Spetalhamn, 178.
Spetalsund, 178.
S:t Görans källa, 51.
S:t Henrik, (sägen) 167.
S:t Henriks holme i Rimitto, 167- 

,, källa ,, 167.
S:t Johans källa, se Kuppis.
S:t Karin, se Nummis.
Staflander, Johannes, 170, 181—183. 
Stake, Gustaf, 91.

„ Olof, 40, 74, 77.
Stenbock, Christina Catharina, (140).

,, Gustaf, 98.
Stockholms slott, 181.
Stodius, Martinus, 238, 239.
Stolpe, Aeschillus, 144.
Strengnäs domkyrka, 182, 192. 
Stretovius, Johannes 152, 240.
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Stråkark, Evert, 224.
Stålfot, Andreas, 227, 240. 
Stålhandske, Torsten, 139.
Sundius, Laurentius, 240.
Sylvius, Haraldus, 127, 128.

,, Olaus, 127, 128.
Södertelje stad brinner, 194.

TafFel, kunglig, 181.
Talonpojan tarvit, en klippa, 219. 
Tampeleipä pois, (= Furusund), 178. 
Taskehamn, 178.
Terserus, Johannes, 136, 237, 238. 
Thauvonius, Abraham, 204, (209), 217, 

229, 239.
Thorstenius, Ericus, (27, 34, 43, 45, 67). 
Thuronius, Andreas, 198.
Thörwest, Herman, 228, 240, 241, 242. 

,, Johannes, 228, 241, 242.
,, Petter, 242.

Tibelius, Johannes, 137, 140. 
Tilmontanus, Petrus, 151.
Tivander, Peder, (285, 302).
Tobak, 268.
(Tollet), Annika, 221, (222), 225, (226).

,, Johannes, 21, 42.
Torkåret, det stora, 199.
Tott, Clas, 191.
Tratt, Påvel, 22, 25.
Trollberg invid Nummis kyrka, 206. 
Trollpacka, 266.
Tuderus, Johannes, 229.
Turk bland hofvets musikanter, 181. 
Tuvæus, Ericus, 134.
Thöres Laurentn, pastor i By, (186, 

223).
Töresö, 191.

Uddenius, Björ, (261).
Uggla, Hildebrand, 308, 309.
Ulenius, Benedietus, 50.
Uranius, Andreas, (58).

,, Daniel, (130).
,, Ericus, 117, (131).
,, Erlandus, 182.
,, Petrus, (113).

Wallenius, Olaus, 140, 145.
,, (Wallen stj erna), Olof,

(215).
Wallenstj erna, se Wallenius.
Wallius, Laurentius, (324).
Walmoenius, (Johannes), 252.
Walnæus, Johan, 357.

Wanæus, Petrus, 240.
Wargar, närgångna, 317.
Warientin, Jochim, 155.
Wasboensis, Ericus, 36, 50.
Wassenius, Johannes, 134, 233. 
Wattuflöde, stort, 271.
Welinus, Andreas, 221.
Wenern, dess natur att efter vissa år 

stiga och falla, 13, 54.
Wennersborg hemsökes af danskarne, 

89, 98—99.
Wermannus, Haquinus, 20, 70. 
Westhius, Samuel, 202, 241, £42. 
Westphaliska fredslutet, firas i Abo, 142. 
Wexionius, se Gyllenstolpe.
Wigelius, Laurentius, 29, 30, 33, 37, 

41, 228.
,, Sven, 145, 237.

Wikius, Petrus, 75, 88, 90, 125. 
Winkelhaus, Elisabeth, 136.
Wisenius, Johannes, 240.
Wising, Östen, (261, 326—328, 350). 
Woel, Jakob, 144.
Woiwalenius. Erik, (205).
Wårby, herregård nära Stockh., (sägen) 

195.

ALbo, dess forna läge, 207.
,, folkmängdsförh. år 1652, 212.
,, brand, 234.
,, slottsbom, 198.
,, akademie brinner, 234.
,, domkyrka, choret utvidgas 

143-44.
,, ,, nya predikstol upp

sattes, 154.
,, ,, gammal biskopsgraf

derstädes, 171.
,, ,, begrafne derstädes,

136, 212, 218, 238. 
,, ,, brinner, 234.
,, ,, promotion der, 146,

235.
,, ,, allarm under guds-

tjenst, 236.
Ahman, Anders, 248, (254).
Alands haf håller köra öfver, 230.

Olmehärads kyrka utvidgad, 247.
,, kyrkodörr tagen frän Sax-

holms slott, 46.
Olsruds kyrkoruin, 72.
Öpekullan, ett troll, 120.
Örebro kyrka slagen af åska, 79.
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