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Förord 
 
I serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utkom år 2011 en utgåva av Hammer-
dals tingslags domboksprotokoll 1649–1690, redigerad av undertecknad Georg Hansson. Den 
utgåva som nu läggs fram utgör en fortsättning och omfattar protokollen från decenniet 1691–
1700. 

I serien ingår nu domboksprotokoll för tre tingslag fram till år 1700 (Hammerdals, Offer-
dals och Revsunds tingslag) samt för ytterligare två till och med år 1690 (Svegs och Unders-
åkers tingslag). Ytterligare domboksutgåvor är på gång. 

 
Stockholm och Östersund den 15 mars 2016 
 

Olof Holm och Georg Hansson 
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 

Jämtlands läns fornskriftsällskap 



 
 
 

8 



 
 
 

9

 
 
 
Inledning 
 
Denna utgåva är en fortsättning på den tidigare utgivna Hammerdals tingslags domboksproto-
koll 1649–1690, och omfattar åren 1691–1700. Avskrifterna är i första hand gjorda efter 
originalprotokollen i Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, Landsarkivet i Östersund (ÖLA). 
För åren 1692 och 1693, då dessa saknas, har i stället de renoverade (renskrivna) protokollen i 
Svea Hovrätts arkiv i Riksarkivet (RA) använts. Till de originalprotokoll som är delvis 
skadade (1696–1700) har kompletteringar gjorts från de renoverade domböckerna. 

Åren 1695 och 1697 hölls inga vårting; det sistnämnda året berodde detta på den s.k. 
västernorrländska kommissionens verksamhet i Jämtland (enligt anteckningar i ett ursprung-
ligt register i Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 17a, fol 165r, ÖLA, samt i 
arkivförteckningen till samma arkiv, med hänvisning till kungl. brev 13/4 1697). 

Förutom de ordinarie tingsprotokollen återges nedan också ett protokoll från ett extra-
ordinarie ting, samt tre syneprotokoll. Tingslaget omfattade liksom tidigare socknarna Ham-
merdal och Ström, inklusive byarna i de senare tillkomna socknarna Gåxsjö och Alanäs. 

Avskrifterna återges med originalets språk. En viss reservation måste göras för eventuella 
läsfel. Stora och små bokstäver har i huvudsak använts enligt nutida praxis, punkt- och 
kommatering har ibland justerats för att underlätta läsningen. Text som har lagts till mellan 
rader eller i marginalen är insatt på sin rätta plats mellan tecknen \ och /. Om förkortningar 
har upplösts anges detta med kursiv stil. Svårtydda ord har markerats med [?]. Egna kommen-
tarer anges med kursiv inom hakparentes [ ]. 

 
Östersund i mars 2016 

Georg Hansson 
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Domboksprotokoll 1691–1700 
 
Ting 23 och 24 mars 1691 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 14, fol. 95v–101r, ÖLA. 
 
Anno 1691 den 23 och 24 martij höltz laga tingh med allmogen af Hammardahls tinglagh, 
och desse såtho i nämnden: 
 Erich Samuelson i Högzåsen  Erich Jöransson i Tullsåhs 
 Peder Swenson på Åsen Oloff Erson i Sijkåås 
 Jöns Jonson i Ede Lars Olson i Sohlberg 
 Anders Jonson i Sohlberg Peer Chrestierson i Hallen 
 Anders Erson i Wallen Abram Abramson i Jonsgårdh 
 Israel Hansson i Ede Jon Persson i Biensgården   
 
1. Dato. Oplästes förr specificerade Kongl. Maij:ts placater. 
 
2. Sochnskrifwaren Nills Pederson tilstår sigh wara skyldigh på under händer hafde up-
bördh pro anno 1689 och 1690 af tinglaget, effter sluten rächning medh befallningzman Jacob 
Graan, 75 dahl. s.m:t, hwilcka tingelaget måste såsom löfftesmän för sin opbördzman effter 
praxim swara, och betalla utan uppehåld till Kongl. Maij:tt och chronan och sökie tingelaget 
honom som bäst sigh giöra låther, dåch lagligen, hwilcket åligger lensman uthdrifwa. 
 
3. Dragon Oloff Anderson Flinck, barnfödd i Wermeland och Åker sochn i Berga by, skuld-
gafs hafwa häfdat Märit Persdotter ifrå Bogsiö [Gogsiö?] by her i Hammerdahl sochn, och 
afladt barn tillsammans, som föddes sistledne juhl, wore twillingar, och det ena åtta weckor 
däreffter dödt blifwit, och är Märit af ächta säng födder, och tillförenne warit besåfwin af 
dragon Mattes Åberg, som och ogiffter warit, och lagligen derföre plichtadt. Begge tillstå nu 
lägersmålet, och han henne intet ächta will; Altså blifwer Oloff Flinck effter praxim saker 
[96r] at böta som för een kåna förr besåfwen, tree mark, och Märit som andra gången medh 
lönsk läger sigh försedt medh een ogifft persohn, dömmes effter Kongl. Maij:tts resolution 
a:o 1659 att böta dubbelt emot förre gången, som är fyra tijo mark s.m:t. 
 
4. Dragon Oloff Larson Hammar ifrå Edzle sochn i Ramsells gäldh uti Edzle by, angafs 
hafwa besåfwit Elin Hansdoter i Ede och Hammardahl sochn, och födt barn fiorton dagar för 
juhl som läfwadt i siu weckor, hwilcka tilstå gerningen, och betyges ingenthera med den 
synden tilförenne wara beslagin och begge wara ogiffte, och hon af ächta sängh födder; Hwar 
före dömmes han effter 3:die capitlet gifftmåla balcken L.L. at böta för mökränckningh 40 
mark, och Elin effter praxim plichtar medh sina 20 marck. 
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5. Corporalen Elias Erson Hellman, hafwer angifwit, att comminister herr Wellam Klang-
undius, skall om påskdagen a:o 1690, hemma i sin gårdh, kommit i slagsmåhl med dragon 
Henrich Östman, som tiente för drägh hoos h. Wellam, och skall herr Wellam hafft sin bössa 
och dragon sin wäria uth på gården, och prästhustrun tagit wärian af Henrich, och den kastat 
på stugutaket, och tillförenne håårdragitz in i stufwan. Deth förre hafwa dragonerne Jöns 
Michelson Braf och Chrestiern Jönson Strandbergh, stående i wedhlijdret sedt, och för corpo-
ralen berättadt, och deth senare herr Wellams pijga Karin Ersdotter: warandes dragonerne 
Jöns och Chrestiern hwarken tilsagde eller tillstädes. 
 Sexman Jöns Nillson i Giärde, herr Wellams näste granne i byen, berättar sigh om annan-
dagz morgon höra af h. Wellams [96v] pijga Karin Ersdotter, hurusom herr Wellam och 
Henrich om påskedagz affton, kommit at håårdragas twå eller tree gånger, och blifwit en gång 
wänner, som eij längie warat, och Henrich tagit sin wäria af wäggen, och herr Wellam togh 
flychten till andra stufwan, och slutit dören till, och Henrich först huggit i hillan op för dören, 
där träthan först begyntes och wellat in efter prästen, men dören war wäl stängder at han intet 
kunde komma in, och dy gått effter yxan, och huggit antingen i dören eller öfwer dören, och 
litet där effter skall Henrich gått uth på gården med sin wäria at slå fönstren sönder i den 
stufwan prästen war, och widh det samma hafwer herr Wellams hustru i bara under klädherne 
kommit löpande, och fått wärian af honom, och den kastat på taket, där yxan och legat: 
Wettandes intet, huru yxan dijt kommit, och hade wähl tencht det han [...] uppenbara för 
kyrkio herden, men som han kunde förstå, honom deth fått wetta förr än han kom till Ströhm, 
der med innehållit, och herr Wellam intet kommit till kyrckian annan dagh påsk förr än 
middagztijden, något senare än odinarie. 
 Karin Ersdotter som nu tienar i Stamsell by uti Ramsele sochn i Ångermanlandh, för-
hördes, och berättade som föllier. Nembl. at Henrich Östman strax effter middagen om påsk-
dagen komit heem något drucken, och wid spijsen satt sigh, och kom med herr Wellam at ord 
kastas, och Henrich sprungit at taga wärian, och prästen begifwit sig i cammaren, och täpt 
dören effter sigh, och Henrich huggit med wärian i hillan ofwanför dören, och kunde intet 
inkomma, och prästhustrun tagit wärian af honom, burit uth och kastat på taket. Sedan har 
Henrich tagit yxan [97r] och huggit twenne hugg i cammardören, och äntå intet sluppit in, 
och prästhustrun tagit yxan, och kastat den och så på stugutaket: Wettandes intet om han satt 
yxan ifrå sigh, eller blef den af honom tagen. Sedan kom herr Wellam in, och då blefwo de 
förlijchte, der medh haar hon gått till sin sängh i fähuset, och något der effter haar hustru 
Råggiehl kommit, som och där tienar, och sagt, deth Henrich wellat hafwa opp fönstret i 
prästens stugu, och han stått innan före medh en bössa: nekandes sigh sagt, dhet dee håår-
dragitz. 
 Hustru Råggiehl säger sigh fuller höra, at dee trättadt, och at Henrich tog till sigh, dhet 
prästen tallte om stölden som hoos sigh war giordt, och at han togh wärian och huggit i hillan 
öfwer dören, och medh yxan i cammardören, der igenom prästen war utgången: achtandes 
intet hwad han giorde med wärian och yxan, och gått uth: nekandes alldeles sigh sagt för 
Karin deth Henrich wellat genom fönstret och prästen medh bössan stått innanföre, men 
Karin påstår sina ordh. 
 Herr Wellam föregaff, dhet Hinrich intet kommit heem till middagz måhltijdh utan 
sedan, wähl plägader, och hade då öhl sielff at gifwa dem som hans korn, som han på lått sådt 
och fått, skulle uthtröska, dhet han förwägrat at skee å den dagen han ärnadt, och kommit till 
talls om hoos sigh skedde stöldh, dhet han togh till sigh, och där medh gått i andra stugun till 
sängz, och hörde wäl i hwardagz stugun något bullras, effter som han mycket oroligh är uti 
dryckesmåhl, och intet mehra med honom hafft göra. 
 Ett förhöör härom är hållit i Ströhms sochnstugu af länss och tolfmän, och fattadt skriff-
telligen effter corporalens [97v] och sexmans berättelser: Lydandes at prästen och Hinrich 
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druckit tillsammans, och kommit at träta och slåss hwaremoth h. Wellam exciperer, och före-
gifwer deth eij wara skiedt, och fast mindre bewijssligit. 
 Hinrich Östman berättar, sigh effter mässan dricka en suup brännvijn i Bregård, och 
kommande heem till h. Wellam, af sitt ööl intagit ett stoop, och herr Wellam kommit till talls 
om sina tyfwar, deth han säger sigh misshagat, och tallt något derom, och herr Wellam stött 
honom at han fallit, och där medh tagit sin wäria, at gå till corporalen Elias, och kommande 
uth på gården, haar prästhustrun tagit hans wäria, som löös sitter i ballian, och kastat på taket: 
säijandes, at han intet den affton skulle gå i byen, och han tagit sin wäria på taket igen, och 
gått in igen, då prästen war uthgången: nakandes sigh huggit med wärian och yxan, och den 
som dhet huggit, må der till swara, men han dhet eij giort. 
 Nämbdens betenckiande är detta: Såssom wyrdige prästerskapetz privilegier, ibland annat 
förmå, at ingen prästman må lagh- och tingföras, utan communication med venerando 
consistorio, at deth må kunna förordna och constituera någon fullmechtig å sina wägnar 
action bijwista. Sedan äre dragonerne Jöns Michellson Braf och Chrestiern Jönson 
Strandbergh icke tillstädes, som corporalen Elias Hellman föregifwer sine sagusman wara, 
och skohla sedt endels huru tillgångits. Altså kan saken om comministri h. Wellam Klangundi 
slagzmåhl om påskedagz affton 1690 med dragon Henrich Östman intet widare denne gången 
handteras heller definieras, utan måste till nästa laga tingh beroo. [98r]  
 
6. Hanss Hansson i Granåhs föregaf sin swåger Anders Carllson, icke willia hålla sitt giorde 
contract medh sin sahl. fader Hanss Erson Blix i Granåhs, at behålla hemmanet effter hans 
dagar, och utlösa sin hustrus syskon, utan willia derifrån, och om eij annat gäller, sättia een 
oskyldh där på, dhet han intet will skolla skee, i synnerheet för hans broder Anders skuldh, 
som widh sina sinnen icke är, och behöfwer skiöthning, och Anders Carlson i fadrens 
lijfstijdh tagit des löösören emoth, och hans anpart i jorden behålla, och effter öfwerens 
kommit wärde, dee andra uth lösa? Resp. At han finnes sigh eij wäll mechtigh hemmanet 
förestå, och at Hanss uthlåtit sigh dhet willia antaga. Swarar, sigh intet willia dhet göra, men 
förr än dhet skulle komma i oskyldz händer, wille han försökia: warandhes een ungh drängh 
och löös karl, och dy omechtigh därtill. 
 Contractet är oprättadt den 16 october 1688 uti faderens lijfstijdh, uti alla hans barns 
närwaru och underskrifft, tillijka medh lensmans och 2ne nembdemen som där öfwer wittne 
warit, och samma dato wärderat hemmanet, och uthräknadt huru mycket på hwart syskon 
belöper. Nembl. på hwar broders part 27 dahl. s.m:t och å hwar systers part 13½ d:r. Modren 
hustru Wallborgh Pedersdotter, nögder med sin sahl. mans contract medh mågen Anders 
Carllson, och haar honom intet at beskylla före, eij heller han henne eller sina medharfwa. 
 Enhälligt votum: Såssom alla contracter lagligen med win och wittne giorde, bööre stå 
och hållas; och Anders [98v] Carllsson a:o 1688 den 16 october kommit öfwerens med sin 
sahl. swärfadher Hanss Erson Blix och dhes barn, at behålla Granåhs hemmannet, och 
omsöria föräldrarne till dödedagar, tillika medh sin wanwettige hustrubroder Anders 
Hansson, och då emottagit hans lösa tillfaldne ägendom i kläder och boskap etc; och dertill 
medh besagde dato med sin hustrus syskon och medarfwa kommit öfwerenns om hemmanetz 
lössn, som sielfwa afhandlingen och contractet med win och wittnen inne håller och utwijser, 
som å ingendera sijdan är violerat och öfwerträdt; Altså finner rätten Sweriges lagh likmätigt, 
skälligt, at Anders Carllson böör och skall honorera och hållas medh sin sahl. swärfaders 
giorde afftahl och sluth, och i föllie deraf icke allenast sin swärmoder hustru Wallborg 
Pedersdotter som en son gå i all billigh måtto wähl tillhanda, utan och om sin hustru broder 
Anders all tillbörl. och i all möijel. wårdnadh hafwa. 
 
7. Abraham Abrahamsson i Jonsgården kärade till Siuhl Jonsson i Wallen om twå mälingar 
åker, som hördt under Jonsgårdh, och är belägne i Wallen, och det effter Sigfredh Jonssons 
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berättelse, som nu i Nårie boendes är? Resp. at sin ålderstegne och frambledne fader wiste 
intet berätta, sig nånsin hördt, at prætenderade twå mälingar hördt till Jonsgårdh, och fast 
äldre män i sochnen äre än Sigfredh, och inte heller nånsin dhet hördt utan actor tagit ordsaak 
därtill af dhet en tract i Wallen kallas Jonsgårdz läija, dhet sahl. pastor herr [99r] Israel 
Noræus då han var capplan och bodde i Jonsgårdh, och giorde, och intet kunde winna. Actor 
säger sigh inga andra skähl eller bewijs där till hafwa. 
 Samptel. votum: Såssom Abraham Abrahamson intet kan bewijsa sina prætenderade twå 
mälingar åker i Wallen, hördt och lydt under sitt hemman i Jonsgårdh; Altså behåller Siuhl 
Jonsson i Wallen bemelte åker, lijkmätigt dhet 43 cap. byggninga balcken L.L. som dem i 
handen hafwer, som och kommer öfwerens medh 1 cap. jordabalcken L.L at allt uhrminnes, 
är lagligen fångit, och bör af ingom qwällias. 
 
8. Abraham Abrahamson i Jonsgård tillåtes gode mäns besigtningh på jordeparten som 
kallas Broors swedh uti hustru Segrid Jonsdotters närwaru som den sigh tillhandlat: warandes 
deras plicht noga see och pröfwa, huruledes samma jordepart war häfdat den tijden hon den 
sigh tillhandlat, så till åker som huus och hägnadt, och hurudan der med nu är beskaffadt om 
godzet är förwärwadt, och kan wara wärdt så stor lössn som derföre är gifwit. 
 
9. Afdanckade dragon Isaach Flinck fodrade af sin hustrues styffader Lars Zachrieson i 
Hafsnääs arff effter hennes faderfader Peder Larson i Röström i Ramsells giäldh, bestående 
uti sölfwer, sängkläder och boskap, som obytte skall wara, och Lars tillägnat sigh, såsom 
testamente och gåfwa för sytningzlöön? Swarar, at sin hustrus förr-man Isach Pederson haf-
wer tagit Peder Larson til sythningh uti dhes höga ållder, at effter hans dagar miuta des [99v] 
qwarlåtenskap och ägendom, dhet han widh sin dijtkombst erkände, och skiötte honom till 
dödedagen, och låtit tillbörl. komma till grafwa, och mycken mödo och kåstnadh medh 
honom utstått, och måst som ett annat barn ansa, som han och 105 åhr gammall war. Och 
skulle fuller Isachs opnembde pertzedler wara emottagne, fastän han wid sin dijtkombst däraf 
intet funnit till helfftena: Opwijsandes een attest af comministro herr Wellam Klangundh och 
twenne nembde män Erich Nillson i Näset och Peder Danielson i Grelsgårdh af den 17 
januarij 1682, hurusom Lars Zachrieson hafwer med stoort beswär hafft Peder Larson til 
kyrckian och herrans tempell: beklagandes sigh eij förstått där på taga något skrifftelligit, 
utan som han war af sin förman antagen till skiöthningh emot dhes ägendom, så haar han der 
effter sigh rättadt, och sin skyldigheet fullgiort. Actor påstår dhet han måtte bewijsa sigh till 
ägendomen wara berättigat och at gubben läfwat allenast ett halfft åhr effter bytet, modren 
och barnen emellan. Lars Zachrieson bekänner dhet Peder Larsons ägendom togz undan, enär 
bythet emellan modren och barnen höltz. 
 Partherne förlijktes sålledes att Lars Zachrieson skall gifwa Isach Flinck twå dahl. s:r m:t 
för sin prætension och sållunda dherutinnan wara åthskillde, och ingen mehra tahla där på, 
hwar uti inbegripes dheras twist om något förment snatterije. Dee och in för rätten hand 
slogos. 
 
10. Anhängiga saak om ährerörigh och criminal beskylning af Lars Zachriesons hustru 
Sophia, emoth Isaach, kan intet företagas, emedan som hustru Sophia är illa siuuk [100r] och 
Isachs påberopade wittnen hustru Märit i Risjön, och hustru Lissbeta i Tåsiön äre intet 
tillstädhes, at lagligen om deth berychtande förhöras. 
 
11. Erich Zachrieson i Tårsiö[!] i Ramsilla, lagstembd at utföra sin anhängige saak genom 
laga stembningh emot Israell Phillipsson och Påhl Hanson i Giörwijk tillika med dragon Oloff 
Jäger, för deth dee skolla för honom afhändt twå [pund] fisk, een yxa och en stoor träskåhl, 
och icke comparerat; Dy saker effter 33 cap. tingmålab:n till sina tree mark. 
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12. Larss Zachrieson i Hafsnääs och Peder Jonson i Ahlanäset tilltalltes för deth dee hyst 
afrymbde Peder Oloffson, ifrån Hillesandz tårpet, och Lars å förre tinget sigh förklarat, at han 
wäll där warit, enär han gått till sin modher i Rösiön, och intet kunde honom grijpa, som han 
och boor allena i willande marken 1¼ mijhl ifrå Ahlanäset, eij heller hördt dhet wara förbudit. 
Samma uhrsächt brukar och Peder Jonsson, ehuruvell han olåfligen quitterat fintårpet, och 
begifwit sigh till Nårie, så ähr han icke des medelst till biltoger dömbder; Altså kan rätten 
intet finna dem till böter wara bråtzlige, utan förmanes sådanne landzlöpare strax angifwa, 
eller wänta laga correction derföre. 
 
13. Comminister herr Wellam Klangund opbödh andre gången hustru Märet Oloffsdotters 
hemman i Gärde à 1½ tunl. för 30 d:r s:r m:t som utom börden såldt är och nu klandrat af 
dåttren Kerstins fästerman Hellie Peerson, hwilket togz ad notam, och intet accepteras med 
mindre penningar lefwereras och försäkran om refusion för giord melioration. [100v]  
 
14. Matts Jonson opbödh tredie gången sin faders hemman på Åsen af tu tunlandh till syth-
ningzlöön, och hemmanet werderat för 79 d. 16 öre s.m:t, och per quota utlösa sine syskon, af 
huilcken summa afdrages effter syskonens consens till sythningz deel för föräldrarne 22 
dahl:r 16 öre s.m:t och den öfrige summan effter handen till syskonen betallar. 
 
15. Jöns Jönson insinuerade een lagbuden och lagstånden köpeskrifft på hemmannet Bregård 
a 2⅔ tunlandh köpt aff Michell Jönson för 100 dahl. s:r m:t hwartill han å sin hustrus wägnar 
bördig är, och med troowerdige wittnen besannadt effter skrifftens innehåldh, daterat Bre-
gårdh den 16 maij 1687, och sidsta opbudet skedt oklandrat den 28 november 1688 och 
således lagståndit förlengst, dy bewilliades honom doom- och fastebreeff, och som föregifwes 
hemannet wara odell och icke chrono, måste sådant bewijsas med gl. breeff etc. 
 
16. Erich Månsson incaminerade leutenant Anders Curi lagbudne och lagståndne köpebreef 
på des odells rätt och jordh uti hemmannet Åsen à 1½ tunl. och 1/6 dehl som Oloff Mårtenson 
tilförenne åbodt för 135 d. s.m:t som utom börden är såldt, och reserverat Kongl. Maij:tt och 
chronan des lösn. Och så wida sidsta opbudet är skedt den 10 aprilis a:o 1689 utan klander så 
bewilies doom breef med ofwanrörde förbehåldh. 
 
17. Kånan Elin Hansdotter i Ede tilltaltes för des oächta barn som näst för kindersmäss sidst-
leden är i sängen [101r] hoos henne dödt blifwit, siu weckor gammalt? Swarar deth waar 
mycket siukt och swagt aff styngh, och hafft deth i sängen hoos sigh, wid balcken liggiandes 
och intet wållande till des dödh, som wärdinnan Hemming Biörsons hustru i Solbergh Karin 
Pedersdotter skall kunna betyga; som effter påminnelse icke mera deruti bewittna, än hon kan 
hålla med sin sahligheets eedh. Betygade, deth barnet war ifrå tijsdagen til lögerdagen illa 
siukt och mycket qwirot[!], wettandes intet hwad siukdoom, och enär hon natten emoth lö-
gerdagen af första sombnen wacknadt, hört barnet pipa och andas swårt, frågat Elin huru der 
med tillstodh och hon swarat, deth så siukt wara, at deth intet wille taga bröstet, och hon bedit 
henne wähl see till, at det kommer henne icke altför när, så at kläderne icke kunna göra deth 
skada, och bäst wore at tända upp lius, desto bettre at kunna see sigh före, och Elin swarat, at 
deth ligger på armen wid balcken, och haar ingen fahra der aff, der medh hon åter sombnadt 
och åter wacknadt, och hördt Elin gråta, och widh tillfrågan beklagat sin dåtter wara dödh 
blefwen, och befans wara blådt baak på ryggen, men i ansichtet intet, utan sin lijfliga och rätta 
färger: tilläggiandes at Isach Tiockz änckia hustru Kerstin Mårtensdotter om fredagz affton 
sedt på barnet, och bedt modren dhet wähl skiöta, emedan som deth dödzsiukt war, och icke 
skulle kunna längie läfwa: wettandes intet meera där om referera och wittna. 
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 Saken togz i betänckiande och beslötz i anledningh aff den 13 § uti 3:die capitlet om 
döpelsen uti Kongl. Maij:ts kyrckiolagh och stadga, at heemställa des definicerande vene-
rando consistorio Hernosandensi. 
 
 
 

Ting 23 och 24 november 1691 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 14, fol. 271r–280v, ÖLA. 
 
Anno 1691 den 23 och 24 november med Hammardahls tinglagh præsente prætore och desse 
såto i nämnden: 
 Erich Samuelson i Höxåsen  Erich Jöransson i Tullsås 
 Peder Swenson på Åhsen Oloff Erichson i Sijkåås 
 Jöns Jönson i Ede Anders Jonson i Sohlberg 
 Peder Chrestierson i Hallen Anders Erson i Wallen 
 Abraham Abramson i Jonsgård Israel Hansson i Ede 
 Anders Matzson i Fagerdahl Peder Anderson i Fyråås 
 
1. Dato aflade Peder Anderson i Fyråås sin nembdemans edh. 
 
2. Kongl. Maij:ts tobaakz placat de an:o 1687 uplästes. 
 
3. Om förmedlade hemman. Hammardahl s:n. Ede. Chrestier Anderson 5½ tunland [271v] 
warit lensmans hemman, och 1685 blifwit leutenants bostelle. Hafwer af ållder egdt 1/3 i 
byen, i skogzwåner och fiskiewatn. 
 Ström s:n. Rissellåhs, Jöns Nillsons 3 tunl. hwar under ingen lägenheet fins till wijdare 
excolerande, emedan som elackt moras är å den ena, och steenbackar å den andra sijdan. 
 
4. Dragon Mattes Mohrman angaf hustru Brita Chrestiers dåtter i Fyråås, Peder Hanssons, 
hafwa beskylt sigh besåfwit kånan Karin Staffansdåtter som tient hoos Peder Hansson? Resp. 
at hon eij meera på skiemptewijs till honom sagt, än at Karin war siuuk, och sagt deth han 
sigh icke ächta will, och om hon är med barn, så måtte han wara fader därtill, deth han med 
löije optagit och sagt neij, och der med gått i fähuset, där Karin lågh, och en stundh där warit, 
och sedan om nattan dijth gått, och hoos henne legat, och synts fiätten ifrån och heem igen till 
Påhl Olson i Fyråås, där han logerer, hwilcket hustru Lissbeta Hemmingzdotter, Oloff Peder-
sons, sedt och bewittna kan, och där medh bedt och warnadt Karin ifrån hans sammanlagh, 
och inrådt wijsa honom där ifrån, då Karin swaradt, om han wijses bårt, så skulle han gå utur 
tiensten, och meera säger hon sig icke sagt eller wijdare honom beskyldt. Actor, at hon sagt 
dhet till sig i ingens närwaru, men sedan i lensmans åhöran, och at talet hördtz i prestegården, 
och effter nogare effterfråghan sades, at prästhustrun weeth deth, hwartill lensman intet neka 
kunde, så i prestegården som annorstädes hördt tallas, at kånan förmentes wara med barn, 
efftersom hon förmådde intet äta eller dricka, och då hon frågades därom, swaradt, det wara 
af sårg, efftersom [272r] hon fruchtade Mohrman sig icke ächta wille, emedan som han på 
een tijdh henne icke besöckt hafwer: föregifwandes hustru Brita sigh intet meera sagt. 
 Mattz Moorman bekänner sig till hennes friat, och några nätter stundom åth, i fähuuset 
hoos henne legat, och mäst alle gånger haf:r Peder Hanssons andra pijga Karin Claesdotter 
dädan gått och han qwaarlegat. Hustru Brita berättar sigh frågat Karin, hwarföre hon intet 
äter, och hon swarat, sig fruchta en gångh än blij bedragen, och war af gråth opswullen i 
ansichtet, och giorde intet arbete till gånges: säijandes Mohrman widh sin bårtreesa säija till 
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sigh, om du låter någon liggia hoos digh, så skall iag digh intet ächta, och under hans 
bårtowarande hafwer dragon Peer Person Flygare, lyfftat henne i sängen, men hon strax gått 
dädan: påminnandes sig Mohrmans ordh, deth han fått wetta, och misstenckt sig derföre, 
hwilcket Morman berättar sig icke sagt, men mäst hwar dagh tallt med henne: bekännandes 
henne wara siuuk enär hon om nattan där legat, effter hustru Britas angifwande, och säger 
sigh henne ächta will. 
 Karin bekänner deth Mattes hoos sigh legat i sängh en och annan gångh i fähuset, och 
stundom war Karin Claesdoter där, och stundom intet, men ingen gångh gått dädan sedan han 
kommit. Hon säger och sig sagt för Mohrman hustru Brita sig söria, medan Mohrman war 
förledne winther till Nårie, och fruchta deth hon skulle af honom swijken blifwa, men war 
siuuk af ett styngh i wänstra axlen, och där öfwer gråtit, och warit swullen i ansichtet. Item, 
att Flygaren kastadt sigh i sängen, och Mattes deth fått wetta och [272v] där effter frågat. 
Iembwäll och at han förmant sigh i sin frånwaru hålla redel., och at hon intet annat weeth än 
dee skohla blij ett par ächta folck, och är troolåfwade. 
 Mohrman tillfrågades, om han förmenar sigh kunna binda hustru Brita till något för dhet 
hon sagt, dhet prästhustrun skall och hördt dhet tahlet om honom och Karin? Resp. at han 
begärer prästmodren blifwa derom förhörder. Karin kunde effter påminnelse eij neka sigh 
medh honom hafft beblandellse, och bekänner sigh intet hafwande af honom warit. 
 Nämbdens enhällelige votum till fölliande doom på det at deras påbegynte ächtenskap 
icke må hindras och studza: Emedan som hustru Brita Chrestiersdotter Peder Hansons i 
Fyråås effter ransakningens innehåld icke mera sagt, än där Karin Staffansdotter som intet 
war wäll till pass, och sin spijssningh rättelligen icke kunnat bruka, wore med barn, så kunde 
ingen annan än Mohrman därtill wållande wara som med henne hafft sänghlagh een och 
annan gångh, och Karin icke kan neka sig medh honom hafft beblandellse, så kunde rätten 
wähl hafwa fogh at saakfella honom för sådant otijdigt sänge- och sammanlagh. Men i 
betrachtande, at dee äre troolåfwade, och at deres påbegynte ächtenskap icke må studza, så 
lembnas deth därhänn, och derhoos finner rätten skälligt at frijkalla hustru Brita för Mattes 
Mohmmans tilltahl i deth måhlet. 
 
5. Pijgan Karin Pedersdåtter i Fyråås, beklagade deth sochnskrif:ns Nills Persons hustru 
Elin Oloffsdotter misstencht och beskylt sigh, med sin man hafft olåfligt omgängie, hwilcket 
aff ingen sanningh består? [273r] Responsio: Att hon deth sagt till Karin effter rustmestarens 
hustrus Anna Ersdotters berättelse, hwartill hon alldeles nekar: berättandes derhoos, hustru 
Elin komma för fänstret, och sedan säija och fråga om sin man icke snart skulle komma 
heem, då hon säger sig intet wetta däraf och hustru Elin sagt, gudh weeth hwarest han är 
hemma efftersom han är i lensmansgården seent och bittijda och sällan hemma: säijandes, 
lensmansdåttren Karin lagt een kall steen i sitt hierta som icke opwarmes medan hon läfwer, 
och sade sig hafwa tree wittnen däröfwer, och sompt kunnat sielf märkia. Hustru Elin, at hon 
aldrigh märckt något däraf, och intet något ondt afwettat förr än hon för sigh deth berättat, 
och fast mindre beropat sigh på något wittne, och der jempte at hustru Anna sagdt förledne 
wårasse, enär hennes man rustmestaren till Karins faders gårdh bofördt, at Nills Peerson legat 
i sängh med Karin, och hennes moder intet lagt därom och Karin gifwit sigh wähl tillfredz. 
Hwartill hustru Anna och nekar hwarken deth hördt aff sin man, eller där om något sagt. 
 Drängen Oloff Erson berättar sigh wara hemma een hälgedagh förledne wåres den första 
eller andra gångdagen, och sedan folcket wore gångne till kyrckian, kom Nills Peerson ifrå 
Brunflodh heel trötter och wille läggia sig litet neder, och gått så till sängen, och med dhet 
samma stegh Karin upp, och han lade sigh, och Oloff längie sedan war inne, och Karin gått 
sine ährender, men intet war rustmestaren där inne. Karin berättar sigh liggia längie aff 
hufwudwärk, och intet blij rustmestaren warse, och stijgit upp, enär Nills Peerson wille läggia 
sigh. Rustmestaren säger sig lijkawell in på gålfwet den gången warit. 
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 Nills [273v] Pederson, at han uthtrötter kom ifrå Brunflodh och gått heela natten, i men-
ingh at råka lensman förr än han gått i kyrckian för chronones opbördh skuldh som eij skedde, 
och eij förmådde gå till kyrckian, och dy lutat sig neder till sängen där Karin lågh, och hon 
med det samma opstijgit: nekandes rustmestaren där wara, medan han war waken. Hustru 
Elin haar sagt, det Nills Peerson heela natten stått baak om förstugudören medh Karin och 
henne halssat, hwartill hon eij nekar, och berättar deth hustru Anna dhet för sigh sagt. Resp. 
at intet mera är sagt än Nills widh utgående tagit sin arm kringh om Karins halss uti folckz 
närwaru. 
 Lensman Peder Chrestierson protesterade emoth hustru Elin både för deth hon oährligit 
tahl och rychte bracht och uthspridt på sin dåtter Karin, och der till medh sagt, om hon hade 
een ährligh fader, skulle hon blij dängt, och at föräldrarne som tåld sådant, äre icke mycket 
bättre. Hustru Elin beklagar sig deth sagt af oförståndh, af den anledning hustru Anna sig 
gifwit. Nills Peerson föregifwer sigh eij af sin hustru något ondt hördt och märckt i så måtto, 
och intet kan troo henne det begynt. Nembden betyger at Nills Peerson hafwer fördt ett kyskt 
läfwerne. 
 Enhälligt votum: Såssom hustru Elin Oloffsdotter hafwer berychtat Karin Pedersdotter i 
Fyråås, för sin man sochneskrif:n Nills Pederson, och föregifwit sigh intet oährligit medh dem 
sedt eller wetta, förutan deth, at rustmestarens Anders Lux hustru Anna Ersdotter för sig 
berättat, som skulle dee i sängh legat tillsammans, och andra åthforor och lijknelser till 
sådant, och intet kunnat öfwertyga hustru Anna något oährligit om dem [274r] sagdt, utan 
sielf berättat några misstänckellige tillfällen och anledningar. Alltså hafwer rätten icke mindre 
göra kunnat, än dömma hustru Elin effter 20 cap. tingmåla balcken, at böta såsom den som 
wellat beliuga Karin sin ähra, medh sina 40 m:k. Men at hon förtallt hennes föräldrar som 
deras ähra i synnerheet icke angår, öfwersees med henne denne gången, som i widrigt fall 
stånde öppet. 
 
6. Peder Hansson i Fyråås anklagade dragon Mattes Mohrmann för deth han sin hustru Brita 
Chrestiersdoter förledne sommar uti länsmansgården Fyråås kallat råfferska, och slagit twen-
ne slagh i huffwudet, sparckat och slagit för munnen, at läpparne blånadt (tagandes därtill 
ordsaak, af deth min hustru kommit och bedit sigh komma heem). Så at hielp ropades, då 
dragon Elias Drake kom uth, och tog honom bårt. Sedan, om vårfrudagz affton hafwer han 
mötadt lensmans dåtter Karin med een lånt brännwijns panna, och actoris pijga Karin Claes-
dotter henne fölgdt och hulpit, då Mohrman dem illa handterat, at Karin Claesdotter intet 
dristat sigh wara hemma, effter huusbonden war bårta, och mathmodren hustru Brita till fä-
bodarne, då hon igen lest sin stugu, och kommande heem, war stugu dören opbrutten och 
låset sönder och en tähntallrijk bruten, och ingen annan än Mohrman den tijden där framgått. 
 Responsio, at han med Peder Hanson i länsmansgården litet druckit, och Peder utgått, 
widh een kanna öhl war intagen, och råkat sin hustru, som honom wille hafwa heem, och han 
säger sigh vellat haf:a honom in at utdricka intagne öhlkanna, då hustru [274v] Britha skall 
spåttadt honom i ansichtet, och han slagit henne för mundh, och dertill medh kallat sig 
diefwuls menniskia. Hustru Brita nekar sigh spåttadt honom och kallat diefwuls menniskia, 
men Mattes wellat hafwa sin man in, at dricka på ett hästebyte han giort medh Elias Drake, 
elliest wiste han sig intet blij där af dehl achtig. 
 Elias Drake berättar sigh komma utgående och see dem alla tree stående, och hörde 
mundbruuk, seendes och Mattes slå till hustru Brita, men om deth treffade weeth han intet, 
och togh Mattz ifrå henne, och hade med sigh in i stufwan, och Peder med sin hustru gingo 
heem, wettandes intet meera af den händellsen. Mattes Mohrman nekar sigh optagit dören och 
låset bruttit, och fast mindre tallriken bruttit, hwilcket honom icke heller fullel. tillägges. 
Mohrman bekänner hustru Brita blij blå i mund af sitt giorde slagh, och hustru Brita, at öfre 
läppen war blå. Mattes, at han intet giort illa Karin Claesdoter utan stijmadt med henne. 
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Actor, at han hafft fuhlt och grofft stijm, och ondt till henne för sitt sammanlag medh den 
andra tiensteqwinnan. 
 Samptel. voterande: Såssom Peder Hansson intet kan öfwerbewijsa Mattes Mohrman 
kallat sin hustru Brita Chrestiersdotter råfferska, icke heller henne hafwa slagit 2ne gånger i 
huffwudet och sparkadt, och Mohrman icke heller kunnat bewijsa, deth hustru Brita kallat sig 
diefwuls menniskia och spåttat i ansichtet, så ophäfwes deth å begge sijdor. Icke heller är 
bewijst at Mohrman stugudörren ophafft, som faller af sig sielfft, iempte deth han kan hafwa 
grofft stijmat med Karin Claesdotter. Men för deth Mattes Mohrman hafwer stött hust. Brita 
[275r] för mundh, at hennes öfre läpp deraf blifwit blå, böter han effter 10 cap. sårmåhla-
balcken L.L. med villia tree marck till treeskiptes. 
 
7. Dragon Peder Hällman angafs hafwa förste dagh pingest sidstleden kommit drucken i 
Hammardalls kyrckia och under ottesångz predijkan kastat upp, och dragon Jacob Drake ledt 
honom uth, och intet bijwistat gudztiensten under högmessan? Swaar, at han allenast litet 
druckit i Bye, och allenast een dryck i prästegården, och blifwit siuk i kyrckian, och en 
mundfull med watn opkastat. Jacob Drake berättar Hällman wara drucken, och enär han såg 
honom kasta en mundhfull såsom watn, tagit honom medh sig uth, och under gående af 
lächtan och opkastat een mundh full något tiockare. 
 Pastor loci h. Jonas Salin, berättar sig å predijkestolen see Hällman wara eij som borde, 
och dy måst deth angifwa. Hällman nekar sig wara drucken, men af fendricken derföre 
lijkawell tagen i arrest. Jacob Drake påstår honom wara drucken och upkastat, deth sexman 
Larss Erson i Höxåås kan och dragon Jonas Flinck sammalledes. Fendrick Evert Pell berättar 
sigh see honom ragla, då han kom ifrå lechtan neder i kyrckian, och at allt folck sade honom 
drucken wara. 
 Peder Larson i Bye, berättar Hellman och Oloff Flink om pingest affton komma till sigh 
och lagt sigh, och om pingest morgonen bittida gått derfrån till kyrckioherden, efftersom 
Flincken skulle stå kyrckioplicht, och förr än dee gingo druckit een remare bränwijn, och fått 
litet brödh där till, och sedan en kanna öhl; förståendes, att Olof kom seent om afftonen dijth 
men Hellman om weckan där arbetat, men ingendera [275v] ätit. Sexman Larss Ersson be-
rättar honom wara något drucken, och såg att wått war i bäncken, sedan Jacob ledt uth 
honom, och bedit kyrckiowachtaren Oloff Jonson see därfter, och han sagt Hellman kastat 
litet upp. 
 Resol.: Alldenstundh dragon Peder Hällman hafwer å sistledne pingestdagh warit något 
drucken och kastat upp i kyrckian, och dragon Jacob Drake ledt honom neder af lächtan, då 
fendricken Evert Pell sedt honom ragla, och altså giort oliudh och förargellsse i gudz huus; 
hwarföre dömmes han effter Kongl. Maij:ts stadga och förbudh at giöra oliudh och förargellse 
i kyrckian a:o 1686, at böta 50 dahl. s.m:t heller sittia med watn och brödh i fängellse uti 14 
dagar, heller och löpa tree gånger gatulåpp och stånda kyrckioplicht. 
 
8. Daniel Andersson i Ede angaff dragon Claes Bengtson, om sina 23 eller 24 åhr, infödd, 
förleden sommar i hööanden låfwat sig något arbete, och enär han deth begärt, hafwer Claes 
swaradt, deth han skulle swara sigh först för något å krigzrätten, och fått till swaar, at 
landzrätten och tinget wore godt nogh, och Claes swarat, iag gifwer digh fahnen och din 
tingzrätt? Resp. at han intet meent rätten, utan den rätt som bonden wille göra sigh. Actor, at 
han deth tillstått i fendrick Evert Pälls och lensmans Peer Chrestiersons närwaru. Lensman 
berättar sig kalla in bonden Daniell Anderson till fendricken, at wara till mundh med dragon 
Claes, och enär Daniell Andersson berättat, det Claes wellat sigh hafwa för något missför-
ståndh till krigzrätt och Daniel swarat, om något war, så kan det slijtas för lagh och rätta, då 
Claes sade sigh gifwa honom [276r] och hans rätt fanen, och fendricken bedt honom wetta 
hwad han säger, och icke gifwa Kongens rätt fahnen, deth maioren Carl Gustaf de Charlier 



 
 
 

20 

illa sedan på mötet optagit, och wellat honom derföre taga i arrest, som och skedt, där icke 
någre corporaler för honom caverat. Dragon Class föregifwer sig annat der med meent, än den 
rätt bonden wille sig göra, och at corporalen Jonas Kårtwillig för sig å mötet caverade. 
 Fendrick Efert Päll giorde fölliande relation. Att dragon Class kommit och klagat at hans 
bonde Daniel i sin frånwaru kördt uth sin hustru hwar af han blifwit förordsakat skaffa sig 
huusrum hoos en annan bonde i byen, och Daniel intet wellat lembna sängkläderne utgårdz, 
och lensman effter begäran kallat bonden in till mundz, då Daniel föregaff Class sagt, sigh 
gifva tingzrätten fanen, uthan bondens tingh, hwar öfwer fendricken berättar, sig det högt 
misshaga, och honom warnat och förehållit, huru obetencht han tallat, i deth han gifwer 
Kongl. Maij:ts rätt fanen, då Claes beklagat, sig det af oförståndh sagt, och icke där medh 
meent Konungens rätt och bonden Daniel låfwat Claes sängkläderne, och där medh skilldes 
dee åth, och mera weeth han intet där om berätta: kunnandes Claes intet neka till fendrickens 
giorde berättellse: beklagandes sitt oförståndh derutinnan. 
 Nämbdens eenhällelige votum till fölliande dohm: Aldenstundh dragon Claess Bengtsson 
effter trooverdige mäns intygande och egen bekännelse, hafwer lasteligen tallat om 
tingzrätten, och ingen uthtryckellig lagh om sådant fins och kunnigh är; Altså är skälligt 
funnit, effter rättegångz ordinantziens 2 § ophöra med dömande der öfwer, och i vnderdåhn 
ödmiukheet det under högl. Kongl. Swea håfrättz nådgunstige resolution heemställt. [276v] 
 
9. Dragon Swän Jonson Grahnbergh angafs effter dragon Nills Anderson Curis berättellse, 
hafwa slagit sin moder hustru Anna Swänsdotter på Åsen, åtta dagar effter sidstledne 
Michaelis? Hwartill modren nekar och sonen Swen sammalledes. Nills Curi berättar sig gästa 
hoos Peder Swensson på Åsen, och dijth kom Swän Grahnbergh och dragon Mattes Leijman, 
och köpt tilsammans några kannor öhl, och enär dee warit förtärde, gått till hwijla, och wid 
dhet han skulle insombna, hörde bullras, och såg sigh altså om, och blef seende at Swän hade 
een eldbrandh, och kastade den i spijsellen, och hustru Anna såth på een liten bänck där 
bredewidh, och hörde henne säija, Gud nåde mig deth war icke förste gången: warandes då 
inga andra hoos henne än Swen och Mattz Leijman.  
 Swen föregif:r sig blij ondh på sin syster Karin, som tagit utur sitt jack skiört litet tobaak, 
och tagit eldbrandh at tända elldh på pijpan, och blef då först warsse pijpan wara tom och 
tobaket bårta, och derföre slängdt eldbrandh ifrå sigh. Modren hustru Anna gått till Oloff 
Nillson, och köpt litet tobaak och gifwit i stället. Länsman Peder Chrestierson berättar, deth 
Nills Curi för 6 dagar sedan kom heem till sigh, och ibland annat berättadt, att Swän först 
slagit sin syster Karin för een bijth tobaak som hon skulle af honom tagit, och dragit henne 
medh håret utur sin nattsängh, och då modren kommit at afstyradt, haar han tagit eldbrandh, 
och slagit modren der medh 2ne gånger, hwilcket allt, Curi sagt sig see. Hwar till Curi swara-
de, och nekade sig sagt see Swän håårdraga sin syster, och slå sin moder med eldhbrandh, 
men sagdt deth Mattes Leijman berättat sig deth sedt, och sig allenast sedt Swän kasta eld-
branden i spijsellen. 
 Länsman, at kyrckioherden war tillstädes, och hörde honom samma ordh fälla, och 
frågade honom förwisso, om han [277r] deth sedt, och Curi sagt ja. Ändåch Mattes Leijman 
medelst tyfnadh icke är wittnesbör, förhördes han lijkawäll och berättade, Swän sackna litet 
tobaak som systren Karin gifwit Peder i Bye (som war bårtgången) och bannatz där öfwer till 
sin syster, och tagit henne i håret, och dragit half öfwer balcken, och med deth samma kom 
modren in, som warit i granngården, åt köpa åth honom tobaak, och hindrat honom därifrån, 
där medh Swen gått till spijseln och tagit een eldbrandh, då modren sagt, twij digh om du 
slåår migh, och han kastade altså eldbranden strax till spijsellen igen, då modren sagt, deth 
war icke första gången men intet slog han sin moder, och hwad hon meente där medh, kan 
han inte wetta. Hustru Anna bekände, Mattes säija, det Swän dragit sin syster Karin medh 
håret uthur sängen, och sedan haade han een eldbrandh, at tända i tobaakz pijpan, men 
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hwarken han der med hotade sigh heller hon sagt effter Leijmans angifwande: uthlåtandes 
sigh kunna med sin edh det besanna. Karin Jonsdotter förhördes, och bekände sin broder 
Swän wara ondh, för deth hon gaf Peder i Bye litet tobak som han ägde, och kommit till 
sängen där hon lagt sig klädder, och tagit sig i armen, och hafft uhr sängen, och ledt uth på 
dören, och bedt skaffa sig tobaak, och hon gått i andra stugun till sin sängh och lagt sigh, och 
då war modren utgången: nekandes alldeles det Swän tagit sig i håret. 
 Pastor loci h. Jonas Salin berättade Nills Curi säija, sig see Swän slå sin moder och håår 
draga sin syster Karin, och icke en gångh, utan på tillfrågan andre gången, och at han kastat 
eldbrandh i spijsellen och modren sagdt, Gudh better, dhet är icke förste gången. Item, at 
modren sagdt, enär hon begärte tobak hoos Oloff Nillson åth Swen, om icke han får tobak, så 
är iag och Karin intet säkre för honom. Nills Curi tillstår sig [277v] allenast sagt sigh see 
Swän kasta eldhbranden, och hustru Anna säija, Gudh nåde migh etc; och det öfrige effter 
Leijmans berättelse. Hustru Anna berättar sig begära tobak aff Oloff Nillson på deth Swän 
icke må reda af dem, men Swän warit aldrigh owettig emoth sig hwarken då, förr eller sedan, 
men med sin syster kan han offta gnapas, och deth hon sagt, Gudh better, deth är icke första 
gången, måtte wara i anseende till den olåth han då med sin syster hade om een bijth tobaak. 
Grannar och någrannar betyga, at Swän altid hördtz warit sedigh och wettig drängh både 
hemma och bårta. 
 Om sakens sammanhangh discurerades uthförligen med nembden, som stadnade een-
hälleligen i dee tankar, att dee finna ingen saak med Swän, helst emedan som Mattz Leijman 
icke är troowärdigh och witnesbär, och desutan een lijdellig persohn. Såssom dragon Swän 
Jonson Grahnbergh är angifwen hafwa slagit sin moder hustru Anna Swensdotter och han der 
till hwarken öfwertygas, eller med fulle skähl bindas kan; Altså kännes han och effter domare 
reglans jnnehåldh derföre frij, dåch effter Kongl. Maij:ts nådigste resolution remitteres och 
underkastes deth höglofl. Kongl. Swea håfrättz nådh och äntellige resolution. 
 
10. Jon Hemmingson i Giörwijk beswärade sigh öfwer sin hustru syster Brynnilla Tagesdot-
ter, för deth hon infodrat några åhrs löner effter sin fader föraren Tage Månson, och hon dem 
behållit, och intet låtit sin syster Kerstin däraf något bekomma? Swaar, at hon på Frössön 
1681 behommit 20 dahl. s.m:t effter [278r] liquidation, och 1690 uti Ståckholm uthfodrat een 
åhrs löön af 25 dahl. s.m:t och kostat mycket derpå, och intet meera söcht och ernått än som 
på sin halfpart löper, och är twenne åhrs löner hoos Kongl. Maij:tt och chronan innestående, 
dem han kan på sin hustrus wengnar infordra och behålla. Actor, att han 1690 effter ordres 
skaffat bewijs ifrå församblingen om innestående löön, och giordt corporalen Gissle 
Hemmingson fullmechtigh den uthfordra, och han berättadt, det Brynnilla som wistades i 
Stockholm, hindrat sigh derifrån och at han intet uthrätta kunnat, och at hon een åhrs löön 
bekom. Jon wille bestå henne all bewijsslig giordh omkåstnadh. Brynnilla, at hon luppit 
många gånger där effter på Frössön och till Brunflodh effter penningarne, och kåstadt wäl een 
dahl. s.m:t der på, och i Ståckholm kåstat på skrifware och annat. Jon Hemmingson, at han 
begärt något af opburne 20 dahl.s.m:t och fuller låfwades något, men intet fått, och där hon 
meera skulle få, låta honom sin dehl där af bekomma, som icke heller effterkombs. 
 Brynnilla, at een åhrs löön gafs sedan uth i Brunflod som capiten Lars Daniellson skulle 
göra redo före, och ingen dem affodradt; stående altså allenast een åhrs löön hoos krohnan, 
men Jon säger sigh intet wettat någon löön skulle betallas i Brunflodh. 
 Saken discurerades till fölliande doom eenhällel: Emedan som Brynnilla Tagesdotter 
hafwer af sin faders förarens Tage Månsons jnnestående löner hoos Kongl. Maij:tt och 
chronan her på Frössön bekommit effter egen bekännelsse för een åhrs löön [278v] tiugu dahl. 
sm:t, och allenast der på giordt en dahl. sm:ts omkåstnadh, och hon intet till sin syster hustru 
Kerstin Jon Hemmingsons gifwit, som bör niuta lijka stoor arfslått som hon. Altså pröfwar 
rätten skäligt at Brynnilla skall betalla till sin syster Kerstin 9 d. 16 öre s.m:t och i lijka måtto 
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rättwijst håller, at Brynnilla för hafde omaak och giorde kåstnad till en åhrs lööns jnfodran i 
Ståckholm, skall som andre fullmechtige i landet, effter sådanne löner niutha 1/3 som är 8 d. 
16⅔ öre. Blifwer för den skuldh icke meera som Brynnilla dömmes till sin syster betalla än 
1/3 som är 8 d. 10: 16: s.m:t. Sidst måste dee beggie effter fråga deth som kan innestå, och 
äfwen delat effter proportion. 
 
11. Dragon Erich Rosman lagstembdt Peder Nillson i Fagerdahl för några liverietz kläder, 
och actor sig icke infunnit, heller låtit wijsa sitt laga förfall, dy saker effter 33 cap. tingmåhla-
balcken till sine tree m:k. 
 
12. Peder Nillson i Fagerdahl beswärade sigh öfwer Oloff Matthson i Ede, för deth han icke 
kan fullt uth bekomma sin moders Karin Pedersdotters jordepenningar i Edhe, efftersom 
Oloff antagit hennes broders Peder Pederssons hafde hemman, och därpå bekommit 11¼ r.d. 
á 6 m:k som dåch effter träffat köp böör wara 16 r.d. effter samma valör? Responsio, att intet 
kööp är därom giordt, och actor föregifwer dhet skedt i sina swågrars Påhl Andersson i 
Gissellåhs och Påhl Olson i Fyråås närwaru, och dragon Molin skref dem emellan, dhet Oloff 
Mattzson hafwer. Swaar, at då uprättades een skrifft, emellan Swän Stehnson i Skarpåås 
[279r] angående 4 r.d:rs fodran, den han icke medh sig hafwer: williandes intet lösa 
hemmanet för högre wärde än 18 r.d. tunlandet och derhoos at brodren Erasmus Peerson war 
siukligh och sythningzmenniskia huilken Peder Pederson födde och skiötte till dödedagen, 
och dy berättigat till hans jordepenningar, hwartil nekas, efftersom han eij siukligare war, än 
han kunnat walla boskapen, och som berättas, dödt wid pass om sina tiugu åhr, och intet lärer 
kunna bewijsas dhet han sigh till sythninghz gifwit, dhet Oloff säger sigh intet hafwa och 
ingen skrifft wara om lössn giordt dhet hans swågrar Påhl Anderson och Påhl Olson wetta och 
kunna betyga. 
 Såssom Peder Nillsons swågrar Påhl Anderson och Påhl Olson pröfwes hafwa uprättat 
köp och contract om Andersgården i Ede, och Oloff Mattzson föregifwer skrifften icke angå 
hemmanetz lössn, utan Swen Stehnsons i Skarpås fordran, och hwarken persohnerna eller 
oprättat skrifften äre tillstädes och wid handen; Altså är rätten förordsakat saken låta beroo till 
nästa tingh, då Påhl Anderson och Påhl Oloffson skolla wara tillstädes, och Oloff Mattzson i 
lijka måtto med påberopade köp och contract som skall öfwersees och med doom afhielpas. 
 
13. Hellie Pederson ifrå Ström sochn som är laggifft medh Kerstin Oloffsdotter i Gärde, be-
gärer lösa af comminister herr Wellam Adami Klangundio sin hustrus faders odells hemman i 
Gärde af 1½ tunl. Resp; att han köpt af henne och des syskon hemmannet, den 26 aprilis a:o 
1687 för 30 d. s.m:t och gifwit strax derpå 12 d. dito mynt, medh inga andra förordh, än der 
han eller hans hustru och barn skulle deth willia sällia [279v] obligerat wara dem första budet 
biuda: warandes hemmannet då mycket wanbrukat, jorden dels igenlagd och mäst all hägnad 
oferdigh, och husen merendels taaklöse, och skulle han dhet icke få behålla, så begärer han 
refusion för där på användne melioration och förbättring, hwarifrå Hellie sig icke undrager. 
Herr Wellam anhåller blifwa widh hemmannt till des laga besichtningh på sitt neder lagde 
arbete blijr giordh, och han skälligt nöije derföre fått. Actor, at han hoos gode män satt ifrå 
sig h. Wellams på hemmannet gifne penningar. Men h. Wellam itererer sig icke willia träda 
därifrån, förr än han niutit melioration. 
 Nembdens eenhällelige votum till fölliande doom: Såssom öfwermagas och ogiffta 
pijgors jordegodz icke må sällias wijdare än enär dee giffte blifwe dhet kunna åter lösa som 
16 cap. jordabalcken L.L. tallar och biuder; alt fördenskuldh kan Hellie Pederson icke 
förwägres inlösa sin hustrus Kerstin Oloffsdotters fadershemman i Gärde. Men såsom 
comminister h. Wellam Adami Klangundius prætenderer der på giorde melioration i een och 
annan måtto, och will niuta besittningen till des laga besichtning blifwer der öfwer hållen, och 
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han fått sitt skäliga nöije, hwilcket rätten i consideration tagit och funnit skähligt, at herr 
Wellam intet kan säijas der ifrå, förr än laga besichtningh och wärderingh är skiedt, och han 
där effter fått satisfaction, uti hwilcket anseende han bemelte hemman till komande åhr 1692 
brukandes warder. 
 
14. Hustru Anna Jöransdotter ifrå Öhn, förrymbde dragons Påhl Larson Tuhnmans, beswä-
rade sig öf:r Jöns Daniellson i Tullsåås, för deth hon a:o 1686 genom dragon Jerimias Swahn 
sändt sina kyrckkläder [279v] till honom att förwaras i kyrckherberget, efftersom han då war 
kyrckiowärd, medan hon skulle wara bårta neder i Medellpadh, på deth hennes man icke 
skulle få dem om händer och förslösa, och nu kan hon dem icke igenfå? Resp; att kläderne 
bores dijth uti sin frånwaru, och då warande förare Nills Carllson henne i Hallens by råkat, 
och ombedin hafwa förfång om kläderne, och blefwe altså satte i kyrkherberget, därest dee 
war i twå åhr, och så längie han kyrckiowärdh war, och sedan toges dee heem till hanss, effter 
som nyss blefne kyrckiowärdh wille dem intet der hafwa. En tijdh däreffter war Påhl till 
Medellpadh där hans hustru höllt till, och kommande tillbaka, hade han ett breff och låf att 
sällia sin hustrus kläder sigh till understödh, uti då warande swåra tijdh, och sedan rådde han 
intet före, utan hennes man sig owitterligen opbracht medh krook och dyrck staburslåset, och 
kläderne uttagit och till föraren lembnadt till betallningh för deth han honom skyldigh warit, 
dåch lembnat een gröhn kersijns kiortell qwaar, som han af honom sedan köpt för 6 orter och 
är än i behålldh. 
 Hustru Anna berättar sigh och satt i pant hoos Jöns Jönson [skall vara Danielsson] en 
lång klädesjacka för sex d:r kopp:rm:t. Hon hafwer och länt sonen Jöns Jönson ett skrijn 
beslagit och ett lijtet måladt. Jöns Danielson swarar, deth Påhl deth allt sig tillängnadt, 
hwaremoth hon protesterer och föregifwer sig dhet sin man som war een slösare och dubblare 
icke betrodt, utan Jöns Danielson och hans son Jönss, och där will hon deth igenhafwa. Jöns 
Danielson opwijste Nills Carlssons breef af den 14 september 1691, der uti han skrifwer 
hennes kläder med hennes mans wettskap, sattes i [280v] kyrckstaburet, och sedan han warit 
uthföre, effter ett breeff aff sin hustru dhem uthtagit, och af honom på sin betallningh något 
der af bekommit. Nembden påminner sig intet hört, Påhl kläderne olåfwandes uthtagit, och 
icke deth för officerarne angifwit och beklagat, som kunnat skaffa tillbaka. Jöns Danielson 
berätar derhos, honom den gången intet stiäla något af sig i staburet. 
 Enhälligt votum till fölliande doom: Emedan som hustru Anna Jöransdotter hafwer 
betrodt Jöns Danielson i Tullsåås sina kläder at förwara i sin frånwaru, dem han emottagit, 
och öfwer twå åhr i sin verjo hafft, och han icke kan bewijsa, hennes man Påhl Larson 
Tunman hafft hennes tillståndh kläderne få omhänder at förytra, icke heller at han dem olåfl. 
tagit, iembwähl och icke heller samma gångh af sitt något mistat, och een kersijns kiortell 
som skall warit i boden lembnat enär han dee öfrige olåfl. uthstullit, lijkawell sig aff 
Tuhnman tillhandlat. Altså finner rätten skälligt effter 9 cap. köpmåla b. L.L. at Jöns 
Danielsson böör och skall swara och lefwerera till hustru Anna, alla af henne emottagne 
kläder såsom annat inlagz fä, och där dee icke äre i behåld heller förnötte effter mätismanna 
ordom betahla. Hustru Anna hafwer och macht sökia Jöns Jönsson om klädesjackan, kijstan 
och målade skrijnet å ett annat tingh, där han godh williogdt samma saker icke till henne 
lefwererar. 
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Ting 26 februari 1692 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XIe: 3176 (Gävleborgs läns renoverade domböcker, nr 40), 
fol. 444v–448r, RA. (Kopia i Avskriftsamlingen, vol. 34, s. 168–175, ÖLA.)  
 
Anno 1692 den 26 februarij höltz laga tingh medh allmogen aff Hammardals tingl. præsente 
prætore och nämbden: 
 Erich Samuelson i Höxåås  Peder Swenson på Åsen  
 Oloff Erson i Sijkåås Jöns Jonson i Ede 
 Anders Jonson i Sohlberg Peder Chrestierson i Hallen 
 Anders Erson i Wallen Abraham Jonson i Jonsgårdh 
 Israel Hansson i Ede Anders Mattzson i Fagerdal 
 Peder Anderson i Fyråås 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
 
2. Dragonerne Oloff Nillsson Wällkomen, Chrestier Strandbergh, Johan Wijpa, Peder 
Olofson Trafware, [445r] och Jöns Braf, angåfwes hafwa den 25 novembris 1691 opbruttit 
källardörarne hoos Jöns Nillson i Gärdhe och Nillss Pederson ibidem, och stullit öhl och 
bränwijn. Nembl. hoos Jönss för fyra öre sm:t bränwijn, och hoos Nillss Pederson tree kannor 
ööl? Responderat: Peder Oloffson Trafware bekänner sigh sparckadt upp sin wärdz Jöns 
Nillssons källardör, och tagit litet bränwijn, och gifwit sina cammerather: föregifwandes 
ordsaken där till warit att han leijer kåst hoos sin wärdh, och kommande heem, ingen funnit 
hemma, och dee warit uti ett gästebudh. Dhe andra opnämbde dragoner bekänna sigh druckit 
med honom, men icke kan warit meera än för twå öre sm:t och förutan Trafwaren, gått till 
Nills Pedersons källare, och hafft sönder trälåset för källardören, och uti Abraham Jonssons 
[skall vara: Abrahamssons] gårdh om natten, då Abraham och hans hustru lagt sig i een 
annan stugu, dhet opdruckit: warandes Oloff Wälkomen och Johan Wijpa een gångh till-
förenne för tyfwerij dömbde, och dee andra intet. Altså till underdånigst föllie aff Kongl. 
Maij:ts resolution den 6 junj 1686, remitteres dheras förseendhe till låflige regementzrätten. 
 
3. Länsman Peder Chrestierson stämbdt Peder Siuhlson i Hallen för ett älgzdiur han skall 
näst för Karinsmessa 1691 funnit, och enär han dhet wetta fått, honom frågat om han något 
älgzdiur fångit, och han sagt sig ett funnit. Resp. att han gått i skogen, och hunden opwädrat 
et diur [445v] som lågh dödt, och af odiur och räfwar dess kött förtärdt, och huden på begge 
sijdorne opäten: synandes intet något håhl hwarken af bösskuhla eller skiächta på huden: 
bekännandes Pedher Siuhlsson sigh intet förstått dhet angifwa och låta orten och stället besee. 
Nembdeman Peder Chrestierson berättar af köttet intet mera dugligit warit behållit och 
lembnat af odiur, än halssen, och at han heemfördt diuret som dhet war, och dragit huden af. 
 Reslutio: Ehuruvell Peder Siuhlson icke effter lagh hafwer uplyst sitt findh, som till-
rächnas hans oförståndh, och dåch diuret som dhet war heemfördt, flått och huden i sin hwar-
dagz stuga upsatt, at tårckas, och der till medh, enär han blifwit tillfrågadt af lensman, om han 
fått älgh, sagt sigh ett diur funnit. Altså är skälligt funnit, honom i dhet fallet wara uhrsächtat 
för dhet han icke uplyst; hwarföre heemfaller Kongl. Maij:tt och cronan såsom dhes ägare 2/3 
af hudens wärde som är 1 d. 11: 8 th. s.m:t och 1/3 till Pedher Siuhlson för hittare löön effter 
32 cap. tyfmålabalcken L.L. 
 
4. Jon Pederson i Lorås finner sigh beswärat öfwer deth fendrick Evert Pell sidst in no-
vembri 1691 hafft ett hans stodh öfwer skogen, som blifwit förkördt, och längie där af, ingen 
körtzell med dhet kunnat göra, och owist kan wara om deth någonsin kommer sigh fulkombl. 
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före, och begärer i skadeståndh tree dahl. s.m:t hwar till fendrichen godh williogt låfwar 
gifwa twå d. s.m:t fast än han intet weth sig där till ordsak wara, och Ströhm sochn som bordt 
där hafwa hållhästar låfwade betalla en dahl. dito. [446r] 
 
5. Hällie Jonsson tillijka medh sin swärmoder hustru Märit Olufsdotter i Gärdhe, inlade 
skrifftel. hurusom herr Wellam Klangund, icke will afstå antagne heman i Gärde för lösn: 
föregifwandhes contractet wara annorledes, och lyda att enär någon af barnen blefwe gifft, 
skulle han dhet cedera; hwar till herr Wellam intet mera swarade, än dheras skrifft består 
meera af osanningh än sanningh: hållandes sigh widh bekombne doom å sidstledne höste-
tingh, hwar effter sågz och befans den 24 novembris wara resolverat och dömbdt, dhet herr 
Wellam intet får behålla sigh till handlade hemman, efftersom dhet sträfwar emoth deth 16 
cap. jordabalcken L.L. men därhoos tillåten deth bruka 1692, och tillkommande wåår i laga 
tijdh, skall hans giorde byggnadt och bruuk af gode män besees och wärderas, och där af 
sedan rätten pröfwas, om han till prætenderade melioration är berättigat; Hwarföre fälles 
Hälie Pederson effter 39 cap. tingmålabalcken till tree marck för dombqwahl, och h. Wellam 
trädha ifrå hemmanet effter dommens lydellse. 
 
6. Pastor herr Jonas Salijn præsenterade sitt lagbudhne köp på hemmannet Mo, begärandes 
wetta, om han kan der på bekomma fastebreff, och sålledes wara för wissadt wara eller fara. 
Hwar till swarades, at dhes beskaffenheet, så widha dhet utom bördhen såldt är, är insinuerat 
hoos h. gouverneuren, och intet swaar är der på kommit, och meera competerer intet detta 
forum der uti göra. [446v] 
 
7. Peder Nillsons i Fagerdahl anhängige saak emoth Oluff Mattzson i Ede å sidsta höste-
tingh, företogz, då Påhl Anderson och Påhl Olufson berättadhe, sigh medh Oloff Mattzson 
accorderat at bekomma sexston r.d:r, och han sin handh där på gifwit, dhet dee willia medh 
edh bekräffta, men ingen utom swågerskapet warit tillstädes och dhet åhördt, men Oluf säger 
köpet wara 14 r.d. och omsijder beiakade köpet warit 16 r.d:r och kan icke så högdt uthbetalla 
sin hustrus syskon, hwar om actor sigh intet bekymbrar, utan han må medh dhem förlijkas 
som han bäst kan. 
 Resolutio: Oloff Mattzson bör och skall effter träffat köp uthlösa Pedher Nillson och hans 
swågrar Påhl Anderson och Påhl Oloffson effter 16 r.d. à 6 m:k, och hwad der å rester, utan 
långt uppehåldh betalla, och han kan accordera medh sin hustrus syskon om uthlössen, som 
bäst sigh göra låter. 
 
8. Om ödeshemman undersöchtes. Hammerdahl sochn. 
Lorås. Hustru Märit änckia 2⅓ t:l. öde legat 1688 till och medh 1691, altså genom ödesmåhl 
hemfallit Kongl. Maij:tt och cronan för skattwraak. Chrestopher Larson 2 1/9 tunlandh; Dito.  
 Fyråås. Tage Månsson 2 tunl. öde 1689, 1690 och 1691 och dy blifwit skattwraak. 
 
9. Hallen. Oloff Jönson 2¼ tunl. öde legat 1688, 1689 och 1690; altså Kongl. Maij:tt och 
cronan heemfallit för skattwraak. 
 
10. Isach Erson 1 1/6 tunlandh ödelagt 1688 till och med 1690 [447r] warandes altså blifwit 
skattwrak, och Kongl. Maij:tt och chronan heemfallit. 
 Giörwijk. Halfwa Hemmingh Pedersons 1 1/6 tunl. öde legat 1688, 1689 och 1690. Dy 
heemfallit Kongl. Maij:tt och chronan. 
 
11. Ströhm sochn. Tullingzåhs, Oloff Jönson 3 tunl öde legat ifrå 1687 inclusive till 1691 
och altfördenskuldh Kongl. Maij:tt och cronan för skattwrak heemfallit. 
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12. Nillss Anderson ib:m 2 tunlandh. Sonen Anders Nillson begifwit sig 1689 om wåren, 
sedhan han litet sådt, till Nårie, och af dhet åretz lilla sädh och åhrswäxt och qwaar warande 
boskap, innestående 1688 och 1689 åhrs uthlagor betallt, och altså 1690 och 1691 alldeles 
legat obrukadt. Och emdan som åbo där på tillbödz; tillfrågadhes bördemännen om dee willia 
lösa hemmanetz bördh medh twå åhrs utlagors betallande, hwartill dee nekade, och sade sig 
därtill icke mächtige wara, och cederade sin rätt. Och på dhet at hemmannet des snarare må 
komma till brukz, och Kongl. Maij:tt och cronan medh des liggiande icke må mista ett åhrs 
uthlagor, antogh befallningzman åbo der på. 
 
13. Oloff Mattzson præsenterade sin swärfadhers Peder Pedersons i Ede och Andersgårdh 
lagbudne och lagståndne sytningzskrifft på bemelte Andersgårdh at niuta och besittia 
oklandrat till ewärdelligh possession: begärandes rättens stadfästellse derpå, som effter frågan 
och undersökningh bekänner skrifften icke wara rätt skrifwen och stylicerat, uthan hans 
twänne hustrusystrar böra [447v] effter swärfålcketz dödellige afgångh niutha lössn för sin 
dehl i deth fasta, och honom besittningzrätten effterlåthen är. Och så wida han där medh 
lagligen procederat, så bewillies honom laga försäkringh. 
 
14. Effterskrefne aflade sin sexmans edh å book. 
Hammerdahl. Joon Pederson i Hoxåås. Hanss Olufson i Solbergh. Oloff Pederson på Åsen, 
Carll Erson i Sijkåås, Anders Pederson i Hallen. Ströhm. Daniel Jönsson i Öhn, Daniel 
Pehrson i Grehlsgårdh, Lars Swensson i Tullingzåås. 
 
15. Halfwa Hemmingh Pedersons heman i Giörwijk och Hammerdahl sochn, beståendes af 1 
1/6 tunland, hafwer öde och obrukadt legat åhr 1688, 1689 och 1690, och inga uthlagor 
kastadt aff sigh, och dy för skattwraak Kongl. Maij:tt och cronan heemfallit, och där effter 
hållen syhn och besichtningh fins där medh sållunda som föllier wara beskaffadt. Nembl. 
 Stugun och camaren med behåldna wäggiar och taak förutan taakweden. Fönstren 
söndher och så gått som af intet wärde. Sädes och miöhlbodh ferdigh och wisterhuset dito, 
förutan taket, låås och jern för och på dören. Kornladan merndels odugeligh, emedhan som 
dhes under byggningh och taak är förderfwadt tillijka medh beggie wäggbandståckiarne, dåch 
kan een dehl däraf brukas. Stallen måtte rifwas omkull, och medh nytt förbättras. Fähuset 
alldeles förloradt. Uti badstugun egt allenast een fierdepart medh grannarne. Syllorne under 
foderboden [448r] förruttnade. All åkeren legat orördh alla tree åhren och sålledes i linde och 
lägde: Timberhugge, gerdzlefångh, wedhbrandh, barck och näfwer skogh, diurfångh eller 
wåhnskogh, muhlbete och fiskiewatn finnes goda, och om dhet icke wore kunde ingen där 
sigh begå, efftersom åkerjorden är myckit fråstlänt och köllden underkastadt, så att sällan 
blifer moget och oskadd korn. Twenne humblegårdar af 150 stöör förderfwadhe, ängiarne 
mycket skoghwuxet. Gerdzlegårdarne aldeles förfaldne och bårta. Derföre betyges, at dhet 
intet under tree åhrs friheet kan bringas i fult bruuk och rätt häfd.  
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Syn 2 augusti 1692 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XIe: 3176 (Gävleborgs läns renoverade domböcker, nr 40), 
fol. 505–510r, RA. (Kopia i Avskriftsamlingen, vol. 34, ÖLA.) 
 
Anno 1692 den 2 augusti höltz husesyhn och besichtning effter effter herr general maiorens 
och gouverneurens högwelborne herr barons herr Otto Vellingkz commission och ordres, 
daterat Giefle d. 16 julij sidstleden på leutenantz bostelle, under h:r maiorens compagnie i 
Ede by uthi Hammardahl sochn, bestående af 5½ tunland chrone, som af twenne hemman 
bestådt, wederwarande på regementetz wengnar h:r leutnanten Herman Tijdeman, af häradz-
höfdingen och under specificerade nembdemän, nembl. 
 Erich Samuelson i Höxås Anders Jonson i Sohlbergh 
 Peer Swenson på Åhsen Israel Hanson i Ede 
 Oloff Erichson i Sijkås Peer Anderson Fyråås 
 
En ny byggningh nårr på gården af twenne stugur. Den östre stugun är 21¼ aln bred och 10 
ahl. långh innom knuthar. Ny spijsell med baakungn uti een röökgångh, murstänger och 
jernstålpe och windspieldh och medh jern twert öfwer ungzmun. Gamble gålfwet inlagdt och 
pröfwes dugelligit. Ett bordh 4 3/8 ahl. långdt och 2½ ahl. bredt. Ett baakstugubordh 3½ aln 
långt, 1½ aln bredt med ferdige bordzfötter. Ett säte 3¼ aln långdt. Twå wäggfaste bänckiar. 
En lafwa till twå sängiar, fem st:n gamla fönster, sex rutor sunder. Taket innan till af gamble 
panehlningzbräder, dör medh långa gångiern och trägrepa utan och innan. Nytt näfwertaak 
medh barck och tårf. Skårsteen ofwan taket utan krona och okalkslagen [505v] så wäl utan 
som innan till och icke full upmuradt, och mullbenckiar kringom strfwan medh näfwer be-
warade.  
 Wester stugun 10¼ aln långh, 11¼ aln bredh, spijsell med murstänger af iern och trä-
stålpe, och forman insatt till skåttspieldet. Tålf stycken tilltälgde gålftillior widh gården, och 
tijo dito klufna liggia widh stranden. Taket innantill opaneladt och allenast medh tredh[?]. 
Twenne fönsterhåhl uthuggne med fönsterkarm, men dhet andre outhuggit, dåch karm der till 
giordh och twå st. nya fönster. Twenne st:n nya dörar och medh nya uthuggna gångiern och 
smellås till stugudören, men icke dijthsatte.  
 Förstugan 6 ahl. långh oafbalckadt, derest een cammare skall afbyggias, ny dör med 
gambla gångiern och litet gamalt smellås, och icke ännu påsatte. Spijsell i röökgångh medh 
stuguspijselln medh windspieldh och murstång, utan gålff, taket innantill opanelat, odugellig 
förstugudör med gångiern och jerngrepa utanpå. Stugun utanpå, obewaradt medh fastgård, 
och taket med näf:r och barck och tårf ofwanpå. Skorsteen ofwan taket icke full upmuradt, 
och okalckslagen utan och innan.  
 En gamal byggningh west på gården af twenne små camrar. Nårra camaren 7 ahl. i 
quadrat. Dhen södra 5 ahl. bred och 7 ahl. långh, wäggiarne skarfwade åthskillige stedz, och 
byggningen förder ifrå Åhsen. Spijselln utan murstångh och en g:l mussqweth pijpa till stålpe, 
utan spieldh. Ett bordh 3 ahl. långdt 1½ aln bredt medh färdige fötter, wäggfaste bänkar och 
odugelligh sängh, gamalt gålff, doch kan brukas. [506r] Tree st:n gambla fönster, twå rutor 
sundher, taket panelat innan till, dör medh små gångiern och ferdigt smellåås och nyckell. 
Tree st:n kärillhillor baakom dören. Södre cammaren med lithen gamal spijsell och merndels 
oduglig, utan murstångh och intet spieldh, gamalt gålff och kan brukas. Tree wäggfaste 
bänckar. Ett bordh 2¼ ahl. långdt och 1¼ aln bredt medh ferdige fötter, färdig stångsäng. 
Tree st:n små fönster och medh fönsterkarmar, där medh långa gångiern och smellåset färdigt 
och nyckellen brukas så till denne som andre cammaren. Taket innan till med panelade 
brädher. Nårra twärsyllan in under ruttnadt, gamalt dråppachtigt näfwertaak och odugligh 
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taakwedh. Skårsstenen opmuradt in till kråppåsen. En qwist utanföre med brädher, och gamalt 
näfwertaak och uthruttin taakweedh.  
 Ett stålpherberge österom gården 7 ahl. långdt och 6 ahl. bredt brukadt till wisterhuus, 
medh färdigh underbyggningh, wäggiarne något gambla, twå afdelte lårar, g:l dör med 
stackota gångiern och ferdigt ståcklåås, dugeligit gålff och öfwerbotn af små tählningar, 
dråpplöst näfwertaak och taakweden dugligh, allenast på södre röstet twenne taakwedz trä 
afblåste med dess näfwer. 
 Sädes och miöhlbod wäster på gården 7½ aln i quadrat, är funnen på 1686 åhrs husesyhn 
aldeles odugel., och 1687 dömbdt på tinget een å nyo i dess stelle opsättia som ännu ogiordt 
är. Ett portlijder emellan dhenne och lilla byggningen med dugeligh port och gångiern och 
träklincka.  
 En badstugu nedanom gården 7¼ aln långh och 6 ahl:r bredh med tree lafwar och du-
gellig kåpungn, dören [506v] grest[!] medh gångiern och intet låås. Nårra långwäggen 
alldeles förruttnadt och den wästre twärwäggen dito. Taket medh näfwer och dugellig 
taakwedh, dåch synes tree dråpp. Ett hembligit huus söder på gården, opsatt af leut:n 
Rosenstierna, och wäggiarne gresta, och icke rätt ihoptimbrade i knutarne, och taket med 
tählningzbräder förloradt dijthlagde, dör utan gångiern och färdigh brijka. En stall öster på 
gården 9½ aln långh 9 ahl. bred är aldelles odugellig och intet står at reparera. 
 Fähuus söder på gården 13 ahl. långdt 11 ahl. bredt å 8 båsar å hwarthera sijdan, odugel-
ligit gålff, och wästsödre knuthen half afruttnadt, wäggen warit fodrat widh dyngstan men 
bräderne nu löse, dör medh små gångiern, dråppachtigt näfwertaak och halfruttin taakwedh. 
 Kornladan söderom gården 15 ahl. i quadrat medh twenne gålff och loagålfwet till twen-
ne tillior widh dören förruttnadhe på ändan och nedsigne mittpå. och dee andre behålldne. 
Wästre långsyllan widh dören förruttnadt under, och een ståck på södre wäggen något skadd, 
men knuten behållen. Dör medh stackota gångiern och dugel. ståcklåås och nyckell, dråpp-
achtigt gamalt näfwertaak och näfren tunt lagd, hwar af dråppen är förordsakadt och half-
dugligh taakwedh. 
 Ett gamalt låfft öster på gården öfwer portlijdret 10 ahl. långt 4½ ahln bredt opsatt på 4 
stålpar medh bijslag utan före, wäggiarne behålldne dåch gamble men dråppachtigt näfwer-
taak och halfduglig taakwedh, dugl. tällningsgålf, gamal dör med et långt och et stackot 
[507r] gångiern, och ståcklåset nytt medh des nyckell af h. leut:n Rosenstierna dijtsatt. 
 Höboden bredewidh låfftet 8 ahl. i quadrat, oduglig dör, och gålfwet allenast till ½-ten 
innantill behållit, och wäggiarne synes gambla, i synnerheet på östre sijdan och gamalt täll-
ningztaak. En gamal kornladu söder på gården 11 ahl. i quadrat är till knutar förderfwadt, och 
kan afknythas och göras till foderhuus, dör utan gångjernoch intet låås. Ett litet stall som kan 
brukas till swijnhuus 7 ahl. långt 6 ahl. bredt, weggiarne dugellige, och dör medh ett litet 
gångiern och dugel. näfwertaak och taakwedh. 
 En källare nårr om nya byggningen medh behållen muhr men tählningzbotnen och boden 
ofwan på aldeles förderfwat. Sielfwa källaredören medh et litet gångiern och litet gamalt skrå-
låås utan nyckell. Humblegården fins till 1500 stöör, der af 2/3 synes wara wähl häfdat och 
1/3 grääsgått aff ringa tågar. 
 Åkeren fins yppen och sådd 36 mällingar, som pröfwes in alles icke wara wäll och som 
sigh böör måkadt och giödder, och medh någon tistell häfftadt, och 27 mäl:r i trädhe hwar å 
till 4 mäl:r effter landzens bruuk är ärther sådt, och tree mällingar liggia i fast linne uti 
Siöåkeren, och altså blifwer uthsädhet så högt och stoort som hemmanet är skrifwet före i 
Kongl. Maij:ts och cronones jordebook à 6 mähl:r på tunlandet, 1/2:ten i säde och 1/2:ten i 
trädhe som giör tillsammans 66 mäl:r. 
 Gerdzlegårdar kringom åkeren nembl. 192 famnar laghgill med granbandh, 48 fam:r dito 
medh widebandh [507v] 736 famnar halfgilld, 96 famnar till 1/3 dugelig, kringom 
humblegården 48 famnar halfgildh. Kringom ängiet östanför gården är een stoor widd och 
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betyges aldrigh warit medh skijdhaga inhängnadt, utan med rijslagh. Den förste ladun fins 
dugellig till wäggiar och taak. Dee andra twenne af gamble wäggiar och odugl:e taak, och den 
4:de aldeles uthrutten och förfallen. Sielfwa ängiet är mycket skogwuxit och igengått. 
 Tillfrågades herr leutenanten Evert Pell som warit leut:s welb. Carl Rosenstiernas full-
mechtig, at hafwa upsicht med bostellet Ede, uti hans frånwaru, och nu honom succederer, 
om några byggningzmedell äre af Kongl. Maij:tt och cronan åthniutne? Responderat, Neij, 
och at tiugu dahl. s.m:t äre af förre åboens Anders Olsons Walls cautionister effter laga doom 
för huusröta betallte, och 13 d. 10: 16 aff Erich Andersons effterläfwerska i lijka måtto lefwe-
rerade. 
 Altså iembfördes håldne husesyhn medh Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyhns ordningh, 
och befans fehlachtigheten sållunda som föllier. Nembl. 
 1) Hwardagzstufwan upsat 1691, hwarpå felas nembl:n sex fönsterrutor 6 öre. Skorssteen 
ofwan taket, muras längre och kalckslåes så inne som uthe, som æstimeres kunna skee medh 
och för 2: 30: - s.m:t. Giör tillsammans 3 d. 4 öre s.m:t. 
 2) Gäststugan är i samma knythning men icke färdiggiordh och felar nembl. 1 jernstålpe i 
spijselln för 16 öre. Ett skåttspield föruthan forma 18 öre. [508r] Att inläggia gålfwet och 
uptällia dhet som där till felas, kan skee medh och för 4 d. Att panela taket pröfwes behöfwas 
till 6 tålffter bräder à 8 öre och den färdiggöra och insättia æstimeres kunna göras medh och 
för 4 d. 16 öre. Att inhugga twänne fönster och stugu- och camardörarne, kan icke under 18 
öre s.m:t skee. Skorssteen ofwan taket opmures och kalckslåes, så inne som uthe med 3: 8: -. 
Syllorne bewaras medh mullbenckar och wähl med näfwer fodrade för 24 öre. En wäggfast 
säng med krantz för 1 d:r. Ett bordh om 4 ahl. för 1 d. Twå st. wäggfaste bänkiar för 12 öre. 
Ett långsäte för 8 öre: Görandes tillhopa 16 dahl. 24 öre s.m:t 
 3) Förstugu camarens balck æstimeras kunna göras medh och för 1: 22: -, bräder och 
arbete till taketz panelandhe 1: 16: -, gålff därtill för 1: 22: -. Twenne fönster medh ramar och 
des inhuggningh för 1 d:r. Ett bordh för 24 öre. En sängh för 24 öre. Ett säte för 5 öre och een 
bänck för 5 öre. Facit 7 d. 22 öre. Förstugugålfwet rächnas för 1: 22: - och des dör för 12 öre 
och taket för 1 d. 16 öre. Facit 3: 18: -. 
 Emedan som Kongl. Maij:tts husesynsordningh intet mehra fodrar än twå st. stugur och 
een camar, där gården stoor är, och denne är stoor, och på ofwanskrefne sätt hafwer besagde 
huusrum; Altså kunna synemännen intet obligera leutenanten widare swara till den lilla 
gamble och mäst odugelige byggningen af twå camrar, än till des innanredhe effter synens 
innehåld. 
 4) Stålpherbergetz, eller wisterhusetz taak på södre gafwellen kan göras färdigt medh 6 
öre s.m:t. [508v] 
 5) Sädes och miöhlboden wäster på gården, ähr 1687 på tinget dömbd, at i den gamblas 
ställe een ny opsättias bör, af förre åboen Anders Olsson Wall som ännu intet skedt är, och 
äfwen på tinget a:o 1687 æstimerat kunna göras medh 6 2/3 d. s.m:t; hwarföre åligger dhes 
löfftesmän, effter afgången dom dhet ehrsättia och betalla. 
 Ett redskapshuus felas och upsätties för 3 d. s.m:t. Portlijder fins emellan miöhlboden 
och lilla byggningen. Hembligit huus fins och är wähl nytt och icke alldeles som sig böör, kan 
denne gången passera, enär taket blijr lagat dråpplöst. 
 Badstugan är odugligh till wäggiar, och bör een å nyo opsättias, som æstimeras tillijka 
medh innanrede af lafwar, ungn, dör och näfweret kunna göras färdig för 11 d. 6 öre s.m:t. 
Stallen är odugligh, och en af nya bör byggias med skulla ofwanpå och 4 hesterum, som 
pröfwes intet kunna ringare skee, än medh och för 12 d. s.m:t förutan den nyttningh som af 
den gamble kan hafwas med krubbor och botn, etc. 
 Fähuset är icke gamalt, men illa häfdat, och dråppen wäst södre knuten skadat till een 
dehl som bör wäl medh bräder fodras och bewaras, som skeer medh 4 öre. Gålfwet lagas och 
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göres ferdigt medh en dal. s.m:t och båhslagen bygges medh 1 d. 16 öre. Till taket pröfwes 
behöfwas 600 st. näfwer och täckiarelöön för 1 d. 16 öre. Facit 4 d. 12 öre s.m:t. 
 En foderbodh öster på gården till wäggiar något g:l, men kan dåch brukas, enär halfwa 
gålfwet blijr [509r] inlagdt medh och för 8 öre, och brädh- och tälningztaket förbättras medh 
24 öre. Facit 1 d:r. 
 Till swijnhuus brukas och rächnas den lilla stallen söder på gården, som är färdig och 
dugligh till wäggiar och taak. Kornladan söder om gården behöfwer och måtte hafwa föllian-
de reparation. Två tillior på loan wid dören skadde på ändan tillijka medh långsyllan, och bör 
beuaras så innan som utan före för 8 öre. Skadan på ena ståcken af södre wäggen bewaras 
medh ett brädhe för 2 öre. Taket opteckies af nyo och behöfwes föruthan den gambla till 400 
st. näfwer, som medh arbetzlönen, täckiande och halfwa taakwedens skaffande, hålles före 
kåsta tillsammans 2 dahl. s.m:t. 
 Gamble kornladan afknytes till foderhuus medelst gårdzsens stoorheet, och æstimeres 
kunna nederrifwas och optimbras och göras af gamble wärket färdig till wäggiar och taak 
medh och för 2 d. 20 äre s.m:t. 
 Deth lilla låfftet öfwer östre porten på 4 stålpar fins dugligit till wäggiar och merndels till 
taket, och ändåch husesyhns ordningen icke biuder och pålägger flera huus hålla, än som 
nambngifne äre, så hålles lijkawell nödigt, at dhet bör conserveras och hållas wid macht, som 
med ringa kåstnadh kan sig göra låta, helst och emedan som dhet äfwen wäl som andra husen, 
hörer Kongl. Maij:t och cronan till. 
 Dhen förfaldne källaren (förutan muhren) kommer i lijka consideration at repareras till 
gårdzens tarff och nytta. Tree mällingar åkerjordh i Siöåkeren liggia i fast lin och lägde, som 
böre oprestas och bringas till fult [509v] bruuk, och pröfwes eij medh ringare kåstnadh kunna 
göras än à 1 d. 16 öre s.m:t mällingen. Facit 4 d. 16 öre. 
 48 famnar gerdzlegård medh wijdebandh som rächnas och hålles för half haga, och bör 
göras gill och fulkombligh à 1 öre s.m:t söm är 24 öre. 736 fam:r halfgill haga kommer altså 
368 famnar at å nyo göras à 1 öre – 11: 16: -. 96 fam:r till 1/3 dugl. felas altså 64 fam:r à 1 
öre. Facit 2: - -. 48 fam:r halfgill kringom humblegården dy felas 24 f:r [Facit] 24: -.  
 På twenne höladur i ängiet äre taken så gått som förderfwade och kunna icke repareras 
och göras duchtige under 1: 10: 16. En ny höladu i den förruttnas stelle, måtte opsättias för 2: 
16: -. Efftersom ängiet fins för gamalt wara skogwuxit och förr än dhet byttes till chrone, och 
sedan fuller tilltagit och öktz, som fuller bör oprödias, men så widha owist kan wara hwem 
där til kan obligeras; Altså fins skälligt dhet denne gången förbijgå, och lembna nu warande 
åbo, giörligast effter handen till nästa syhn och besichtningh at förbättra och afrödia. 
 1/3 af humblegården förbättres och göres ferdig medh 2 d. s.m:t. Bostelletz tilhörig-
heeter, med ängies och myhrfloar, fiskewatn, wåhnskogh, qwarnstelle och afradzlandh finnas 
i 1680 åhrs syhn specificerade. 
 Blifwer altså summarum på hela fehlachtigheeten 99: 16: - s.m:t. Hwilcka sålledes repar-
teras och dehlas at ehrsättias, nembl. 
 Länsmans Anders Olsons Walls löfftesmän i Lijth sochn äre effter laga domb obligerade 
ehrsättia fyra åhrs byggnader à 6 ⅔ d. s.m:t och där på låtit upsättia [510r] hwardagzstugun, 
som i detta anseende räknas för tree åhrs byggnad, lijkmätigt Kongl. Maij:ts husesyhns 
ordning enär 3 d. 4: - till fyllnadt tillägges, och fehlar altså ett åhrs byggnad, hwar med 
miöhlboden effter 1687 åhr[s] domb bör af nyo upbyggias och belöper sig in alles – 9: 25: 8. 
 Länsmans Erich Andersons effterläfwerska dömbd at betalla för twå åhrs huusrötha 40 
dahl.s.m:t som ähre lefwererte och böre omwändas till fehlachtigheeten. 13: 10: 16.  
 Herr leut. Carl Rosenstierna hafft bostellet i 5½ åhr, huar å kårtas dhes nyss upsatte 
gäststugu för tree åhrs byggnad effter Kongl. Maij:ts husesyhns ordningh enär den göres 
färdigh medh – 16: 24: -. 
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 Cammaren giörs färdigh och berächnas för ett åhrs byggnadh – 7: 22: -. Förstugun görs 
färdigh medh gålff, taak och dör efftersom leutenanten äger dhes eena långwägg så æstimeres 
dhet för ett halfft åhrs byggnadh och dy utföres fehlachtigheeten och resten – 4: 4: -. En stall 
med skulla af 4 knuthar opbygges och räknas för ett åhrs byggnad, efftersom af den g:l någon 
nyttningh kan hafwas – 12: -: -. 
 Aldenstund fähuset effter 1686 åhrs syhn warit färdigt till wäggiar och taak, och leutnant 
Rosenstierna bostellet a:o 1687 antagit och intet sigh dhet tilsyhna låtit utan warit nögd medh 
den förre; Altså bör han effter Kongl. Maij:tts husesyhns ordningh ehrsättia den skada som 
det af hans wårdzlöösheet tagit medh – 4: 12: -. 
 Kongl. husesyns ordningen i den 9:de § biuder, att 30 famnar ny gerdzlegård skall, om 
behöfwes, åhrligen [510v]           Transport   44: 30: - 
byggias, och belöper för 5½ åhr 165 famnar, och befins ny angiord 1690, 1691 och  
1692 – 130 fambner, fela altså 35 f:r à 1 öre som leut. Rosenstierna ersätter medh   –  1:  3: - 
 Så wijda 736 famnar haga äre nu fundne till 1/2-ten duchtige, så måtte dee  
1687 warit hehlfärdige och sedhan förfalldne och icke effter 9:e § färdige hålldne,  
dy måste des halfpart göras färdig medh och för      11: 16: - 
 I lijka consideration tages twänne gånger opförde 48 famnar      1: 16: – 
 Item 96 famnar till 1/3         1:  -- : - 
Noch graveras han för twenne ofärdige höladutaak i ängiet medh       1: 10: 16 
                   S.m.   61: 11: 16. 
För humblegårdens reparation frijkalles han lijkmätigt 1686 åhrs syhn. 
 Altfördenskull finna synemännen skälligt at besagde 61: 11: 16 s.m:t effter Kongl. 
Maij:tts reglemente och des 2:e § skolle af herr leutenantens Carl Rosenstiernas ägendom och 
löön innehållas och tagas, att ehrsättia der medh ofuan specificerade fehlachtigheet. Anders 
Walls löfftesmän Henrich Olson, Oloff Henrichson i Moo och Peder Henrichson i Gräninge 
uti Lijtt sochn, böre effter afsagd doom a:o 1687 som bemelt är, fulgöra sin skyldigheet med 
9: 25: 8. Erich Anderssons effterläfwerskas lefwererte 13 d. 10: 16 böre och anläggias till 
dhet som på gårdens byggnad felar och återstår. Och enär dhet alt är fulgiordt, requireres till 
hemmannetz rätta och fulkomblige bruuk och byggnad – 15: 8: s.m. som i underdånigheet 
hoos Kongl. Maij:tt kunna sökias. 
 
 
 

Ting 23 och 24 november 1692 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XIe: 3176 (Gävleborgs läns renoverade domböcker, nr 40), 
fol. 704v–712r, RA. (Kopia i Avskriftsamlingen, vol. 34, s. 668–683, ÖLA.) 
 
Anno 1692 den 23 och 24 november höltz laga tingh med allmogen af Hammardahls tinglagh 
præsente prætore och desse såto i nämbden: 
 Erich Samuelson i Högzåås  Erich Jöransson i Tullsåås 
 Peder Swänson på Åsen Oloff Ersson i Sijkåås 
 Jöns Jonsson i Edhe Anders Jonson i Sohlberg 
 Peder Chrestierson i Hallen Anders Erson i Wallen 
 Abram Abramson i Jonsgårdh Israell Hansson i Ede 
 Anders Mattzson i Fagerdahl Peer Anderson i Fyråås 
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
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2. Dragon Jonas Peerson Kruuskåpp, barnfödd i Småland och Wärsunda sockn, skuldgafs 
hafwa besåfwit Anna Johansdotter i Tullingzåås, och aflat barn tillsammans, som bekände 
lägersmålet: warandes han i sin ungdom för tijo åhr sedan hijt i landet kommen, och altså 
ingen [705r] twijfwelsmåhl at han iu ogiffter warit, icke heller sedan sigh sålledes försyndat. 
Anna betyges och så, icke sigh sålledes försedt, och wara af ächta sängh födder. Altså blif:r 
han saker effter 3:de cap. gifftmålabalcken L.L. till sina 40 mark och Anna efter praxim till 
sina 20 marck. Kruuskåpp plichtadt corporaliter den 24 dito. 
 
3. Pastor loci, wyrdig herr Jonas Salijn opwijste hans excell:s herr gen. maiorens och gou-
verneurens h. Otto Vellingkz resolution daterat Brunflod den 27 aug. 1692, at befallningzman 
skall inhempta noga underrättelse om hemanetz Moo beskaffenheet, som h. pastor sigh 
tilhandlat, och söker fasta oppå, och der widh effterfråga, om dhet till bostelle för någon 
officerare befins anständigt, eller och för annan omständigheet till bergzbruuk eller elliest 
Kongl Maij:t kan wara nyttigt at inlösas, hwaröfwer häradzrättens attestatum skall anammas 
etc. och insinueras, hwar med så fins beskaffat, at förre länsmans hemmannet i Ede by, bleff 
a:o 1685 på indehlningen anslagit till leutnantzbostelle, och Måns Ersons skattehemman i 
Moo som herr pastor sigh sedermehra tilhandlat, uthsedt i des ställe till länsmans hemman, 
hwilket han å tree laga tingh näste bördemän till lösn hafwer upbudit, och ingen dhet klandrat, 
och widh alla opbuden är reserverat Kongl. Maij:ts höga rätt derutinnan i nåder låta inlösa där 
ingen af bördemännen dhet inbörda wille, och som dee dhet intet giordt, är Kongl. Maij:tt 
dhet förbehållit till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts allernådigste [705v] resolution de 
anno [lucka] hwilcket och hoos h:r gouverneuren med dee omständigheeter som högstbemelte 
Kongl. Maij:ts placat allernådigst biuder, är insinuerat och med posten på Gieffle affärdat. 
 
4. Comminister herr Wellam Klangundius ingifwne resolution af herr general maioren och 
gouverneuren h. Otto Vellingk den 27 aug. 1692 om ett bostelle, lyder, att befallningzman 
skall inhämpta omständelligh berättelse om dhet för någon officerare eller annan nödtorfft till 
Kongl. Maij:tt tienst pröfwes nödigt, utan befinnes så beskaffadt, at dhet effter Kongl. Maij:ts 
resolution kan oplåtas till capplans bostelle och till föllie däraff undersöchtes der om, och 
befans wara dhet hemman, som Nills Anderson i Tullingzåås åbodt och rymbdt till Nårie 
1689, och hans ägendomb för 1689 åhrs uthlagor tagen, och 1690 och 1691 alldeles legat 
obrukadt, och 1692 på wintertinget antagit af Påhl Jonsson på frijheet, som betyghes godh 
begynnelse där på giordt, och begärer blifwa där widh conserverat och tilldeelt dragon n:o 
[lucka], warandes jorden mycket wahnbrukadt, och åhr 1689 då han afweek allenast uthkastat 
något korn wid reenarne och dy legat i tree åhr obrukadt. Hwarföre utlät herr Wellam sigh af 
sådan beskaffenheet och dhet utan affgifft eij få niuta, dhet intet begära: Angifwandhes altså, 
at kunna få ett cronohemman i Berge af 1 11/12 tunlandh som Swän Jonson på frijheet optagit 
a:o [lucka] och 1689 rymbdt öfwer till Nårie, och hans löfftesmän Grehls Nillsson i Grehls-
gård och Pedher Danielson ib:m sedhan bruka låtit. [706r] 
 
5. Huru fintårpet Hillesandh (skattlagd 1680 för 1½ tunland) är öde blifwit, och om något 
effter den afrymbde åbohn fins at tillgå, udersöcktes, och befans effter 1689 åhrs protocoll, 
åboen Peder Olsson hafwa rymbdt a:o 1688 om somaren till Nårie, af fruchtan, för dhet han 
skulle haft maskopie medh några lappar och älgzdiur skuttit, och af dem tagit en sölfwerkosa, 
och des medelst dhet nedertystadt, hwilcket lappen Larss Clemmetson för lensman Peder 
Chrestierson angifwit, och begärt på lappens Jon Andersons wengnar som kosan ägdt, 
assistence, och lensman berättar sig uti Ström Peder Olsson därom tillsagdt, dhet han skulle 
till laga uthförande lämbna kosan ifrån sigh, och han låfwadt dagen effter dhen framhafwa, 
och till dhen ändan heemrest och effter han intet kom tillbaka, hafwer lensman andre dagen 
sändt sex st. karlar dijth, at bringa karlen tilbaka och kommande dijth, war Pedher Olson af-
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wijken medh all sin ringa ägendomb, förutan ett fåhr med sitt lamb, och een gieth medh 
killingen, och den åhrswäxt som blef af hans utsäde togz till 1688 åhrs uthlagor till fendricken 
Evert Pells betallning som 1688 åhrs protocoll utwijser.  
 Samma Peder Olofsson berättes wara swagsinther, och förledne sommar warit till 
Ströhms kyrckia, och intet blifwit fastagen, hwar om tålfmännen i Ströhm tilltaltes, och 
gåfwo till swars, at han föregaf sig willia sökia pardon at få komma tilbaka, och där medh 
låtit honom fara, som nu skall wistas i Fiällsjö uti Ramsela pastorat uti Ångermanlandh, 
warandhes skogen till tårpet förlängst afbrändh, som Peder [706v] Olufson a:o 1680, då dhet 
skattladhes, berättar wara aff lappar antändh och giordh. Dess utan betyges där sådan 
jordmåhn wara, at ingen sädh kan där blifwa mogen utan så snart himmelen blifwer klaar, så 
affryser den medelst strax der brede widh warande moraas. Därtill medh berättes, at några 
finnar ifrå Ångermanlandh dijth warit att besee des lägenheet, och ingen för dhes ringheet och 
odugligheet skuldh, wellat antaga, och altså förmenes dhet icke kunna blifwa optagit.  
 Dåch intyges, att ett tårpstelle pass om 1/8 mijhl ifrå Hafsnääs tårp på een öö, är af Larss 
Zachrieson i Hafsnäs begynt som och dels bebygdt, och i wårase litet meera än half tun. korn 
sådt: warandes öhn till 1/4 mijhl långh, men icke bredh, af godh jordmåhn, där sädan för-
menes aldrig skall frysa, och hafwer han utsedt sig ängh och myror, som Hafsnäs skattlagde 
tårp intet skall wara till mehn och utom des rå och röör, dhet Hafsnäs åbo Pedher Isachson 
betygar sant wara; föregifwandes Larss Zachrieson sig effter befallningzmans Jonas Flodins 
tilstånd dhet begynt opbyggia, och rödiat, och låfwar för 1693 skatta för 1/4 mantahl, och 
fölliande åhren effter bästa förmågo sökia dhet kultivera och uthwidga, hwar effter skatte-
läggningen lärer lagh- och ordentelligen blifwa förordnat och hållen. 
 
6. Effterskrefne hemman äre angifne luta till ödhesmåhl för huusbyggnad. Nembl. 
 Fyråås. Oloff Peersons 2 tunland skatte. Hustru [707r] Lissbeta anmantes förste gången, 
medh den åthwarningh, at där hemanet icke blifwer rätteligen häfdat och bebygdt, inom tredie 
åtwarningen, att skatträttigheten blifwer des medelst heemfallen Kongl. Maij:tt och cronan 
och een annan åbo blifwer dijth satt. 
 Wijken. Swän Jöranson 2 tunland skatte, sammalledes och så illa bygd, at des tillslagne 
dragon intet kan hafwa nödhtårfftigh huusrum, och som leutnanten Evert Pell berättar, skall 
han offta warit förmant, men intet där till giort som han föregifwer wara af fattigdom 
härkommit. Han skall och wara på tinget en gångh tillsagd, och nu äfwen wäll andre gången. 
 Ede. Peder Månson 1½ tunland skatte. Dito, som skall hafwa åkeren i bruuk och husen 
förswahrlige, men fattigh, dåch förmantes och åthwarnades förste gången. Jon Erson ib:m 2 
tunlandh skatte. Åthwarnades förste g:n. 
 Hallen. Anders Olofsson 2⅓ tunland crone. Åtwarnades förste gången. Dragon Jon 
Olofson Flinck 2 tunland chrone, dijthsatt af cautionisterne, åtwarnas skaffa karll till dragon 
heller träda ifrån hemmannet, och cautionisterne försöriat med godh åbo. Erich Peerson 1 1/6 
tunland chrone optagi på frijheet 1692 och berättades hafwa giordt een godh begynnelsse. 
 Giörwijk. Påhl Hansson 1 1/6 tunl. skatte, 1/2 röök, åthwarnas förste gången.  
 Grehlsgård. Oloff Mårtensson 2 tunland skatte, åthwarnes första gånges. Skall warit för-
mant tilförene. [707v] 
 Rinwattne. Jon Henrichson, 1/4 mantahl 1½ tunlandh chrone, som antagit ett chronehem-
man i Tullingzåås och Påhl Jöranson dhet tillträdt. Men Jon Henrichson Rinwatnet i tree åhr 
bebodt och litet bygdt, och inghen frijheet niuttit, och säger sig måst betalla 3½ åhrs uthlagor. 
 
7. Carll Sewaldson i Rissellås hafwer stembdt Erich Jöranson i Tulingzåås för een häst som 
skall olyckelligen wara af een stöör genomrändh, och där af stört, och Erick Jöranson låfwadt 
gifwa honom 1 d. 4 öre s.m:t, dhet han tilstår och Abraham Abrahamson i Jonsgård betyger. 
Carll Sewaldson wara därmedh nögder. 



 
 
 

34 

8. Comminister herr Wellam Klangundius beswärade sigh i så måtto, att han nu i sex åhr 
brukadt ett hemman i Gerde, som intet är högre skattlagdt än för 1⅓ tunlandh och lijkawell 
skattadt åhrl. för 1½ tunlandh, och där emoth hafwer grannen Oluff Abrahamson 1½ tunland 
jordh och icke skattadt meer än för 1⅓ tunlandh, som skall kommit däraf, at herr Wellams 
och Olufs hemmans förre åboer warit beggie af nampn Oloff Pederson, som nembden betygar 
sant wara, och sålledes misstagit, och på h. Wellam fördt 1½ tunland som bordt wara 1⅓ 
tunlandh a viceversa, hwar till Oluff Abrahamson intet kunde neka, men beklagar sig eij wara 
mechtig för alla åhren åthskilnaden betalla, och h. Wellam war omsijder benögd effter 
skeende uträckningh af befallningzman innom twå åhrs förlåpp, få sin fodran, och åhrligen 
her effter till samma hemman effter samma proportion för 1/6 tunland betalla. [708r] 
 
9.  Daniell Ersson fodrade af Måns Hansson i Gissellåhs en half r.d. ringare än twå öre, och 
tree paar skoor som restera för hans syster Gunbår Ersdotter? Resp. att han henne war litet 
skylldigh, och skulle göra åth henne een kijsta, som hon eij fick, och mehre wil han intet 
wetta aff. Erich Nillson på Näset betyger Måns henne wara skyldig tree ort, hwar till Måns 
omsijdher beiakade och strächte Daniell sin hand der på, at betalla med penningar eller 
wärdhe 1 dahl 4 öre s.m:t. 
 
10. Mattz Jöranson i Äspnäs kärade till sin hustrubrodher Jöns Arfwedson i Öhn, om sin 
hustrus arff af 21 d. s.m:t, en ko och 6 st. fåår, en handqwarn, en kokgrytha sampt andra 
kärill, och något korn: warandes Jöns Arfuedson brodren, och Mattz hustru Gölu Arfweds-
dotter systren som arfwa skohla? Resp. att icke meera än 18 d. s.m:t war i penningar, en koo 
och 4 st. fåår och 2 dito unga och något korn, och at fadren war hoos Mattz så längie han 
årkade arbeta, och sedan så gått som förskuthen, och gaf sig altså hoos sonen, där han längie 
lågh siuk i sin höga ållder, och behöfde stoor skiötzell, och i gode mäns närwaru testa-
menterat honom all sin ringa ägendom. 
 Parterne förlijchtes sålledes, at Jöns Arfwedson uthlåfwadhe till nästkommande kinders-
mässa i ett för allt betalla tree dahl. s.m:t till Mattes Jöransson, hwarmed han för prætende-
rade arff war nögder, och därpå gaf Jöns honom sin handh. 
 
11. Erich Jöransson i Tullingzåhs angaf, at hans hemman och [708v] Jöns Jönssons hafwer 
warit ett, men myhrslåtten i synnerheet oiempt dehlat, så att Erich som skattar för 2⅔ tunl. 
hafwer mycket mindre, än Jönss som skattar för 2 tunl. begärandhes altså, at han som mindre 
heman hafwer, må taga sin hafde myhrslått och vice versa, eller få dehlningh effter öre och 
örtugh, efftersom hans förmän samma myhrslått intet förbättrat heller up och afrödt? Resp. att 
han intet meera hafwer än hans förmän hafft, och will gärna blifwa därmedh handhafdh. Hans 
fader Jöns Danielson, öfwer sina 70 åhr som i all sin tijdh där bodt, är intet tillstädes och 
hålles nödigt dhet han måtte göra relation om sammanhanget, och om desse strijdige hemman 
warit ett, och huru och på hwad sätt dee äre sönderdeelte; altså beror saken till näste tingh, 
helst och emedhan som periculum in mora [risk vid dröjsmål], intet är. 
 
12. Drängen Peder Erson kärade till sin huusbonde Chrestiern Peerson i Wijken, för dhet han 
skall tredie dagh påsk sidst leden, uti Fyråås kallat sigh tyf och skiälm, för en bäfwer som han 
och dragon Peder Flygare skolla olåfligen fångit och undandölt? Resp. att han frågat där 
effter, emedan som grannarne i Sohlbergh misstencht hans drängiar när dee liustradt, skolla 
en bäfwer fått, hwar till han nekat och der medh låtit blifwa, men kommande sedan till Fyråås 
hafwer han under någon dryckenskap begyndt talla där om, och kanskiee fått något tilltahl där 
om, som han intet, både för hög ållder öfwer 70 åhr och wählplägningh, kan minnas, och för-
modhar at en huusbonde må hafwa macht at fråga sin drängh, och förmana enär något tahl 
[709r] uthsprijdes, till trooheet.  
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 Actor, att tålfman Pedher Anderson i Fyråås hördt, huru han blef schanderat: williandes 
bäggie gifwa honom görande wittnesedh effter, hwarmedh rätten war tillfredz, och han be-
rättadhe som föllier. Nembl. att dee wore tredie dagh påsk budne till Fyråås af lensman Peder 
Chrestiersson, och enär dee blefwo druckne, begynte Peder Chrestierson i Granåås säija, at 
Pähr Erson fått een bäfwer, och sagt att dhet icke kunnat skiee med liustren uthan han måtte 
hafft ett jern på andra ändan, och Peer Erson nekadt, då Peer Chrestierson sadhe, hafwer du 
dhet giort så hafwer du giordt som een skiällm emoth min fadher, och frågadt om han fått den 
bäfwern wäll, som han såldt till Sallomon Peerson i Föllingh, hwar till han nekade, då 
Chrestiern Peerson som mycket drucken war, skyllt Peder Erson hafwa een bäfwer olåfligen 
fått, och frågadt hwad han hade göra med Sallomon kringh om wäggiarne, och enär Peer 
Erson satt sig i högsäthe sade, fanen hafwer lärdt dig stiäla och fanen hafwer upbläst tigh att 
wara högferdig: hörandes intet någon nämbna Peer Flygare. Peder Erson, att Peder Chrestier-
son sagt, att Flygaren lärer wara medh hwar till han nekar: säijandes at han frågat om icke 
Flygaren misstenckes, och fått till swaar, at han icke i sin faders tienst är, och derför be-
kymbrar han sig icke om honom. 
 Peder Flygare angaff sigh däri wara blandat, som skulle han medh Peer Erson wara i lagh 
om den olåflige bäfwern, som dragon Nills Andersson Curi åhördt och kan wittna som effter 
aflagdan edh berättar sig höra af Chrestier [709v] Peerson, dhet han i sin dryckenskap skälte 
Peder Erson för een skiälm för een bäfwer och giället han sålt till Salomon i Fölingh, och 
håller Flygaren som war i lagh med honom lijka godh. Chrestiern föregifwer som förr sig 
intet där till kan minnas, men Peder Chrestierson föregifwer, at Flygaren blef altijdh 
undantagen, då Peer Erson sagt, än Flygaren som warit på fiskie medh. Flygaren berättar sigh 
offta warit i lagh med Peer Erson till at liustra, men icke någon bäfwer. Peer Erson bekänner 
sigh talla med Salomon utom gården och huusbonden kom medh dhet samma, då Sallomon 
allenast frågadt effter lekatt skinn. 
 Ordsaken till misstanckan hafwer warit, at uti Hala åen ett bäfwerhuus är, där bäfwer om 
hösten warit, och beth åth sigh ihoop dragit, som sedan sacknades, och begifwit sigh därifrån, 
och längre upp i åhn begynt arbeta, och offta händer, enär någon fångas, att dee andre fly. 
Drängen Peer Erson och Flygaren hafwa i samma älff liustradt och sålledes misstänchte 
blifwit. Peer Erson berättar sigh offta see bäfwer där wara, men ingen dräpit. 
 Samptel. votum. Emedan som Chrestier Pedersson effter edelligit intygande hafwer 
beskyldt Peer Erson hafwa stullit een bäfwer, och skinnet medh gället såldt till Sallomon 
Pederson i Föllingh, och hwarken will heller kan honom dhet öfwerbewijsa; Altså dömmes 
Chrestiern Pederson at bötha effter 20 cap. tingmålabalcken för obewijslig beskyllningh 40 
marck, och ehuruwell dragon Nills [710r] Andersson Curi edelligen intygadt, att Chrestier 
Peerson hållit dragon Peer Flygare lijka godh med Peer Erson uti bäfwerens olåflige 
taghande, och han där till nekar, så giör dhet intet fyllest till fult bewijs. Och efftersom ett 
wittne bringar een at gå lagh, så finner rätten skälligt at Chrestier Peerson skall å nästa laga 
tingh, sielf tålffte med edh swäria, och befria sig icke sagdt Peer Flygare waar uti bäfwerens 
olåfliga tagande ljka godh och dehlachtigh medh Peer Erichsson. 
 
13. Oluff Mattzson Ede kärade till Swän Stehnsons arfwa i Skarpåås, nemb. brodren Oloff 
Steenson i Ede, Jon Erson i Ede och Swän Peerson i Höxåås för 4 r.d. à 6 m:k på gamall jorde 
godz, hwilka Swän Steenson i gode mäns, nembl. Peer Olufsons i Fyråås och Pål Andersons i 
Gissellåhs närwaru bekändt sigh icke wara rätt till, och dy låfwadt lefwerera till Peder 
Pederson i Andersgårdh 2 r.d. till Mickaelis 1685, och 2 dito åtta dagar för därpå fölliande 
Karinsmässa, som ännu intet skedt är: Anhållandes, at han kunde der till hielpas; hwar till 
swarades genom och med een inlaga som Swän Steenson näst för än han dödde, låtit skrifwa 
af Halfwar Mårtenson pass 1685, af innehåldh, hurusom han war arfburen till 1/6 af Påhl 
Larssons hemman i Loråås som han måtte tillträda, efftersom dee andra arffwa icke wille 
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tillträdat, och betallt till Pedher Olofson i Edhe 4 r.d. som och een arfwinge war, och effter 
tree åhrs förlåpp blef dömbd derifrån, och skulle bekomma igen utgifne 4 r.d. [710v] tillijka 
medh giordh omkåstnadh, och bemelte 4 r.d. af Peder Olofsson igenbekom, som är wid pass 
för tiugu åhr sedan och nu willia sahl. Peer Olssons arfwa föregifwa, dhet besagde 4 r.d. 
skolla wara opburne för fadersjorden i Edhe som kåstade 12 r.d. på hwilken trediepartz 
arfjordh hans fader syster bekom 8 r.d, och skulle altså restera 4 r.d. som Swän Steenson 
skulle hafwa på sin faders jordh i Andersgårdh. Actoris wittnen äre hans swäärfaders syster 
dåttrars män, och swaranderne excipera emoth dheras bewittnande, och den som skrifwit 
skrifften war dragon och hete Isaac Molijn och för några åhr sedan rymbdt öfwer till Nårie, 
eij heller är skrifften med bomärkinn besannat. Swän Peerson prætenderer effter Swän 
Steensons inlaga 4 r.d:r som skulle restera på trediepartz arfiordh uti Andersgården. Actor 
förmente at han den skrifften skrifwit, sedan han låfwadt betalla 4 r.d. Honom påminthes, at 
tilförenne är agerat och insinuerat at hans swärfader utlöst gambla syskonen? Resp. kan hända 
at han hafwer beskiedh därom. 
 Enhälligt votum: Såsom Oluff Mattzson intet kan bewijsa sahl. Swän Steensson till hans 
swärfader Peer Person warit skylldigh på gamalt jordegodz 4 r.d, helst och emedan som hans 
swågrar Påhl Olufsson och Påhl Andersson intet gifwes witzordh där uti wittna. Sedan hafwer 
en förrymbd dragon Isaac Molijn attesten skrifwit som medh ingenderas bomerckien är 
besannat; altså kan rätten intet honom därutinnan bijfalla, och därhoos skälligt finnes, att 
Oluff Mattzson eller Peder Pederson [711r] åligger att bewijsa, huru trediepart jorden i 
Andersgårdh som war berächnadt för 12 r.d. är betallt worden, och i synnerhet 4 r.d. som 
Swän Steensson prætenderat och fodrat. 
 
14. Effter rättens sluth på sidstledne winthertingh den 26 februarij, att comministri herr 
Wellam Klangundi giorde och prætenderade melioration på hemmanet Giärdhe uti Ströhm 
sochn skulle besees och antechnas, är den 8 augusti sidstleden skedt aff lensman Peer 
Chrestierson och nembdemän Abram Abramson, Anders Erson och Jöns Jönsson, hwar af 
synes först att h. Wellam brukadt hemmannet 1687, 1688, 1689, 1690, 1691 och 1692 och 
dijtfört een stuga 6½ aln långh och 5½ aln bredh med spijsell, twå st. fönster och ett bordh. 
Wäggiarne äre gamble, men taket dugligit. 
 På dee förre twå stugorne, uthtecht några dråpp, och uti dhen östra satt 6 st. fönster. Till 
wäster stugan et st. fönster, i cammaren ett litet dito, och uti alla fönstren äre 20 st. ruthor 
söndrige, små och stoora, och dee förrige gamble skolla wara behålldne. Förbättrat taket på 
wisterhuset medh näfwer och taakwedh sampt nytt taakfäste. Dito förstugubrohn, ett dörrjern 
på låftes dören. 
 I kornladan insatt siu st. nya rafftar och beggie täckiorne, något näfwer insatt i taket som 
dåch dråppigt är. Ladu broen merendels ny och en jernhaspa för dören. Ny taakwedh på 2:ne 
höbodar af 11¾ al. långh, dör för vedhlijdret. En fåre kiette timbradt i fähuset. En skåttgrinna 
för fägården. 306 fam. haga rörde och opsatte, hwaraf 79 fam. duglligh, 48 dito för 2/3, 
[711v] 140 famnar halfhaga, 39 fambnar alldeles odugligh. 10 lass nytt gerdzell. 
 1692 är både säde och träde sådt och förra åhren intet mera trädt, stundom een mällingh 
och stundom 1/2 mällingh. En mälling åker warit okört enär h. Wellam dhet antogh: bekla-
gandes h. Wellam hemmanet wara till huus, hängn och jordh ruinerat, och tarfwelligen dhet 
förbättrat, och effter contractet skiälligen söker refusion, och kiöpt och skaffat åhrligen höö af 
andra och fördt till gården. Hwar till Hällie Jonsson swaradhe, at hemmannet seer passlig wäl 
uth nu, och anhåller dhet han kunde niuta husesyhns ordningen till godha. Nämbden betyga 
åkeren wara mycket rotiger, af dhet han åhrligen är sådd worden, och husen dråppiga.  
 Hålldne besichtning den 8 augusti sidstleden på comministri vällärde herr Wellam 
Klangundi giorde åbo och prætenderade melioration på hemmannet Giärde i Ström sochn, 
som han brukat 1687, 1688, 1689, 1690, 1691 och 1692 är considererat och befunnen wara af 
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den beskaffenheet, at sompt till hemmanetz föga nytta och gangn är skiett, icke heller äre 
husen effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordningh widh macht hålldne; altså kan rätten 
intet finna h. Wellam wara befogadt at niuta någon refusion för prætenderade melioration, 
uthan effter högstbem:te Kongl. Maij:ts husesyns ordningh wara plichtigh husen lefwerera 
ifrån sigh dråpplöse, och medh duglig taakwedh. Dåch såsom hans dijth förde lilla stugu intet 
behöfwes effter hemmannetz storleek [712r] widh gården, så tillåtes honom den afföra låtha, 
och insatta fönster uti öster stugun och så dädan taga, och där dee gamble låsen i gården äre 
behålldne och färdige så må och h. Wellam sina nya dijtsatte taga med sig därifrån. 

 

 

Ting 27 februari–1 mars 1693 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XIe: 3178 (Gävleborgs läns renoverade domböcker, nr 42), 
fol. 254–264v, RA. (Kopia i Avskriftsamlingen, vol. 35, s. 31–52, ÖLA.)  
 
Anno 1693 den 27 och 28 februarij och den 1 martij höltz laga tingh medh allmogen af Ham-
mardahls tinglagh, wederwarande befallningzman welbet:d Lorens Backman och desse såto i 
nämbden: 
 Erich Samuelson i Högzåås  Peder Swänson på Åsen 
 Oloff Ersson i Sijkåås  Anders Jonson i Sohlberg 
 Peer Chrestierson i Hallen Anders Erson i Wallen 
 Abram Abramson i Jonsgårdh Israell Hansson i Ede 
 Anders Mattzson i Fagerdahl Peer Anderson i Fyråås 
 Lars Olson i Sohlbergh Erich Olufson i Ede 
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ts skogseldz placat. 2. Kongl. Maij:ts legohions dito 
1686. 3. Barnemordz dito af åhr 1684, och 4:to Kongl. Maij:ts förordningh om officerarnes 
förhållande och intet taga något af sine underhafwande etc; daterat d. 30 septembris 1692. 
 
2. Grehls Nillson och Peder Danielson i Grelsgårdh, angåfwes hafwa undan cronohem-
mannet i Berge 9 mällingar åker och för afförd höö ifrå samma hemman? Resp. at Peder 
Jonson åbodde och egde samma hemman a:o 1674, och blifwit skyldig på uthlagorne 18: 12: - 
s.m:t som skulle uthpantas, och han war uthfattigh, och inga medell därtill hade, och dy länt 
honom bem:te 18 d. 12 öre s.m:t och till försäkringh och underpant bekommit 4 mällingar 
öppen åker och 5 dito i fast lin och lägde, belägne långt afsijdes ifrån Berge och in om deras 
åkerhaga och wid deras huus, at bruka till des dee skulle få sina penningar igen, och Peder 
Jonson begifwit sigh twå åhr effter till Nårie, och lembnadt hemmannet öde, och sedan 
igenkommit och blifwit tredieman, och i den tiensten dödh blefwen. Enär dhet war sålledes 
Kongl. Maij:tt och cronan heemfallit, uptogh hans broder [254v] Swän Jonson dhet på friheet, 
och dee för honom caverat och han een tijdh där effter för 4 åhr sedhan, medelst fattigdom 
begifwit sig till Nårie, och dee i anseendhe till sin caution hemmannet antagit och häfdat: 
hafwandes dhee ber:de 5 i linne liggiande mälingar twå åhr där effter oprestadt, och bracht i 
godt bruuk, som intyges sant wara, williandes dee gärna dhet för sina barn behålla och bruka. 
Dem förehöltz hafwa brukadt dee 4 mällinghar yppen åker, medan Bärge låg öde, och intet 
derföre skattatt? Resp. att dee sina utlagde penningar icke igenfått, och förfrågadt sigh på 
tinget i Knuth Ingellsons tijdh, och fått dhet swaar, dem bruka til des dee få sina peningar 
igen, som intet skedde, och lijkawäl icke allenast bem:t 4 mäl:r utan och dee 5 dito 
opbrukade, cederat och lemnat till Swän Jonson, som dhet på friheet optogh, huaraf han i 
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första åhren god hielp hade. Befallningzman föregaf, så wida dee twistige mällingar liggia in i 
dheras åkrar och dee äfwen wäl bruka Bärge, så hafwer ingen wist wettat des sammanhangh, 
om dee wellat dem undher sina skattegårdar slagga och draga, och nu är saken oplyst. 
 Enhälligt votum: Såsom Grels Nillson och Peder Danielson i Grelsgård hafwa hafft af 
Peder Jonson i Berge 4 mällingar yppen åker, och 5 dito i linne lagde åker, belägne innom 
Grelsgårds åkerhaga, till försäkring och underpant för 18 d. 12 öre s.m:t, som han länt till 
cronones uthlagors betalande, och i medler tijdh bemelte 5 mellingar opbrukat och bracht i 
fult bruuk, och dem lembnadt till Swän Jonson, som Berge hemmannet på frijheet uptogh, 
och derigenom mistat meerbem:te 18 d. 12 öre s.m:t; och ingen prætension därpå göra, uthan 
besagde 9 mäl:r åker [255r] i Grehlsgård höra cronehemmannet i Berge egentelligen till. 
Altså finner rätten skälligt, att dee i ofwanbemelte anseende intet pröfwas straffwärdige, helst 
och emedan som dee cederat sina penningar och cultiverat 5 mällingar, huar af Swän Jonson 
som hemmannet optogh, godt understödh hafft. 
 
3. Comminister well:de herr Wellam Klangundius itererade sin anhållan, at få cronohem-
mannet Berge i Ströhm sochn af 1 11/12 tunlandh till bostelle, och till hörsampt föllie af 
general maiorens och gouverneurens honom gifne resolution d. 27 aug. 1692, at inhemptas 
skulle, om dhet för någon officerare wore anständigt eller annan nödtorfft till Kongl. Maij:ts 
tienst nödigt. Och befans dhet wara een gemehn dragons qwarter af n:o 121 under h. maiorens 
compagnie: anhållandes Grels Nillson och Peder Danielson i Grelsgård, som äre cautionister 
för Berge cronohemman och i dhet anseendhe dhet måst antaga till bruk och häfd, effter Swän 
Jonson, som medelst fattigdom måtte dhet öfwergifwa, dhet framgeent och så längie dee 
förmå därför skatta, till häfd få behålla och bruka: befarandes, herr Wellam dhet icke kunna 
som sig bör bruka. Sedan, at han skulle skynda på återstående huusbyggnad, hastigare är 
deras förmögenheet och medel kunde tåla, och der till medh komma medh honom i träta och 
action, efftersom 9 mällinghar åker liggia widh deras stuguwäggiar, innom deras åkerhaga, 
och altså torde blifwa drefne och måst quittera sine skattehemmen.  
 Comminister h. Wellam uthleth sig, om dhet till bosteller uplåtes, intet willia dem med 
resterande huusbyggnad förhasta, uthan tingha sig några huus der i neijgden för sina saker. 
Bönderne effterläto omsijder sin rätt deruti, med förbehåld, at h. Wellam intet skall dem medh 
reparation förhasta, dhet han utlåfwade, [255v] och komer altså dhet innewarande åhr at 
tillträdha, och erläggia huad på uthlagorne kan wara betallt, och dee där emoth uthlåfwa willia 
färdigt giöra stallen och fähuset detta åhr, och sedan dhet öfrige effter handen fullgöra, 
huaröf:r h. Wellam dem sin hand gaff, huilcket lembnes utj h. gen. maiorens och gouver-
neurens höggunstige omdöme och resolution. 
 
4. Effter noga undersökiande och frågan, betygades Hillesandz fintårp wara belägit till tree 
mijhler ifrå Hafsnääs gl:e skattlagde tårp, och 1/8 mijhl längre bårt, är nya tårpet på een öö, 
till 1/4 mijhl långh, som Lars Zachrieson begynt oppbruka, och för 1693 utlåfwat skatta för 
1/4 mantahl, warandes widh Hillesandh och å den tracten ingen dugligh kornjordh, utan af 
hwita miälen huarest giödning allenast ett åhr kan göra gangn, och där omkring äre elacka 
bergh och moraser, som kasta stoor köldh af sigh, at säden intet kan blij mogen, och at inga 
ägor äre derifrån kombne, eller något dugligit där i neijgden, som kan dijtläggias, och all 
rödningzskogh upbrändh allareda 1680, då dhet skattlades, som å höstetinget intygadhes och 
antecknadt bleff. 
 
5. Dragon Erich Erichson Malmbergh, angafs hafwa dhenne winter ophandlat ett lass fogell, 
och dhet fördt till Ståckholm: wettandes lensman Peder Chrestierson intet huarest han den 
köpt, och kan sielff förklara sig däröf:r. Resp. att han i Ström sochn till en och annan uthlänt 
penninghar, och icke annat kunnat få igen än kiädrar dhem han måst antaga, och försåldt i 
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Ståckholm: warandhes in alles kiädrar och röijor till 50 st. och till 20 st. årrar och jerpar 
tillhopa: föregifwandhes sig tullzedell ifrå Nårrmalms stora tull hafft, som förkommen är. 
Han opwijste h. general maiorens och gouverneurens [256r] resepass daterat Giefle den 30 
decemb. 1692, som stöder sigh widh herr öfwerste leutenantens welb. Bengt Ribingz honom 
gifne pass den 16 decemb. 1692. Nembnandes sig af effterskrefne bönder fått fogell. Nembl. 
af Jöns Arfwedson i Öhn för 3 m:k s.m:t han honom till häradzhöfdings penningar förledne 
höst länt 6 st. kiädrar. Af Daniel Jönson i Öhn som hans bonde är: 10 st kiädrar och röijor på 
uthlagorne. Af Jöns Jonson i Öhn [lucka] st. dito för länte penningar till chronones uthlagor. 
Aff Påhl Jonson i Tullingzåås till 20 st. dito för länte häradzhöfdingz penningar, och sedan 
fått resten. Aff Pedher Chrestierson i Hallen för länte carolin 4 st. kiädrar, som Peder tillstår, 
och berättar honom i sin trångmåhl en carolin länt utan betingande af någon fogell. Af dragon 
Jon Olufson Frisk för een hatt han åth honom 1692 på Kindersmess marknadt kiöpt, bekom-
mit 4 st. årrar, 3 st kiädrar och några sielf bekommit: wettandes intet fleere kiöpt än specifi-
cerat är. Twå åhr tillförenne bekänner han sigh och så warit till Ståckholm at besökia sitt 
folck, och hafft någon stoor fogell, men inga lass, utan så mycket han kunnat hafft reese-
penningar af. 
 Samptel. votum: Ehuruwell rätten effter sin skyldigheet gärna wellat medh dom afhielpa 
dragon Erich Malmbergz hafde fogelhandell så kan dhet dåch icke sig göra låta, emedan som 
hans angifne köpmän, Jöns Arfwedson i Öhn, Daniel Jönson ibidem och Jöns Jonson ib:m, 
och Påhl Jonson i Tullingzåås, icke äre tilstädes, som böre förhöras; Altfördenskuldh måste 
saken bero till näste tingh, då besagde personer skola comparera och blifwa examinerade, och 
Erich Malmbergh obligerat och skylldigh äfwen wäll angifwa sina fogellköpmän för 1690 
och 1691, och dem låta till den ändan till tinghet kalla, och sedan afwachta rättens uthslagh 
och doom. [256v] 
 
6. Dragon Oluff Erichson Lustigh fodrade af sin hustrubrodher Issraell Phillipson i Giör-
wijk hennes jordepenningar i Görwijkz hemmannet af 2 tunlandh som han åboer? Resp. att 
hans fader Philliph Israelson togh Peder Nillson i Görwijk till sythningh, som hade en broder 
Anders Nillson i Höllie uthj Ramsell gälldh, och tree systrar Brita, Segridh och Märit; Britha 
hafwer Israel till sigh tagit at sytha. Segrid berättar Jon Hemmingson wara dödh blefwen uthi 
Brunflodh. Märit är och så dödh, och hafwer barn effter sigh. Peder Olson i Görwijk hafwer 
till sig löst Anders Nillsons broders part medh 7 r.d. och 2/3 af hemmannet besuttit 16 el. 18 
åhr, och modren 1/3 och des uthan fått en r.d. på handen, och en r.d. efftergifwit, så at 
brodersparten skulle kåsta 9 r.d; huar medh Oluff intet wille wara nögder, utan tyckte dhet 
ringa wara. Han prætenderade och bröllopskåst för sin hustru, så stoor som Israell niuttit? 
Resp. att det skiedde uti modrens tijdh, då dee alla wore uthj ett brödh, och at alla brudgåfwor 
anwändades till uthskylder för hemmannet, och at han tient för tredieman därföre, och 
rotepenningarne till hemannet uthlagdt. Actor, at fem tunnor korn mältades och bryghdes till 
öhl, och en tunna till bränwins och brödh der till proportionaliter, huar emoth Israel exciperer 
och protesterer: föregifwandes dhet in alles warit till 5 tunnor, men Oluff, at hans hustru så 
berättat som angifwit är. 
 Enhälligt betänckiande till fölliande doom, at huart tunl:d skall effter landzens gångh 
betallas medh 18 r.d. à 6 m:k s.m:t och så wida han sina trediemans rotepenningar inlagt til 
hemmannetz conservation, medan han tiente för tredieman, och bröllops penningarne äfwen 
användt dher till, så håller för skälligt, at dhen kåsten äger eij rächnas: Alldenstundh Phillip 
Israelson intet mera egdt uti Görwijkz hemmannet af 2 tunlandh, än Peder Nillssons [257r] 
broderspart däruthj som war 2/7, dem han genom sythningh sig förwärfvadt, huilcka 2/7 äre 
tillfalldne sonen Israel Phillipson och dåttren Karin Phillipsdotter, huaraf Israell effter lagh 
ärfwer 2/3 och hustru Karin 1/3, som Issraell effter landzsens ordningh och markgångh à 18 
r.d. à 6 m:k s.m:t inlöser, som är 5 d. 4 öre 13 th. s.m:t. Hwad systren Karins prætension at 
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niuta bröllopskåst, så well som brodren Israel, widkommer, så fins först, at han icke allenast 
hafwer gått tredieman för hemmannet, uthan och huad han af roteböndren niutitt anlagdt till 
gårdzens behof och conservation. Sedan äre hans bekomne bröllopspenningar och gåfwor i 
lijka måtto på hemmannet anlagde; huar till kommer, at dheras modher stått för hemmannet 
åhren näst för Israell sigh gifftat och fått bröllop, som effter 23 cap. gifftmålab:n L.L. eij bör 
berächnas; Altså finner rätten skälligt, at hustru Karin af ofwantalde skähl och motiver intet är 
berättigadt at niuta af sin broder Issraell någon bröllopskåst. 
 
7. Ziergeantzbostelle Åsen 2 tunlandh chrone, som feltwäbel Erich Swahn i twå åhr bru-
kadt, och intet bebygdt, och 4 åhr genom landbonden Oluff Nillson, som allenast bygdt och 
upsatt een stall, och begynt ett herberge, är tillsynt Erich Swaan sedhan han dhet tilträdt, men 
intet ifrå honom till ziergeanten Jon Hanson Årre, doch är landbonden Oluff Nillson där än 
qwaar. Fältwebell Erich Swaan berättar sig skaffat dijt timber till 50 ståckar om 9 ahl:r långa, 
och will byggia, enär han får wetta huad dhet wara böör. Responsio, att dhet kan sees af där 
hållen syn och doom där öfwer, dhen han säger sig eij fått, och han kan sökian som tillförenne 
till h. maioren är lefwereradt, och kan ex protocollo meddelas, imedler tijdh åligger 
landbonden med flijth påbegynte herberge nästkommande wåhr göra färdigt då och ny syhn 
kan där hållas. [257v] 
 
8. Trumbslagarebostelle Granåås 2⅓ tunlandh crone. Gården är wäl bygd, men tree mäl-
lingar åker i lin och lägde. Dy anmanthes åboen Peder Chrestierson förste gången, den utan 
längre drögzmåhl opbruka, eller wid tredie anmaningen befara affträdhet. 
  
9. Fyråås. Påhl Olofson 2 tunlandh skatte: bör täckia husen bätter, och anmantes nu dertill 
förste gången. 
 
10. Ib:m. Hemmingh Biörson 2 tunlandh skatte, är illa bebygdt men åkeren i godt bruuk. 
Åboen Oluff Peerson anmantes å höstetinget sin skyldigheet fulgöra, som hafwer heemfördt 
härbergztimber, och låfwar göra sin flijth. 
 
11. Wijken. Swän Jöranson 2 tunlandh skatte, tilsagd på sidstledne höstetingh, som des 
annotation utwijser, och sedan huggit och heemfördt 30 st. timberståckar till een stugu, och 
förmantes hugga och framföra dhet öfrige etc. som han låfwadhe. 
 
12. Ede. Peder Månsson 1½ tunland skatte, tillsades förste gången å höstetinget at reparera 
husen, och bruka åkeren wäl medh gödningh, och nu der om påmintes. 
 
13. Ib:m. Jon Erson 2 tunl:d skatte, förmanthes förste gången å höstetinget at reparera, och 
nu der om påmintes. 
 
14. Hallen. Anders Olson 2⅓ tunl:d crone förmantes 2dre gången å höstetinget och nu der 
om påmintes. 
 
15. Oluff Pedersons 2 tunl. crone beboos af dragon Jon Flink. Cautionisten Peer Swänson på 
Åsen anmantes 2:de gången at skaff annan åbo eller stella annan karl i hans stelle. 
 
16. Görwijk. Israell Hanson 2 tunl. skatte anmanthes förste gången reparera husen. etc. 
 
17. Påhl Hanson 1 1/6 tunland skatte, tillsagt förste gången på höstetinget och nu därom på-
mintes. Ingell Anderson 1 1/6 tunlandh. Dito. 1 röke-mantahl [258r] 
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18. Grelsgårdh. Oluff Mårtenson 2 tunlandh skatte, åthwarnades å sidsta höstetinget förste 
gången, och nu der om påminthes at fullgöra sin skyldigheet. 
 
19. Capplan herr Wellam Klangund beswärade sigh öfwer dragon Henrich Erichson Östman, 
huruledes han är esomofftast af honom worden öfwerfallen, sedan han af föraren Jonas Bäck-
man och corporalen Elias Hällman warit förbudhen til prästens gårdh at gå, och han derifrån 
uthkiörder af dhem och nyligen, i sin frånwaru till Hammardahl, slagit hans hustru etc; och dy 
måst låta honom taga i arrest: seendhes sig eij annat än lijflöös för honom wara. Han skall och 
slagit hans hustru, emedan han siuk lågh och henne ällendigt sparkadt, som föraren Bäckman 
och tålfman Abraham wetta berätta, som där om hållit ransakningh. Han skall och sparkat h. 
Wellam på hans hembl. tingh, huar af dhet blifwit blått, och waradt i tree weckor, och han 
däraf warit sängfast som corporal Hällman sedt och wittna kan: begärandes altså få niuta 
prästerskapetz privilegier och des 22 § till goda, och sålledes i sina huus wara ifredh och roo; 
beropandes sig uthi dhet öfriga på där öfwer håldne förhöör, som uplästes, och är af fölliande 
innehåld, Nembl: 
 Att Henrich Östman kommit natten emoth den 23 januarij sidstleden, drucken ifrån 
Rissellåhs, och gått in i prästens huardagz stuga, och skufwadt upp trätehn för cammar dören, 
och gått i den andra stugan där herr Wellams hustru legat, och begärt dricka, då han fått 
swagööl, och där medh gått till den andra stugan, där dåttren Apolonia låg och begärt dricka, 
och intet fått, och dy gått till prästhustrun igen, och öhl begärt, dhet han fått, och hon åter lagt 
sigh i sin sängh. Sedan begynte han med dåttren Apolonia träta och hotadt medh eldbranden, 
så at hon nödgatz gå ifrån [258v] stugun till fähuset, och stängde dess dör, huilcken Östman 
sedan upsparkat och sagt sig skolla draga henne uth medh håret, då hon der ifrån sprungit, 
och gömt sigh i låffts swalan och han sökt effter henne i stugurne.  
 Dragon Samuell Biörman berättar Östman, seent om måndagz afftonen taga nycklarne 
utur stugan, och dem kasta på taket, och om torsdagen dijt kommit, och begärt math, då hon 
bakat, och fått fisk och brödh, huar medh han eij warit nögd, och begärt smöör och fläsk, och 
det intet fått, och dy blifwit ondh och skuffadt henne åth bäncken, och baku kaflan kastat åth 
henne, som träffat på armen, och hon altså gått in i camaren, där Biörman och corporalen 
Hällman war, och begärt fridh. Strax effter kom Östman, och Hällman bedit honom gå 
derifrån, och han swaradt sig skola blifwa qwar om bödelen stodo på andre sijdan. Präst-
hustrun lagt sigh neder å sängen, och Östman kommit in, och sagt till henne, skall du klaga på 
mig för corporalen, och tagit henne i håret, och sedan gått uth, och hon begärt dhet corporalen 
wille blifwa qwaar, som och skiedde. Och enär folcket lagt sigh, haar Östman gått i prästens 
stugu, och giordt upp elldh, och drogh intet upp spiellet, och hustrun altså gått till andra 
stugan; slåendes söndher åtta st. rutor i fönstret, och Hällman kiört Östman uth, och pijgan 
släckt uth ellden.  
 Natten emoth den 29 januarij haar Östman kommit dijth, och begärt litet bränwijn som 
han fått, sedan begärt maat, dhen han omsijder bekom af fisk, smöör och brödh: säijandhes 
haar nu fahnen tagit bårt kiött och fläsk, och prästhustrun begärt få wara i fridh, och gått till 
sin sängh i andra stugan. Strax däreffter kom h. Wellam heem, och fått wetta hans åthforor, 
och lät corporalen taga honom i arrest: Tilståendes Henrich icke mera, än att han tagit 
nycklarne och kastat [259r] på taket, och dem strax dädan tagit och satt i sitt förra rum. Item 
oförwarandes slagit fönstret söndher, och kastat baak kaflan allenast till wäggen, men icke till 
prästhustrun, nekandes sig meera minnas där aff.  
 Och tillfrågades Henrich Östman, om han nattetijdh kommit drucken till h:r Wellam? Rp, 
Ja, men om afftonen då ellden bran på spijshelln: säijandes at prästhustrun Maria Gestrinia 
bedit sig gå dijth, at få leija en wecka eller twå kåst, om h. Wellam så längie är bårtha; huar 
till hon nekar, och huru skulle hon dhet göra, som offta warit illa handterat, och officerarne 
förbudit honom effter begäran dijth gå. 2) Att cammardören war uppe, men föraren Bäckman 
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betygar bohmen war afgången, som för dören warit skuthin. 3) Tillstår han sigh gått in och 
begärt öhl och fått swagöhl. Apolonia berättar, honom willia hafwa meera dricka, och tagit 
sigh i handen, och dragit sig upp, och hon dy gått till pijgan i andra stugan, dijth han kommit 
och begärt ööl som nekades, och därföre illa bannatz, och sagt och hotadt medh eldbranden, 
så at pijgan Brita nödgatz gå till fähuset och Apolonia sedan effter, emedan Henrich hotadt 
henne slå med een kiäpp. Henrich föregaff Brita brukat elack mundh på sigh, och dy tagit een 
qwist och slagit henne litet, och låtit henne kyssa på qwisten. Apolonia föregif:r Brita intet 
brukat mund på honom, och måst fly till fähuset, och satte knappen före, den Henrich ophade, 
och sökte effter dem på jällen, altså kom Apolonia uth genom dören och Brita genom 
gluggen, och gått till grangården. Östman föregifwer fähusdören wara yppen, huar till nekas, 
och at Henrich stängt dören effter sigh? 
 Resp. Neij, och huru skulle dhet skee, enär skått tehn skulle wara op och sönderhafft? 
Resp. at han tagit een kiäpp och satt före. Henrich berättar sigh intet sökia effter henne, och 
gått i huardagz stugan [259v] och lagt sigh, men hustru Maria, at han intogh deras eghen 
stuga, och där lagt sigh, och hon lagt sigh i huardagzstugan, wiliandes intet kijfwa medh 
honom. Henrich nekar sig hustru Maria skuffat, men föraren betygar hustru Råggiehl Jons-
dåtter, som tillstädes warit, dhet berättat. Östman säger sig dhet eij minnas, men kastat kaflan 
på narri, men icke effter henne, som han eij troor henne träffat, och lembnar sig till Råggiels 
berättande, och hon påstår, men ingen dhet låtit see, som dhet och intet blådt blifwit, och doch 
warit ondt och wärckt. Östman nekar sig tagit hustru Maria i håret. 
 Dragon Samuell Biörman berättar, hustru Maria komma löpande och gifwa sigh i wråhn 
bakom honom och corporalen Hellman, och begära fredh, dhet Hällman tilstår, och Östman 
komma strax effter, dhen han utwiste, men intet hördt honom säija, sigh intet skolla gå uth, 
om bödelen där wore, icke heller warit inne och sedt honom taga hustru Maria i håret. Hustru 
Maria säger corporalen då intet wara inne och tilstädhes. Samuel berättar Östman koma och 
säija till hustru Maria, skall du klaga på migh, och der medh tagit henne i håret, och Samuell 
honom warnadt, och der medh gick han uth. Östman tillstår sigh i prästens stugu tända upp 
elldh, och glömbdt bårt draga upp des elacka träspieldh, och gått där ifrån. Hustru Maria 
berättar sig då liggia i sängen, och af fruchtan at få hugg, gått der ifrån, och bedit pijgan 
Råggiel gå och see där effter, som spiellet opdragit, och ellden utsläkt och corporalen honom 
uthkiördt. Henrich föregifwer sigh ragladt in på fönstret, och dhet icke med willia sönder-
slagit (som hålles otroligit). Men Hällman berättar sig dagen effter see blyet wara inbögdt, 
och kan eij förstå dhet wara slagit. Föraren föregifwer fönstret här och där, nedan och [260r] 
ofwan warit sönder, som icke kunnat skee af något fall? Östman, at några rutor tillförenne 
warit bårtha.  
 Östman berättar och så, at hustru Maria tagit från sig en sex dalers plåth, enär han wändt 
sig ifrå henne at laga ihoop sina saker? Resp. att han skulle på sin löhn hafwa 3 dahl. k.m:t 
och h. Wellam intet någon tree dalers plåth då egdt, och dy burit in en sex dalers plåth, och 
lagt på bordet at wäxla, den hustrun tagit och förwaradt, och berättar sig låtit honom för tree 
dal. math och öhl få en och annan gångh, der till han nekar, och hustru Maria tilstår sigh 
plåthen tagit: wettandes om han den fått, så hade hon intet fått tilbaka tree dahl; och äre hans 
tree dal. förlengst betallt fast än han intet kan sigh påminna, huru och när, och om eij annars 
warit, så hade han den förlengst krefd, och hafwer h. Wellam clarerat med honom, och 
förledne höst låtit Bäckman honom fråga derom, och han der till beiakadt dhet Bäckman 
tilstår och Östman påminte, som intet wille sig dhet påminna. Den excess Östman för några 
åhr sedhan giordt, säger han sig wara med herr Wellam förlicht om, och arbetat åth honom en 
heel sommar, där till han nekar, och säger sig honom för alt giordt arbete betallt, och at han 
icke een gångh bedit om förlåtelse, och at dhen saken kunde icke optagas och afhielpas, förr 
än någon fullmechtigh ifrå consistorio ankommer, huar om han säger sig ingen påminnelse 
hafwa giordt.  



 
 
 

43

 1691 in Martio finns på tinget dhen action warit, och funnen af dhen beskaffenheet att 
icke kunna afgöras uthan communication medh Ven:do Consistorio i Hernösandh, iemwell 
och at dragounerne Jöns Mickellson Braf och Chrestiern Strandbergh, såsom wittnen i saken: 
warandes Jöns nu icke heller tilstädes och ingen i synnerheet der på yrckiat, och h. Wellam 
dåch [260v] nu i sin inlagha infört, att han sin hustru slagit. Henrich i sin skrifft berättar h. 
Wellam beskylt sig hafwa beställa med hans hustru, som hon sielf hördt och intet sant ähr. 
H:r Wellam föregifwer sig hördt tallas der om, och lijdit för kass der före, men honom dhet 
icke tillwitt. Anhållandes dåch, at rätten wille honom examinera, och antingen frija eller fälla. 
Östman säger hans hustru dhet och hördt, och hon bekänner sin man hafft misstanckar om 
sigh, och gifwit acht der på, och intet funnit, som och aldrigh skedt war. H. Wellam bekänner 
sig dhet samma hafwa giordt af miss tanckar och dhet för kass och gliss han af en och annan 
derföre fått, och intet oärligit funnit. 
 Under Henrichs arrest, hafwer han skrifwit hustru Maria till een zedell, utan nambn och 
dato, huar uthi han begärer, dhet hon wille komma till sigh på ett ordh eller twå, förr än 
sochnskrifwaren kommer om måndaghen, williandhes intet hennes wärsta, och beder henne 
achta sig at guldsmeden eller den långa dynghyndan icke få see eller höra deras tahl, och der 
han intet får swar, så bär dhet för henne en galen wägh: Begärandhes äntel:n swaar huru han 
skall bära sig åth till måndagen, etc. Dhenne zedell tillstår Henrich sig till hust. Maria skrifwit 
och förklarar sig till ingen annan ända dhet hafwa giordt än at h. Wellam intet skulle sigh 
högt angifwa, och där han dhet skulle giöra, skulle han lagföra honom för dhet han beskyllt 
sigh med hans hustru hafft sammanlagh, och efter som han action fullfölgdt, hafwer han 
honom för beskyllningen angifwit, säijandes sig kallat dåttren Apolonia dynghyndan, effter-
som hon offta gått kringom gålfwet och släpt fiertar.  
 Hustru Marias skrefne zedell till Östman framwijstes, som hon intet wille kännas widh. 
[261r] Hustru Maria bekände omsijder sigh skrifwit zedellen, men intet at den skulle komma 
till Henrich, och den icke dijth skickat, utan medh flickan Britha sändt till sochn stugun någon 
ull at spinnas. Föraren Jonas Bäckman berättar flickan burit zedellen till sochnstugukäringen, 
och bedit henne den lefwerera till Henrich, dhet tålfmän Anders Erson i Wallen och Abraham 
i Jonssgård berätta henne sagt hafwa, och Samuell Biörman i medler tijdh kommit till henne 
och zedellen fått. Hustru Maria säger sigh sända litet toback till Henrich uti zedellen som hon 
lade ibland ullen, men icke at han skulle få zedellen, och at flickan kan snart wara tubbat, som 
är till fiorton år gammal. H. Wellam berättar flickan sagt, dhet hon warit af sin mathmoder 
skickat medh zedellen, och icke nämbdt tobak och ullen.  
 Zedelen lyder ordh ifrå ordh sållunda: 
 

Jag kan eij underlåta med mindre iag medh några ord eder tilskrifwer, men iag 
hafwer ingen skuld om edert tilstånd, Gudh skall wetta huru iag är om tigh, men sägh 
icke på migh, iag skall icke wara falsk emoth tigh, war så god skrif mig till huru titt 
hierta är emot mig, och skillwan hon är så swår då, så at iagh kan icke skrifwa, men 
skrijf mig till om du kan läsa, så skall iag digh tilskrifwa mera een annan gångh, lät 
ingen see dhet iag haf:r giordt, det du skreef mig till, far wäl, war trogen som du 
haf:r låfwadt mig. 
 

Föregifwandes hustru Maria sigh deth skrifwit effter een wijsbook och icke till Henrich, 
ehuruwell synas kan, at det är såsom swaar på hans zedell. Henrich Östman berättar hustru 
Råggiehl som där tienar hafwa hördt h. Wellam skylt sigh för sin hustru, som intet tillstädes 
är, och h. Wellam förklarar sig, som förr, dhem misstenckt hafft, och icke tillwitt. 
 Saken öfwerlades till fölliande doom: Efftersom Henrich sedan folcket lagt sigh och 
stängdt cammardören, den ophafft [261v] och icke allenast oroat h. Wellams hustru Maria, 
och hon måst gifwa honom dricka, uthan och dåttren Apolonia förordsakat at gå ifrån sin 
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nattsängh till andra stugun hoos pijgan, dijth han sedan kommit, och så ställt sigh, att dee 
flydt undan till fähuset, och han effter uthi fyllerie, och fuller ingen skada dem tillfogat, så 
böör han effter lag böta för hemgångh. At han skall skuffat hustru Maria och bakukaflen 
effter henne slängdt, beroor till hustru Råggiehls bewittnandhe, som tilstädes warit. 3) Att han 
skall tagit hustru Maria i håret som dragon Samuell Biörman berättat, och Östman nekar, så 
kan dhet icke attenderas, emedan som Biörman icke är wittnesgill. At h. Wellam skall skylt 
Henrich hafft beställa med sin hustru, och han nekar sig honom dhet till lagt, och fuller hafft 
effter folckz tahl, misstanckar därtil. Och Henrich beropar sigh på hustru Råggiehl som dhet 
skall hört och icke tilstädes är, så beroor dhet till näste tingh, då widare om Henrichs och 
hustru Marias zedlar skall undersökias. 
 Såsom dragon Henrich Erson Östman pröfwes effter intygandhe, sedan comministri h. 
Wellam Klangundi hustro och barn om afftonen gått till sängs, dijth kommit och hafft upp 
cammardören, som stängd war, och gått in till dhem, och bracht sigh i otijdh dricka, och så 
förhållit sigh at dåttren Apolonia blifwit förordsakadt at gå ifrå sin nattsängh till andra stugun 
at läggia sigh hoos pijgan, och han sedan dijth kommit, och så ställt sigh, at dee beggie flydt 
der ifrån till fähuset, och han kommit effter, och sökt effter dhem och dee stuckit sigh undan, 
den ena genom gluggen och den andra genom dören. Apolonia uppi låfts swalan och pijgan 
Brita till grangården, och Henrich sedhan gått in och lagt sigh. Och efftersom intet kan finnas, 
det han medh ondt upsåth och i wredesmodh dijt gått, uthan i fyllerie [262r] af gamall be-
kandtskap meera giordt än wara bordt; Altså är hans förseende derutinnan considererat som 
simpel heemgångh, sålunda, at han effter 5:e cap. edzöresb:n LL:n plichtar för dhet han hafft 
upp cammardören och bracht j. Apolonia all fly sin nattsängh, med sina 40 mk:r och i lijka 
måtto för dhet han henne och pijgan Brita ältat och förordsakadt at fly till fähuset, saker till 
sina 40 mark, lijkmätigt 16 cap. edzöresbalcken LL:n. 
 Sedan huad widkommer at Henrich skall hafwa skuffat hustru Maria Gestrinia och slängt 
bakukaflan effter henne, uti sin egen stugu, och hon fuller kommit till andra stugun, och dhet 
för corporalen Elias Hällman beklagat, och Henrich nekar sig henne skuffat, och allenast 
kastst kaflan till wäggen, och ingen annan warit inne än hustru Råggiehl Jonsdotter, som nu 
icke tilstädes är; Altså är skälligt funnit, dhen saken låtha bero, til nästa laga tingh, då hustro 
Råggiehl skall derom förhöras och sedan afdömmas. 3) Att Henrich skal tagit hustro Maria i 
håret huartill han nekar. Och så som Samuell Biörman intet är wittnesgill, så attenderes intet 
hans giorde berättelse, effter som corporal Hellman intet deth sedt, som angifwit war. Sidst, 
att h. Wellam skall skylt och tillwitt Henrich Östman hafft beställa medh sin hustru, och h. 
Wellam nekar sigh honom dhet tillagdt, men effter folckz tahl derföre misstänckt, och 
Henrich beropar sig på hust. Råggiehl Jonsdotter, som det skall hördt, och bewittna kan, som 
icke tillstädes är; Altså måste den saken till nästa tingh hwila, då hustru Råggiehl skall 
lagligen afhöras, då widare om Henrichs och hustru Marias zedlar skall undersökias, och 
afhielpas medh laga domb. 
 
20. Corporalen Axel Swahn tilltaltes för det han förledne [262v] sommar icke wellat försällia 
till inspectoren welbet:d Johan Rattken, hafwande pärlor, effter Kongl. Maij:ts däröfwer fat-
tadhe taxa? Resp. att han hade twenne pärlor, och dem wijst inspectoren, och han wille gifwa 
12 dahl. kopp.m:t nembnandes intet om dhet skulle wara för en eller för beggie, kunnandes 
den mindre sällia för 6 d. men för den större som war af en carat, intet för 12 d., och fått 
tillförenne i Ståckholm för een sådan 24 d., föregifwandhes samma pärlor wara än i behåldh 
hoos sin lagzman Erich Jönson i Sijkåås, som är förrest till Nårie. Han berättar sig läsa taxan, 
och emedan som dhen icke war underskrifwen, kunde han sigh icke rätta, utan behölt 
pärlorne, som skola kunna wijsas widh Erich Jönsons heemkombst, och sällias effter Kongl. 
Maij:ts taxa, för meer eller mindre. 
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21. Dragon Oluff Sabell tiltaltes i lijka måtto för några anbudne pärlor, som han icke sällia 
wellat? Resp. at han dhem wijst till inspectoren, och han kastat 4 caroliner på bordet för dem, 
som han intet taga kunde, emedan som inspectoren några dagar förr, budit för dem till en hans 
lagzman Daniel Anderson i Steensgård 12 caroliner, huilcka han icke wellat taga, förr än han 
skulle sine lagzmän dhet wetta låta, och at aftallat blef, der medh töfwa till söndagen näst der 
effter, som och skiedde, och enär Oluf Sabell medh dhem dijth kom, bödz der före allenast 4 
caroliner som sagt är. Daniel Anderson berättade så wara tilgångit som berättat är, och at 
lagzmännen tyckte dem mera wara wärde än 12 caroliner: warandes något stoora och 18 st. 
små: beropandes sigh på lensman Peder Chrestierson, att dee äre dee samme, som dee i höstas 
hade, huar till han icke samtycker, utan betyger dem flera [263r] warit, och tycker at en flath 
där warit, som intet tilstädes är. Resp. att der ibland wore några grå, som inspectoren sedt och 
uth kastat, som dåch i behåld äre. Besagde pärlor förseglades och lembnades ägarena. 
 
22. Hemming Biörson i Sohlbergh kärade till Chrestiern Pederson i Wijken, om Stoorhägge-
dahlen, som skall hördt under hans hemman Sohlbergh, och för een långh tijdh sedan då Nills 
Person dhet åbodde, Häggiedahlen pantsatt till sin broder Chrestier Peerson i Wijken, och 
sedan fått hela hemmannet, och dhet till sin swåger Erich Peerson försåldt, och undantagit 
Häggiedahlen dhen han begärer under hemmannet igen? Resp. att Häggiedahlen aldrig hördt 
och lydt under Sohlbergh, utan låtit sin broder Nills Pederson för några länte penningar 
begynna skogen uthugga och till ängh oprödia, som Häggiedalen ligger på Wijkskogen, och 
altså effter handen oprödt till gangns. Nills Pederson berättar sig bodt i Sohlbergh tolf åhr, 
och effter några åhrs förlåpp fått låf af Chrestier at afhugga skogen såsom till willgoda, för 
dhet han unte honom besittia faders hemmannet, och widh afträde ifrå Sohlbergh fått 
betallning för nederlagt arbete. Effter honom kom Erich Peerson till Sohlbergh, och där bodt 
till 14 åhr, och intet hade Häggiedahlen. Effter honom kom Peder Chrestierson, och där såth i 
18 år, och icke heller hade Häggiedalen. Actor, at Nills Pederson berättat, dhet Mårten 
Henrichson och Anders Nillson begynt rödia i Häggedahlen? Resp. att han kan så hördt. 
 Sohlbergarne berätta dhet warit förr än förlijkningen skedde? Resp. att han kan olåf-
wandes dijt gått, och dy måst derifrån, efftersom dhet hördt och hörer under och till Wijk-
skogen. Wijkens och Sohlbergz sambsbreff af d. 13 junij 1618 upwijstes, huaruti fömäles, at 
beggie skola hafwa och bruka budlodden med horn och klöf, häst och fänan, dåch at ingen 
skall göra dhen andra skada eller förfång [263v] på deras bulödz skog eller marck, närby eller 
fiärran. Dhet ängiesslått dee omtwista, skall bytas effter huar sin skatt. Sohlbergarne tilstå, att 
Häggedalen är belägen på Wijkskogen, och wijkman hafwer myrslått i Sohlbergz skogen? 
Resp. at Sohlbergh hafwer och i Wijkskogen myrslått effter gamal sam; kunnandes huar by 
taga sin, om dhet icke sträfwade emoth förlijkningen och satte witen. Sohlbergarne föregifwa 
Chrester Pederson intagit bästa siöslåtten som kallas fickior och ingen lägenheet dertill mehra 
är? Resp. att där fins wäl lägenheet, om dee willia arbeta. Sohlbergarne begära gode män dhet 
at besee? Resp. at han intet är stembd til answar derföre, utan af Hemming för Häggdalen, 
och derföre eij skyldig inlåtha sig i någon action där om. 
 Enhälligt votum till fölliande domb: Ändåch Hemmingh Biörson i Sohlberg prætenderer 
under sitt hemman Sohlbergh, Stoor Häggedalen, som skulle dhen af ållder där under lydt och 
legat, af föregifwande, at Sohlbergz förra åbo, Nills Pederson skall dhen samma till Chrestier 
Pederson i Wijken förpantadt, och sedan fått hela hemmanet, som han försåldt till Erich 
Pederson, och undantagit Häggedalen, huar till Nills Pederson nekar, och berättar, at han af 
Chrestier Pederson fått låff Häggdalen uthugga, och rödia till ängh, såsom en willgoda för 
dhet han fadershemannet i Wijken till Chrestiern cederat för lösn at inbörda och besittia, och 
enär han quitterat Sohlbergh, fått nöijachtig betallningh för sitt där nederlagde arbete, huartill 
kommer, at Häggdahlen hörer till Wijkzskogen, och beggie byars sam och förlijkning den 18 
junij 1618 lyder och utwijser, at Wijkens och Sohlbergs lötegångh och muhlbete skall wara 
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klöf om klöf, och at ingen skall göra den andra skada och förfång på bowallar, skog eller 
mark närby och fierran. Icke heller war Häggedalen dhen tijden uprödiat, utan skogztract, 
som Chrestier låtit [264r] afhugga och uprödia till ängh, och actoris förman öfwer 40 åhrs 
tijdh, ingen rätt der till prætenderat eller hafft, och at Anders Nillson och Mårten Henrichson 
som där tilförenne bodt, skola effter härmelse begynt rödia up Häggedalen, fins intet bewijs 
till, som intet kan wara, efftersom den ligger i Wijkskogen, och ingalunda kunnat skyhlas 
undher sedermera ingångne sam, och om dee dhet tilbudit, så hafwa dee måst dhet afstå; 
Altfördenskuldh kan rätten intet medelst ofwan skrefne skähl, betaga Chrestier Pederson sin 
laghäfdade ägendom Häggdahlen, utan honom därwidh conservera såsom annan tilhörigheet 
och pertinentz under hemmannet Wijken och dhet i krafft af 1 cap. jordabalcken L.L. och 
Kongl. Maij:ts jordeplacat af åhr 1677. 
 Sedan, huad Sohlbergz by klagan at Chrestier Pederson skall intagit bästa siöslåtten, som 
kallas fickior, och därtill för dhem ingen lägenheet wara skal anbelangar, så är Chrestier 
därtill intet stembder, och dy sigh undandrager med dem därom inlåta sigh i action, och så 
wida laga citation bör föregå alle sådanne twistigheeter så kan dhet denne gången intet widare 
handteras, utan måtte beroo till näste tingh, till huilcket dee kunna honom låtha citera. 
 
23. Chrestier Pederson i Wijken tilspordes, om han hafwer sina edgierdzmän, at befria sigh 
icke beskylt dragon Pedher Flygare wara uti een bäfwers olåflige tagande deelachtig? Resp. 
att han dhet aldrigh sagt, och måtte wara misshördt om sin persohn, dhet dragon Nills Curi, 
som där uti wittnat lärer bekänna, som effter förmaning berättar sitt edel:e intygande lyda på 
Peder Chrestierson i Granåås, som kallas gubbe, och icke på Chrestiern Pederson i Wijken 
som g:l gubbe är och den andres fader, och at han wittnat at gubben så sagt måtte wara 
anskrifwit på Chrestier [264v] som g:l gubbe är, men han dee orden icke sagt utan sonen 
Peder Chrestierson gubbe. 
 Sententia effter enhälligt voterande: Såsom dragon Nills Anderson Curi hafwer in för 
rätten förklarat sig icke edelligen intygat, at Chrestier Peerson i Wijken sagt, dhet dragon 
Peder Flygare wara uti bäfwerens olåfliga tagande lijka godh och delachtigh med drängen 
Peder Erson, utan Peder Chrestierson i Granås, som kallas gubbe samma ordh fält och sagt, 
som mishördt blef; huar före blifwer Chrestier Pederson för edgångh i dhet målet frij och 
Peder Chrestierson i Granås obligerat å näste laga ting sielf tolffte gå lagh, sig intet sagt dhet 
Flygaren warit i lagh med Peder Erson om bäfwerens olåfliga tagande. 
 
24. Henningh Biörson opbödh förste gången Peder Chrestiersons hemman i Sohlbergh af 3 
tunland för 90 d. s.m:t som utom börden är försåldt, och reserveres Kongl. Maij:tt och cronan 
lösa. 
 
25. Peder Jonson i Gogzsiö läth insinuera sin faders Jon Olufsons gifne skrifft daterat den 24 
october 1692, angående att han medh sin hustru gifwit sigh till sytningz under sin son, som 
effter föreningh hemmannet af 1½ tunlandh behålla skall för 75 d. s.m:t, huaraf tages till för-
äldrarnes sytningz dehl 15 d. dito, och dee öfrige som är 60 d. s.m:t skifftes emellan barnen, 
huar af Peder Jonson tilkommer 30 d. och han utbetallar till systran eller swågrarne corporal 
Axel Suahn 15 d. s.m:t och Larss Olufson i Sohlbergh 15 d. dito, och sålledes till hemannet 
både löst och fast wara berättigadt, som upbödz förste gången, huilcket hemman han des utan 
inbörda skall. 
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Syn 8 juli 1693 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XIe: 3178 (Gävleborgs läns renoverade domböcker, nr 42), 
fol. 394v–396r, RA. (Kopia i Avskriftsamlingen, vol. 35, ÖLA.) 
 
Anno 1693 den 8 julj höltz husesyn på leutenantz bostelle under herr Maiorens compagnie i 
Ede by uthj Hammardahls sochn, bestående af 5½ tunland crone, och twenne ihoplagde och 
förmedlade hemman (närwarande å regementetz vengnar herr leutenanten Gabriel Falck) af 
häradzhöfdingen och sex st. nembdemän, och befans beskaffenheeten som föllier. Nembl:n. 
 Huardagzstugun i nya byggningen är sedan 1692 förferdigat nembl. fönsterrutorne botade 
och skorsteen ofwan taket opmuradt, och så in som utantill kalckslagen. 
 Gäststugun i samma knytningh. Jernstålpen och spiellet finnes, gålfwet är inlagdt, men 
icke rätteligen, och bör dy ophöijas och bättre tällias af dem som full betalningh tagit. Taket 
är panelat. Två st. fönster inhuggne tillijka medh stugu och cammaredörarne. Skorsteen ofvan 
taket opmuradt och kalck slagen in och utan till. Syllorne äre intet bevarade med fast gård och 
näfwer. En väggfast säng medh crantz är uthsedt men een ny ståndsängh är i dess stelle 
giordh. Ett nytt ovalt bordh 2 5/8 ahl. långt 1¾ ahl. bredt med nya fötter. 2 st. vägg faste 
benckiar och ett långsäte fehlas, och i ställe brukar leut:n Evert Pell stohlar som han säger sig 
willia bruka så längie han blifwer med bostellet, och wid afträdet insättia bänckiarne. Ett 
källare contoir nytt af leutenanten Everdt Pell 1693 giordt, dören med ståcklås och 1/2 alns 
långa gångjern. 
 Förstugucamar balcken, gålfwet, twenne fönster medh ramar och panehlningh och bräd-
taket ferdige giorde. Ett litet ovaldt bordh om 1½ aln långt och 1¼ aln bredt. En ny stånd-
sängh. Sätet och bänckien intet skaffade, och brukas stolar äfwen som i stugun. Förstu-
gugålfwet är inlagdt och dören giord, men panel taket eller båttn intet.  
 Stålpherberget är intet på söder gafwelln sedan 1692 techt och ferdigt giordt. 
Sädes och miöhlboden är ännu intet opsatt. Redskapshuset felar ännu. Heemblige huus taket 
är intet reparerat. [395r] Badstugan och stallen äre intet upsatte å nyo. Fähuset är icke widare 
reparerat, än dyngstahn fodhradt. Foderboden öster på gården är som 1692 åhrs syhn 
förmäller. Lilla stallen som brukas till swinhuus är dugellig, fastän nedersta hvarfwet är neder 
i jorden suncket, och är des utan hög nogh. 
 Kornladan söder om gården 15 ahl. långh 9¾ ahl. bredh, och af för seende opfördh 1686, 
och 1692 wara 15 ahl. bredh, är sedan synen 1692 höltz intet förbettradt, och pröfwes wara 
liten till hoopslagne hemman, som bör observeras, och intet synes kunna komma för detta 
leutenanten h:r Rosenstierna heller nu varande leutenant Everdt Pell till last, men bör dåch 
effter Kongl:e Maij:ts nådigste förordning så stoor göras som bostellet nödvendigt behöfwer, 
som måste skiee enär denne blifwer gamall och odugligh. Gamble kornladan är effter 1692 
åhrs synedom intet afknytt till foderbodh. 
 Det lilla låfftet som 1692 är såsom öfwerbyggningh rächnadt, är intet i någon måtto 
reparerat, utan som 1692. Den förfaldne källaren förutan muren, är icke heller uplagadt utan 
een ny under gäststugan af leutenanten Pell med steenmur 3 alnar högh men icke med leer 
och kalck muradt, 5 alnar långh och 4½ aln bredh, tällningzbotn, lukan med stackota gångjern 
och jernringh: williandes leut:n med tijden den gamble oplaga och öfwersättia med en bodh. 
Den lilla gamble byggningen väster på gården såsom öfwerbyggningh, där fundne jnnanrede 
1692 finns behållit, och fönsterrutorne insatte i den nårra, och i den gl. sängens stelle, een ny 
ståndsängh af leutnanten Pell dijtsatt. Item behållit i den södra. 
 Tree mällingar åker som hörer till siöåkeren ligger ännu i fast lin och lägde, den 
leutenanten föregifwer sig willia opbruka före än han den öfrige får i fult bruuk. 400 fambner 
haga opgärdat i åhr, dåch der af 40 famb:r aldeles ny, och af 360 famnar 2/3 nytt och 1/3 med 
gamall gerdzell och stöör, alt med granbandh, och är gilltigh. [395v] 560 famnar med 
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widebandh som allenast är half haga. Skiffteshagan emellan grannen Oloff Månsson och 
gårdzsens deel dels odugellig och lutadt. 30 famnar inalles, huar af intet mera dugeligt än 1/4. 
Hagan kring södre humblegården fins wara reparerat. Nybunden haga af nytt och gamallt 
gerdzell kring västre humblegården.  
 Höladutaken på twenne hölador i ängiet, äre icke reparerade. I den förfallne höladuns 
stelle är een ny opsatt 5½ aln långh och 6 ahl. bredh med dugelligit och nytt näfwertaak. 
Skogwuxne ängh som 1692 åhrs syhn tallar, är ännu intet påbegynt at rödias: föregifvandes h. 
leutenanten Pell sigh intet wara mechtig det at egna medell uprödia, efftersom tiocka 
grahnskogh är där vuxin långt för än dhet bleff leutnantz bostelle. 
 Åkergärdet 1693 är sådt med sex tunnor korn, som händt af dhet frökornet varit grofft 
och stridt, och ett tunland af trädet besådt med en halff tunna ärter effter landzens bruuk. 
 Humblegården är sedan 1692 först förbättradt med 100 st. ny stöör och väl risadt och 
spändyngia påfördt, och effter praxin för nyttigt hållit dhet som 1692 felades intet af nyo 
medh tågar beläggia, utan som sagt är handtera, och sålledes blifva tågarne opfriskade och sig 
widga, at dee fylla förra feelachtigheeten, andre eller tredie åhret, huar med synemännen 
hålla. Leutnant Pell föregaf sig deels wara okunnigh om opförde sloar och ängiar under 
bostellet som antechnade äre i 1686 åhrs syn, huilcka nu uprächnades: förmenandes der medh 
intet vara rätt tillgångit, och at för detta lensman Chrestiern Anderson wunnit een doom på 
hela bydzenz vengnar och Skallgården i Fyråås på Skallöön, och i sin tijdh den allena 
brukadt, i regard där aff, at denne gårdh äger 1/4 i byen och för än grannarne wille gå till 
jemförs dehlningh och betalla rättegångz omkåstnaden, hafva dee låtit honom Skallöhn allena 
bruka, men sedan hafva grannarne öhn sig tillkändt, och för sina hästar brukat till bethe. 
Leutnanten föregifwer sig hördt som och 1686 på synen af Nills [396r] Peerson i Högen är 
berättadt, att bostellet hafft sina särskilte fäbodar i Säfs sill, och Jons- och Swänsgården flydt 
dijth ifrå sine g:le ställen till præjuditze för bostellet. huaremoth Israel Hanson i Swänsgården 
exciperer, och säger sig intet wetta sin gård annorstädes sina fäboder hafft, än den nu är, 
huilcket lembnes till widare erkundigande och laga uthförande.  
 Leutnanten Everdt Pell ursächtar sig icke hunnit mera byggia, och låfwar fordersampt 
fulgöra huad som återstår. 
 

Liquidations räkning med leutnantz boställe 
uti Ede och Hammardahl sochn. 

  Debet   Credit 
Effter 1692 åhrs synedom felades Huardagzstugun är sedan synen 1692  
   Nembl. höltz ferdiggiord effter verderingen 
På huardagz stugan   3:  4: - medh    3:  4: - 
På gäststugan dito 16:  - : - Gäststugan dito förutan mull- 
På förstugucammaren dito   7: 22: - benckiar  16: -  : - 
På förstugan dito   3: 18: - Förstugucammaren ferdig   7: 22: - 
På wisterhustaket         6: - Förstugan dito förutan panel- 
Sädes och miöhlboden   6: 21: 8 taket    2:  2: - 
Redskapshuset felades för   3:  - : - Sedan sidsta synen är hagan  
Badstugan dito för 11:  6: - reparerat för    7:  - : - 
Stallen dito för 12:  - : - En ny höladu upsatt   2: 16: - 
På fähuset felades   4: 12: - Humblegården reparerat   2:  - : - 
På foderboden dito   1:  - : - Effter 1692 åhrs syn requirerades till bo-  
På kornladan dito   2:  - : - stelletz bebyggnad och bruuk som ännu  
G:la kornladan afknythes   hoos Kongl. Maj:t icke skola i underdån- 
till foderbod medh   2: 20: - ighet vara sökte och åtniutne  15:  - : 8 
3 mäl:r åker i linn   4: 16: -  
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På gerdzlegårdarne felade 15: 24: - Pro saldo återstår ännu som h. leut- 
Twenne höladutak skulle re- nanten Everdt Pell utan längre drögz- 
pareras medh    1: 10: - måhl åligger at byggia och reparera  
En dito opsättes för   2: 16: - af der till anslagne medell effter  
Humblegården förbättres   2:  - : - 1692 åhrs syn 47: 14: 8 
 Inalles  99: 16: - 
 
På sidsta synen debiteres h. leut:n Rosen- 
stierna allenast för 5½ åhrs byggnad, effter  
som han 1692 nöt icke mera än half löhn,  
men effter som han usum fructum af bo- 
stellet 1692 hafft måste han swara till hehl  
åhrs bygnad, dy debiteres för   3: 10: 16   _________ 
      102: 26: 16   102: 26: 16 
 
 
 

Syn 10 juli 1693 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3178 (Gävleborgs läns renoverade domböcker, nr 42), 
fol. 396v–397v, RA. (Kopia i Avskriftsamlingen, vol. 35, ÖLA.) 
 
Anno 1693 d. 10 julij öfwersågz och iemfördes medh Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns 
ordningh håldne husesyn på chergeant bostelle i Åsen och Hammardahl sochn och befans 
som föllier. Nembl. 
 Öster stugan. Spiell hafwer intet warit i bakungns röökgången som bör wara och kan kiö-
pas för 24 öre. Ingen jernstålpe för spijselln à 16 öre, och inga murstänger för 24 öre. I för-
stugu cammaren felas ett litet fönster som köpes för 6 öre. Syllen på södre långwäggen måste 
wäl bewaras med fastgård och näfwer för 6 öre. Kronan på skorsteen och kalckslåningen med 
1 d. s.m:t.  
 Wästerstugun behöfwer till reparation, nembl. jernståndare för 16 öre. Murstångh 16 öre. 
Skåttspield medh forma 24 öre. Gålfwet är på 2/3 skarfwadt mitt på, och intet kan skattas 
dugeligit, och dy måste å nyo göras, som eij kan skee under 3 d. s.m:t. Syllorne neder i jorden 
och måste conserveras med fastgård af timber och näfwer för 18 öre. Cronan mures på skor-
steen och ofvan taket kalckslås med 1 d. s.m:t. På norre sijdan widh spijselln äre 4 ståckar för 
ruttnade till 1/2-ten, innan till som fodras med 6 öre. Twenne gambla fönster äre af Jon An-
derson eller Påhl insatte som eij mera kunna varit värde än ett à 12 öre. Dy felas ett à 12 öre. 
 Källaren anbelangande, så fins den wara af Påhl Jonson reparerat, och sedermehra är 
muren utsigen. Och så wida Kongl. Maij:ts husesyns ordningh 1681 icke biuder någon källare 
hålla, så kan den icke komma i consideration fast än muren kan skada tagit af dhet boden intet 
källaremuren å alla sijdor betächt. 
 Huset som 1686 war satt på källaren till een stugu, är transporterat och giordt till een 
badstugu, huar å felas, nembl. Södre långwägg syllan och den wästre tvärsyllan. Item wästre 
knuten å nårra långwäggen måtte jorden och mullen afkastas, och sedan med näfwer och 
ståckar beuaras för 12 öre. Taket är allenast med tunt näfvwer och tårff tächt som bör göras 
dugligh och laghgilt medh 2: 16: - . Dörjern köpes för 6 öre. Facit 3: 2: -. 
 Wisthusetz wästre långwäggs sylla är funnen 1686 odugligh och opruttnadt, och af Jon 
eller Påhl botadt, och medelst opwägande een nyy insatt. [397r] Höladutaket i Siöåkeren war 
1686 funnet odugligit, och af Påhl intet färdigh giordt som bör skee och kan kåsta medelst 
dhes stoorlek 1 dahl. s.m:t. 



 
 
 

50 

 Gambla kornladan skulle afknythas till redskapshuus som Påhl satt öfwer källaren, men 
icke så stoor och widh som källaren, dy måste den dädan tagas, och sättias till redskapshuus 1 
d. s.m:t. Zå wida utskåttet eller låfftet öfwer porten är uthsedt till sädes och miöhlbodh, så 
måtte dörrjern och låås der före komma för 18 öre. 
 Aff stalltaket 1/3 odugl. 1686 som Påhl intet förbättrat och rächnas för 24 öre. 
Taket på höboden wäster på gården war 1686 till halft odugeligit som betyges af Påhl Jonson 
sedan wara färdigt giordt. Kommer altså nuwarande feelachtigheet så till wäggiar som taak på 
samma åboens answar, men dörajernen skaffar Jon Anderson för 6 öre. Sammalledes giordt 
taket dugelligit på höboden öster uth. 
 Fätäet till cronegården är sedan 1686 åhrs syn höltz opgiärdat.  
Fähuustaket widh fäbodarne är intet af Påhl tächt utan landbonden Oloff Nilson dhet flyttiadt 
och beteckt med barck. Miölckboden är fördt och satt i sitt förra och rätta rum af Påfwell. 
Humblegården hafwer sedan 1686 medelst gamall fähus tompt sig wärkelligen utwidgat och 
nu till 900 stänger, som bör bättre rensas och risas, at ogräset kan komma bårt.  
 Intet swijnhuus opsatt som kan kåsta 21⅓ öre. Kommer altså på Jon Anderson som 
hemmannet optagit och friheetz åhren niuttit, at byggia utan längre opskåf, eller ersättiat 
effter ofwanstående specification med 17: 27: 8 p:r s.m:t, och icke desto mindre wara sårg-
fälligh at byggnaden må blifwa fullgiordt för samma penningar. 
 Fältwäbell Erich Swaan hafwer brukadt ziergeantz bostelle 1687 och 1688, och åhr 1689 
1/3 däraff, och bekänner sigh ingen åhrlig byggnad giordt, utan fram och heemfördt ett 
huustimber som på gården ligger, och intet låtit bostället enär han avancerade till fältwäbell 
ifrå sigh syna. 
 Höboden wäster på gården war färdigh 1686 enär hemmannet emottogz, och som land-
bonden Oloff Nilsson berättar, 1689 [397v] warit som hon nu är, förutan taket, huar till –[?] 
eij nekar. Kommer altså Erich Swahn den at upwäga och läggia stehn under knutarne, och 
dhet som skadt är på ena wäggen medh näfwer bewara för     - : 12: -. Men Oloff Nilson 
reparerar taket med 3 öre s.m:t. 
 Där till med bör fältwäbelen af framfördt timber opsättia en källarbodh som wäl betäcker 
källaren, med godt näfwertaak, och måssade wäggiar, iemwäll och dör med gångh jern, som 
rächnas för en åhrsbyggnad. 
 Landbonden Oloff Nilson haffuer 1689 brukadt 2/3 men 1690, 1691 och 1692 hela 
bostellet, och finns hafwa bygdt. Nembl. ett nytt stall 6¾ ahl. i quadrat inom knutar med godt 
näfwertaak och innanrede, rächnas för en åhrs byggnad. En liten låffts byggningh med täll-
ningz gålff, tällningzbotn och dito öfwer porten, med godt näfwertaak, rächnas för twå åhrs 
byggnad, enär han skaffar dör med dess jern och låås före. 
 Blifwer altså Oloff Nillson pro resto för 2/3 åhrs byggnad förutan 3 öre s.m:t, till att 
reparera höbodtaket medh som han strax måste göra, och för 2/3 åhrs byggnadh och för 
innewarande åhr 1693 åligger honom fäbodhusen oprätta, och wäll med näfwer betäckia, som 
effter mätismanna ordom skal i proportion af hans skyldigheet gått göras. 
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Ting 24, 25 och 27 november 1693 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3178 (Gävleborgs läns renoverade domböcker, nr 42), 
fol. 562–573v, RA. (Kopia i Avskriftsamlingen, vol. 35, s. 641–664, ÖLA.)  
 
Anno 1693 den 24, 25 och 27 novembris höltz laga tingh medh allmogen af Hammardalls 
tinglagh, närvarande befallningzman Lorentz Backman och nämbden: 
 Erich Samuelson i Högzåås  Oloff Ersson i Sijkåås 
 Anders Jonson i Sohlberg Peer Chrestierson i Hallen 
 Abram Abramson i Jonsgårdh Anders Erson i Wallen 
 Israell Hansson i Edhe Erich Jöranson i Tullingzås 
 Anders Mattzson i Fagerdahl Peder Anderson i Fyråås 
 Jöns Jönson i Öhn Oloff Pederson på Åsen 
 
1. Dato aflade Oluff Pederson på Åsen sin nembdemans edh. 
 
2. Under inquisition om cronones afradzlandhz åhrlige taxa förekom pastor loci herr Jonas 
Salijn och berättadhe Loffiskie wara under prästestomen och taxerat för 24 öre s.m:t eller ett 
lispund giädder, och måtte lijkawäll åhrligen betalla 2 d. 8 öre s.m:t, huar aff han finner sigh 
graverat wara. Leutenant Everdt Pell berättar, 1 d. 16 öre wara uti indehlningen påfördt 
leutnanten och 27 öre på fendricken, dy sågz där effter, och befans i jordeboken wara taxerat 
för ett lispund giäddor och 27 öre som bör fördubblas, som annan räntha, och blifwer 1 d. 16: 
men huadan dhe öfrige 24 öre härflyta fins här intet beskedh, som och dhet till detta forum 
intet hörer. 
 
3. Dragon Oloff Lustigh hafwer stembdt Påhl Anderson i Gissellåhs för dhet han honom 
slagit, och berättar actor sig wara medh honom förlijckt, och Påfwell låfwadt gifwa honom et 
par skoor af älgzhud bällinger och något annat huar med han nögder är och Påhl låfwar 
fulgörat, huar med deth beroor så wijda Oloff Lustig huarken lam eller lytt är etc. [562v] 
 
4. Oloff Hansson i Högzåås kärade till dragon Samuel Erson Jerpe, för dhet han beskylt 
sigh afhändt een fogell som han intet will bestå, och dhet sade wäl i dryckenskap. Resp. at 
han mistat en fogell uthur een sin snara, och allenast frågat honom om han den tagit heller 
weth huem deth giordt, och han strax där till nekadt: berättandhes sig intet hördt honom dhet 
för andra sagt och sig belackat, utan bedit om förlåtellse om han så giordt, där till han bejakar 
och actor säger sig wara der medh benögder, huar medh dhet förblifwer. 
 
5. Swän Pedersson i Högzåås kärade till Påhl Anderson i Gisselåås, för dhet han honom 
Bartholomei tijdh uti Ede slagit i huffwudet, så att han i skiördeandan intet kunde arbeta som 
Oloff Hansson ib:m lärer kunna betyga, som berättar sigh dem råka i Jon Pedersons gårdh i 
Ede, och sågh Påhl slå Swän medh een kiäpp, och Swän gaff sigh undan till wäggen och Påhl 
slagit åth hans hufwud, och kunde wäll kiäppen träffa iblandh wäggen, dhet dragon Swän 
Granberg såg och omständelligen kan berätta.  
 Resp. at dee kommo ifrå liquidations möthet och något druckit, och Swän hafft een yxa 
på sin arm och bedit föllia sigh heem, och han sig excuserat, då Swän tagit i honom, och wille 
hafwa honom med sig heem, och han sig ursächtat, och blef altså skadd på högre handen af 
hans yxa, huar effter syntes ett smalt ärr, såsom rijfwit af een knijfsudd, och des medelst 
kommit i dryckenskap at slå honom medh sin kiäpp. Actor at han bödh honom i godh mening, 
och blef så bemött. Oloff Hansson berättar sig komma gående enär dee sloges på gården, och 
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see Swän wara blå på wänstra kinbenet och ögat, och ett litet håhl på ögonbrynet. Länssman 
Peer Chrestiersson betyger dhet samma. [563r] 
 Till dombs voterades enhälleligen: Såssom Påfwell Andersson hafwer slagit Swän 
Päderson twänne blånader och ett litet såår; altså dömmes han at böta effter 10 cap. såram. b. 
med willia L.L. för huardera tree mark till treskifftes som är nije mark och dhet Påhl af Swäns 
yxa fått pröfwes icke wara med hans willia skedt och dy saklöös effter 1 cap. såram. b. medh 
willia Landzlagen. 
 
6. Erich Jöransson i Tullingzåhs angaf dragon Oluff Nillson Hägg hafwa berättat, dhet 
Karin Ersdotter i Näset och legopijgan Ingeborg Olufsdåtter skolla hafwa gifwit hans huus-
folck ökenambn, dhet Oluff tillstår sig först i Stamsehl by uthi Ångermanlandh af Karin hördt 
där hon kallade Erich Jöranssons dåtter Anna dahlakutta, och sonen Jöran kallat trådu-
kalfwen. Ingeborgh uti sin huusbondes Erich Nilsons gårdh i Näset, kallat Erich Jöransons 
hustru Marin Andersdåtter skinkmärra, hans dåtter Karin kallat långhsijda och sonen Anders 
krakiss, huartil dee bäggie neka. Oloff Hägg berättar dragon Peer Olufson Trafware hördt där 
om af Ingeborgh tallas, som säger sigh förledne juhl wara hoos Ingeborgh i fähuset, och hon 
frågadt om trådukalfwen war i Jöns Danielssons bröllop, och han intet wettat huem hon 
mente, och dy frågat och hon swaradt krook-Jöran, huar till Ingeborgh nekar. 
 Dragon Joon Peerson Kruuskåp föregifwer, sigh sidstledne Michaelis dag wara i Tull-
ingzåås, dijt Ingeborg och kom at talla medh sin moder, och han frågat henne om öke-
nambnen, och hon där till nekadt, då han säger sig kunna bewijsa henne dhet sagt i fähuset för 
een man, och hon frågat hwem dhet skulle wara och han bedit henne sielf tänckia effter, och 
omsider nämbde hon Pär Trafware. Ingeborgh tillstår at där om talltes men intet nämbdt 
Trafwaren, och intet för honom sagt [563v] något, och at han en affton och natt krupit in 
igenom fähuusgluggen, och hon där medh luppit där ifrån och lagt sig i stugan, som 
huusbonden skall wetta, dhet han berättar sant wara. Trafwaren föregifwer sig gått igenom 
dören; Kruuskåpp, at Karin Ersdåtter förledne sommars i Bredgårdh för dragonerne Chrestian 
Jönson och Jöns Michelson Braf sagt sin egen faderbroders ökenambn, och kallat honom 
hwijthgallten, emedan som dee hafwa en hwijt galt som går krokutt och är faderbroderen lijk, 
huar till Karin aldeles nekar. 
 Karins fader Erich Nillson i Näset inlade een klagoskrifft om dhet squaller som på hans 
barn af några dragoner uthfört, som dee sielf updichtat, efftersom dee och flera intet fått effter 
behagh hafwa sin olåfl:e wägar och tillhåld i fähuset, så at han måst icke allenast bewara 
dören med stängsell, utan och igenslå gluggarne och liuren[?] medh stora spijkar å sijdorne, 
och Trafwaren om een natt funnen uti een kobås, därtil han nekar och Karin säger dhet wara 
skiedt. Kruuskåp, at Karin glissar åth folck i kyrckian, och actor, at capplan herr Wellam aff 
predijkestolen offta förmant i gemen, at medh sådant skulle hållas inne, och kan bäst wetta 
huem han meent där medh, då Erich Nillson upwijste herr Wellam Klangundi attest gårdagen 
daterat, at Erich Nilson ett ährbart huus fört och stält sig gudachtelligen och christelligen. 
Erich Nillson tilbiuder, sigh och sina barn willia och kunna göra edh, at beskyllningen är 
falskeligen updichtadt. Erich Nillson beklagar sig hördt eij många i Ström sochn skole wara 
utan ökenampn och gudh må wetta huem den gifwit, dhet andra och berätta. 
 Peder Trafware berättar och sig gå för tuå åhr sedan, åth juhl, Anders Ersons i Wallen 
fähus förbij [564r] och hörde Maria Grelsdotter i Grelsgårdh och Kerstin Andersdåtter i 
Wallen sins emellan kalla Mårthen Anderson i Öhn blanckstriken, och broderen Oloff 
tårrtallen, och deras syster Märet kallat giöken och Karin Abramsdotter kallat gl. jutska, men 
intet medh dem tallat, utan stått utan för wäggen, som dee intet wiste af, och kände dheras 
röst, och sedan een gångh dem där om påmint, och Maria swaradt, sig icke wara dhen förste, 
som dhet sagdt. Kerstins fader Anders Nillson i Wallen uhrsächtar sin dåtter, och will å nästa 
tingh lagföra Trafwaren för sådan obewijssligh beskyllningh. Erich Jöranson föregifwer, 
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tijden blifwa för kårt at kalla hijth Chrestian Jönson och Jöns Braf till detta tinget, och kan 
wara tijdh nog till nästa tingh. Ehuruwäll rätten gärna effter sin skyldigheet wellat med 
definitiv doom afhielpa angifne ökenambs action, så kan dhet dåch icke skiee, emedan som 
dragonerne Chrestian Jönsson och Jöns Michellson Braf beroopas till wittne i saken, som icke 
tillstädes äre, och därföre måste beroo till näste laga tingh, då berörde dragoner skolle 
förhöras. 
 
7. Dragon Henrich Östman angafs af sexman Daniel Jönson i Öhn och Daniel Erson i 
Grehlsgård, huru som han 8:de söndagen effter S. Trinitatis i Ströms kyrckia drucken under 
predijkan tilltalt een gåsse som stodh brede wid hohom, så högt, at herr Wellam Klangund å 
predijkestolen blifwit där af förargat, och frågat huad fyllhund dhet mon wara, som stodh på 
lächtan: säijandes, at han antingen bör tijga eller måtte prästen tijga; ståendes sexmännen i 
samma bänck med Östman tree eller fyra persohner ifrå honom, men kunde intet höra huad 
han sade, och herr Wellam begynthe åter predijka?  
 Resp. at han om morgonen åth tillijka [564v] medh sin wärdh Peder Anderson i Strandh, 
och litet drack men intet war drucken, och så wida een liten gåsse stodh emellan hans been i 
bäncken, den han will hafwa dädan och han wille icke, och honom tiltallt tuå gånger dhet 
prästen hördt, efftersom lächterne icke äre långt ifrån predijkestolen. Han säger prästen måst 
tänkt sig wara drucken, som dåch intet war, efftersom strax synes, enär han een dryck eller 
tuå får, och drack eij mer än ett stoop ööl, och hade eij gåssen warit, så hade ingen förargellse 
skiedt. Peder Anderson berättar Östman, om morgonen dricka ett stoop öhl, och kunde blifwa 
litet drucken, effter som han litet tåhl, och sedan folgdes till kyrckian. 
 Sakens sammanhang oprepades och enhälleligen voterades till fölliande doom: Alden-
stundh dragon Henrich Östman dom. 8:va post Trinitatis hafwer warit drucken i Ströms 
kyrckia, och medh sitt tahl giort oliudh, så at predijkanthen blifwit förordsakat at ophöra 
medh predijkande, och förmana till stillheet. Altså finner rätten skälligt, at dömma honom 
effter Kongl. Maij:ts stadga om oliudh och förargellse i kyrkiorne a:o 1686 at böta 50 dahl. 
silf.m:t heller plichta med kråppen och stå uppenbara kyrckioplicht. 
 
8. Hustru Karin Staffansdotter, dragon Mohrmans, Karin Erssdåtter och Gölu Jonsdotter 
ifrå Fyråås, som förledne sommar ibidem wallat boskapen, angåfwes, förledne sommar i S. 
Johannis tijdh utsläpt skogzelldh, som mycket sig widgat och stoor skada giordt? Resp. 
Hustru Karin Staffansdotter och Karin Erssdotter föregifwa, sigh ingen ordsaak därtill wara, 
utan Gölu Jonsdotter hafft eldföret hoos sigh, och utom dheras wettskap slagit upp eldh, huar 
af han [565r] blifwit löös, men Gölu säget dhet skee dagen effter andre storböndagen som 
war den 17 junj, med deras willia och wettskap, huar till dee neka. Gölu föregaff at hustru 
Karin Staffansdotter tog een eldhbrand, af först upgiordhe eldh, och optände litet därifrå, och 
hon rådt henne därifrån och fått till svaar, at dhet kan här på tårra brennan intet skada, och 
strax fastnat uti en roth och låga, och Gölu tagit jordh och mull i sitt förkläde, och budit till 
där medh quäfian. Hustru Karin sade sig dhet giöra effter Gölus begäran, huar till hon nekar. 
Karin Ersdotter sägher, hustru Karin taga eldhbranden, och Gölu warnade henne, men hon 
dhet intet achtat. 
 Samptel. votum: Aff föregående ransakning befins, at hustro Karin Staffansdotter hafwer 
icke allenast warit tillstädes tillijka medh Karin Erichsdotter, enär Gölu Jonsdotter opslagit 
och upgiort eldh S. Johannis tijdh, utan och där sammastädes tagit een eldbrann och antändt 
annorstädes där brede widh; altså pröfwes dhet wara medh alla trees willia och wettskap 
giordt, och altfördenskuldh lijka bråtzlige. Och såsom dhet är skiedt då stoor hetha och tårka 
war, så dömmes dee effter Kongl. Maij:ts skogseldz placat 1690 tillhopa böta trettijo dal. 
s.m:t eller plichta medh kråppen: niutandes angifwaren 1/3 af böterne. 
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9. Siuhl Pederson i Hallen angafs hafwa 5:te dagh pingest opgiordt eldh östan för Låsiön på 
ett edh emellan Låsiön och Wijksiön som eij kunnat sig widga, och intet folck warit hemma, 
utan på wägabyggningen, och slåcknat af sig siellf, dhet sonen Peer Siuhlson tillstår, och 
föregifwer sin fader wara gamal, och intet förmått sigh infinna, som betygades sant wara. 
Nembden betyga, den tijden stor warma wara, kunna honom eij frijkalla för böter. [565v] 
 Såsom Siuhl Pederson hafwer fempte dagh pingest då stoor warma war opgiordt elldh, 
som löös kom, huilcket i sådane tijder af Kongl. Maij:tt alfwarligen är förbudit; altså dömmes 
han effter Kongl. Maij:ts placat anno 1690 angående skogzelldar at böta trettijo dahl. s.m:t 
eller plichta med kråppen: warandes angifwaren berättigadt at niuta 1/3 af böterne. 
 
10. Pijgan Ingeborgh Erssdotter i Tullingzåås tiltalltes för dhet hon i midsommarsweckan 
giort upp elldh som sigh mycket widgat, och gått öfwer gl. tårrbrännan, som intet stodh till at 
släckia förr än rengn kom? Huartill Ingeborgh intet kunde neka, och sade sigh dhet utan 
någons inrådande och begäran göra. 
 Resol.: Såsom Kongl. Maij:tz skogselldzplacat 1690 alfwarligen förbiuder, at ingen må 
hafwa låf och macht at uptända eldh i skogen, enär stoor heta och tårka är, och pijgan 
Ingeborgh Erichsdotter i Tullingsåås dhet lijkaväl giordt i midsommarsveckan sidstleden, då 
stor tårka och heta war; altså finner rätten skälligt till underdånigst föllie af högstbemelte 
Kongl. Maij;ts placat at dömma henne till böta därföre 30 dahl. s.m:t eller plichta med 
kråppen, hafwandes angifwaren at niutha 1/3 af böterne. 
 
11. Änckian hustru Kerstin Månssdotter i Sohlbergh och pigan Märet Danielsdotter 
anklagades, hafwa weckan för pingest opgiort elldh i skogen, och ingen stoor skadha giordt, 
och brunnit till dess rengn kom, och medelst många elldar intet manskap kunde till allas 
dämpandhe räckia, utan dee angelägnaste upwachtades? Resp. Hustru Kerstin berättar sig så 
obetenckt warit till at rökia bårt [566r] myggan, och ellden upgiort, ehuruwäll Märet därtill 
nekat, och dhet skedde weckan för pingest. 
 Resol.: Emedhan som hustro Kerstin Månsdotter hafwer opgiort eldh i skogen, och dhen 
icke wäl utsläckt, som därföre löös kommit. Och såsom dhet sträfwer emoth Kongl. Maij:ts 
1690 åhrs skogseldzplacat; så dömmes hon effter högstbem:te Kongl. Maij:ts placat, at 
plichta därföre medh trättijo dahl. silf:rm:t heller umgiälla med kråppen: niutandes an-
gifwaren 1/3 af böterne. 
 
12. Pijgorne Märit Edfastdotter och Karin Hemmingsdotter i Sohlbergh, angofwos hafwa 
effter pingest uptändt elldh widh fäboderne, som sig något widt strächt, och at dhet icke bleff 
kunnigt medelst långh aflägsenheet, förr än elden tagit öfwerhanden, och intet stodh at 
släckia, som icke heller skiedde, förr än rengn kom, men ingen skada giordt, utan gamal wåhl 
och någon rijss skogh afbrändt? Resp. Märet Edfastdotter bekänner sig om 5:te dagh pingest 
burit uth eldh i skogen och antändt någon wåhl, med Karins minne och wettskap, huartill hon 
nekar. Märit föregifwer sig fråga Karin strax om morgonen, enär de stego upp, och hon sade, 
at dhet kunde den gången skee, men Karin nekar och därtill. Nembden hålla dem lijka 
bråtzlige at plichta, emedhan som dee warit bäggie där och i beggies närwaro skiett. 
 Aldenstundh Märit Edfastdotter och Karin Hemmingsdåtter hafwa vallat boskapen till-
sammans och utsläpt eldh, fast än Karin will draga sig där ifrån, så som den som där till intet 
samtyckt. Så är lijkaväl skälligt funnit, båda derföre at den ena intet är klokare än den andra, 
och at dhet skedt i bägges närwaru, at bäggie böra till gärningen swara. Och så wida dhet är 
skedt i [566v] olaga och förbuden tijdh, så dömmes dee effter Kongl. Maij:ts skogselldzplacat 
1690 at böta 30 d. s.m:t eller plichta med kråppen: niutandes angifwaren 1/3 af bötherne. 
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13. Änckian hustro Elin Jonsdotter och pigan Märit Swänsdåtter på sitt 15:de åhr, tiltaltes för 
dhet dee andra stoorböndagen opgiort eldh i skogen, icke långt ifrå Lorås by, som strax blef 
uthsläckt och ingen skada giordt, huartill släckningzhielp kallades, och war merendels förr 
bestält? Resp. at Märit frågat hustru Elin, om hon skulle taga eld medh sigh, och hon där till 
beiakat, och upblåst eldh, och hustru Elin blef strax så rädd och förfärat, at hon luppit till 
Fyrås effter släckningzhielp, och dee strax kommit, då allenast litet rykt, som fulkomligen 
släktes. 
 Samptel. votum: Af föregående ransakningh befins hustru Elin Jonsdotter tillijka medh 
Märet Swänsdotter i Loråås, hafwa andra storböndagen förledne sommar upgiordt elldh hardt 
in widh Loråås by, som begynt sig widga, men merndels dämpat förr än kallat släckningz-
hielp kom. Och så som sådant å den tijden, då stoor heta och tårka war är alfwarligen 
förbudit, någon eldh at i skogen uptändha; Altså till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts 
1690 åhrs uthgångne och publicerade skogzelldzplacat, dömmas dee därföre at plichta medh 
sina trettijo dahl. silf.m:t eller plichta proportionaliter med kråppen: niutandes angifwaren 1/3 
af böterne. 
 
14. Hustro Märta Mattzdåtter i Granåås som gått i wall med Hemmingh Ersons boskap 
tiltaltes, för dhet hon uthsläpt skogselldh förledne wåår, och ingen skada giordt? Resp. at dhet 
war så kalt, at hon nödgades dhet göra [567r] som skiedde i weckan näst effter Ersmässa, som 
i jorden sig längie sig dölt, och icke upkom förr än warman kom, och då begärtes 
släckningzhielp, som och skiedde åtta dagar för S. Johannis medh grannarnes tillhielp uti tree 
dagar.  
 Ehuruwäll hustro Märta Mattzdotter uti maij månadt sidstleden, hafwer uptändt eldh i 
skogen, som fuller war i låfgifwen tijdh. Men såsom hon den icke rättelligen uthsläckt, och dy 
sedermera up- och löös kommen, huilcket sträfwar moth 1690 åhrs skogzeldzplacat; Altför-
denskuldh fins hon wara skyldigh at böta därföre 30 dahl. s.m:t eller plichta med kråppen: 
hafwandes angifwaren at niuta 1/3 af böterne. 
 
15. Pijgorne Märit Larssdotter och Märit Pedersdåtter ifrå Sohlbergh, anklagades hafwa strax 
effter S. Johannis sidstleden opgiordt eldh i skogen, som ingen skada giordt, men brunnit till 
dess rengn kommit? Resp. at ingen eldh blifwit opgiordt, där icke Gunnilla Swänsdotter 
kommit med budh hemman ifrån at den opgiöra, och afbränna wåhlen, och dee därtill nekat 
twenne gånger, och bäggie Märett omsijdher folgdz åth och den opgiordt. Gunnilla föregifwer 
dem frågha om dhe icke skulle få låff bränna bårt wåhlen, och hon swarat sig intet låff heman 
ifrån där till hafwa, och sagt, at där dhet ingen skada skulle förordsaka, så kunde dhet göras 
och der medh gått därifrån heem, och dee sedan antändt. 
 Märet Larssdotter berättar sig wara förbudin af sitt huusbondzfolck eldh opgiöra, och 
enär Gunnilla kom och därtill samtyckt, icke bättre wettat, än dhet giordt, ehuruwäl hon 
nämbde intet, at dhet henne war befalt. Märit hafwer och giordt bud heem at ellden war löös, 
och grannarne kommit och sökt den at dämpa, som icke skedde, emedan som [567v] den 
öfwerhanden tagit och intet mera folck kundhe bekommas efftersom manskapet war förordnat 
på andra orter, förr än rengn kom. Nämbden håller dem alla tree lijka skyldige, och där 
Gunnilla icke dem fördristat, kommande hemman ifrån, så hade dee ingen eldh uptändt. 
 Aldenstundh Märet Larssdotter och Märet Pedersdåtter hafwa medh Gunnilla Swens-
dotters wettskap och inrådande uptändt eldh i förbuden tijdh då stoor hetha och tårka war; 
altså finner rätten, dem alla tree därutinnan wara lijka dehlachtige, och altförden skuldh alla 
tree effter Kongl. Maij:ts placat a:o 1690 angående skogselldar saker till 30 dahl. s.m:t eller 
corporalt straff: hafwandes angifwaren at niuta 1/3 af böterne. 
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16. Pijgorne Karin Jonsdotter och Juliana Mickelsdotter ifrå Gogzsiö angåfwes hafwa op-
giordt och utsläpt eldh i skogen widh fäboderne, å söder sijdan om siön, åtta dagar för 
pingest, och ingen skada giordt? Resp. at dee medelst kiöld i pingest weckan dhen opgiort at 
warma sigh, och den uthslächt, men i jorden fördåldh warit, och åtta dagar effter opkommit 
och begynt brinna, då dee intet wore mechtige den släckia, och syntes wäl ellden heem till 
byen men ingen kommit, efftersom dhet allenast bran på lötan och brunnit till dess rengn 
kom. Erich Hansson, Oluff Olufson och Peder Jonson i Gogzsiö föregåfwo sig måst upwachta 
en annan eldh, å nårra sijdan om siön, där corporalen Axel Suahn och Oluff Olufson hafwa 
sina fäbodar som gått så widt, at den kommit till deras åkerhagar och intet kommit effter budh 
till Loråås ellden. Gogzsiö boerne föregifwa sigh intet wetta huem som samma eldh [568r] 
utsläpt, och blefwe warse ellden wara upkommen, men huarken sielfwa dijth warit, heller 
budhkaflan utsändt, emedhan som folcket den tijden allestädes wore på slåtten, och icke 
kunnat komma tillstädes. Dee neka sig wetta huru ellden på nårra sijdan är opkommen, och 
intet af deras wallfolck kunnat skee, efftersom dee aldrigh så långt wäster uth medh boskapen 
komma, och at lapparne, som fara af och ann, måtte den uptändt.  
 Pijgorne Ingeborgh Pedersdotter och Karin Andersdotter, som wallat boskapen å nårra 
sijdan, äre intet kallade eller tillstädes. Gogzsiöbona berätta elden å södra sijdan opkomma 
och itändas pingestlögardagen, och å norra kom ellden löös strax effter pingesthälgen. Erich 
Hansson och Oluff Olufson föregifwer sig reest till Föling sochn pingestlögardagen, och intet 
sedt ellden sig yppat, men Peder Jonson berättar sigh see ellden om pingestlögardagen, och 
lijkawäl rest till kyrkian, och corporalen Suaan och så intet warit hemma som säger sigh eij 
wettat af någon eldh. 
 Ändoch Karin Jonsdåtter och Juliana Mickelsdotter hafwa sidst uti maij månadt näst-
förleden opgiort elldh i skogen å söder sijdan om siön, som skall i jorden dölt sig till pingest 
lögardagen, då han sig yppat och å nyo itändt, så hafwa dee lijkawäl den icke rättelligen och 
wähl utsläckt, som effter förordning bordt skee; Altså finner rätten efter Kongl. placatetz 
innehåldh dem derföre böre plichta, och bötha tilhopa 30 d. s.m:t heller umgiällat medh 
kråppen: niutandes angifwaren 1/3 af böterne. Och ehuruwäll Erich Hanson och Oloff Oluf-
son skola hafwa om pingestlögardagen, då skogzellden å nyo sigh yppadt och antändt 
begifwit sigh till Fölling, och föregifwa [568v] sigh samma eldh icke warse blifwit, och 
corporalen Axel Swahn icke warit hema stadder, så kan rätten intet finna dem dess medelst 
wara ursächtade, efftersom Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat 1690 icke nämbner, at bonden 
som sådan eldh blifwer först warse, bör dhet beråda och kalla släckningzhielp, utan i gemehn 
alla och dee huar under ens huus folck bör och kan förståtz; Altfördenskuldh pröfwar rätten 
skälligt Kongl. Maij:ts placat lijkmätigt, at alla fyra grannar böra för sitt förseende därutinnan 
plichta medh sina tiugu daler s.m:t, huarom ransakningen widlyfftel. förmähler. 
 
17. Issrael Simonsson i Hallen angafs hafwa giordt upp eldh tijssdagen effter S. Johannis, 
och grannarne dijt warit och den dämpat, at han icke widt gått? Resp. at han war så obetenckt 
och giordt up eldh wid dhet han dragit noth, at steka någon fisk åth sigh, och den icke wäl 
uthsläkt. 
 Såsom Israel Simonson hafwer i olaga och förbuden tijdh upgiort eldh i skogen; Altså 
blifwer han effter Kongl. Maij:ts skogseldzplacat a:o 1690 saker till sina 30 dahl. silf.m:t huar 
af angifwaren niuter en trediedeel. 
 
18. Gölu Pedersdåtter i Grehlsgård är stembd för skogseldh, och sig absenterat utan laga 
förfall, och efftersom nödigt pröfwas, at hon bör sig förklara i saken huar medelst ingen doom 
kan gifwas; Altså plichtar hon för tredsko och olydno effter 33 cap. tingmålabalcken med tree 
mark. 
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19. Ingell Anderson i Giörwijk kärade till Påhl Hanson [569r] ib:m för dhet han skall slagit 
ett stycke igenlagd åker som hörer till cronoparten, som grannen Peder Olufson berättat?  
 Resp. at Jon Hemmingson och han på höfft delade hemmannet i tu, och på Påhls halfpart 
kom flathan, som syntes wara större än den andra halfparthen som Jon Hemmingson skulle 
hafwa, och dy aftalltes, at dee öfwerst på flathan skulle hafwa åhrsskiffte, och samma åhr blef 
Jon Hemmingsons deel öde, och första tu åhren wäxste där intet, efftersom den war nyss 
igenlagd, och där till med steenig ort, och tredie åhret bekänner Påhl sigh där slå, fast än dhet 
mycket ringa war, dhet Jon Hemmingson betygar sant wara. Påhl Hanson berättar sig och så 
hafwa i lagh medh Jon Hemmingson i hufwudgierdz högen till tuå mällingar och till en half 
mähling i åker hafft och det andra i linne tillijka medh Jon Hemmingsons som han intet slagit, 
af fruchtan, at han skulle misstäckias för ödesparten, dhet Peder Olufson bewittnar. Ingell 
angaf Påhl instängt i fäbowallen et litet stycke, ödesparten tilhörigh? Resp. at han måst in-
hängna sin andehl, och i linean kom ett hörn af ödesparten, som betygadhes sant wara, och 
strax lades till cronoparten igen: Item at den dehlningen och war giordh på höfdt och intet 
lagl:n och hörnet låg in till fähuset och wägen, och kunde intet annorledes omhagas. 
 Såssom Ingell Anderson boor på ett cronohemman och angifwit Påhl Hansson, förr än 
dhet blef optagit tillängnat under sin halfwa deel af hemmannet ett stycke igenlagd åker 
öfwerst på flatan, och instängt å fäbowallen et litet stycke cronohemmannet tilhörigt [569v] 
och intygat är at Jon Hemmingson, som skatträttigheten af nu warande cronopart, at emellan 
honom och Påhl Hanson war på höfdt utan mätning och refningh hemmannet delt i tu, och 
kunnat förstå, at Påfwels bekomne stycke och flath war litet större, och dy allenast dhet war 
sitt åhr bruka, och ingen dhet i första tuå åhren häfdat, utan Påhl tredie åhret, och emedan som 
han lijka rådande där uti war, kan rätten intet finna honom därutinnan straffwärdigh. An-
belangande Ingells angifwande, at Påhl hafwer tillwällat sigh et litet stycke af cronopartens 
fäbowall, så fins den icke heller wara lagl. delat, och omtallde stycke är allenast ett litet hörn 
hardt widh Påhls fähuus och fäwägh, och des uthan intet kunnat inhängna sin andehl af 
wallen; Hwarföre kan rätten intet finna skälligt, beläggia Påhl medh något straff därföre. 
 
20. Erich Jöransons i Tullingzås incaminerade action å 1692 åhrs höstetingh om iemföres 
dehlningh i myhrslått medh Jöns Danielssons ib:m, företogz, och actor itererade sin begiäran, 
där emoth Jönss Danielson execiperade således, att Tullingzåås bestått i gambla och forna 
tijder af ett hemman som sex bröder egt, och uti hans faderfaders Jönss Swenssons tijdh 
skifftadt i tree deelar, nembligen halfparten till hufwudhemmannet och halfparten till twenne 
huardera och twenne gårdar, een västerst och een österst i byen opsatte, som fingo huar sin 
broderspart af hufwudhemmannet som Jöns Danielson åboor: Warandes Jöns Danielson 76 
åhr gamall och hans fader Daniel Jönson war 80 åhr gamal [570r] som i roligh possession i 
dee tijder suttit, och förmodar få niutha dhet och oklandrat här effter, och at Erich Jöranson 
ödelagt myhrslått som hans fader för honom slagit. Item at hans faderfader uthlöst tree sina 
bröder, och at Erich Jöranson wäll hafwer så mycken jordh som han skattar före. Actor, at han 
i heemängien fast mera hafwer än proportionaliter kan belöpa? Resp. at han bör hafwa meer 
än Erich, efftersom hans hemman består af fyra bröders parter, och Erich icke meera än af en 
broders part, och at han fått större skatt, kommer därutaf, at han af bydzsens odelte skogh och 
mark opbruttit och oprödiat åker och ängh, men intet kan han af sitt hemman något niutha, 
och samma prætension kunde cronhemmanet hafwa som Påhl Jonson åbor. 
 Ehuruwäll Erich Jöransons och Jöns Daniellsons hemman äre skatte, och Erich Jöranson 
prætenderer iembföres dehlningh medh Jönss Danielson, af skiähl, at dee i forna tijder, tillijka 
medh nu warande cronohemman som Påfwell Jonson åboor, warit ett, huar emoth åtskilligt 
inwändes, och kunde dhet lagligen afhielpas, om icke Kongl. Maij:ts nådigste resolution af 
den 27 juij 1693 sådane ägotwister, huar utj cronohemmannen äre intresserade lembnar till 
herrar landzhöfdingernas opp- och afgiörande. Altså remitteres och denne dijth hänn. 
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21. Oloff Mattzson i Ede uthlåfwade gifwa till hustro Märit Jönsdotter en half tunna korn 
som rester och återstår på en stugu han af henne kiöpt hafwer, fast än intet wist köp giordes. 
[570v] 
 
22. Herr pastor loci Jonas Salijn hafwer låtit stembna Jon Olofson i Hallen, för dhet dragon 
Oloff Hummer af hans förwållande och handawärken försummat hans arbete förledne 
wårasse, och söker eij mera än skiäligh förnöijandhe för därigenom tagne skada, och lembnar 
Hummer uthföra sin action medh Jon Olufson om slagzmålet dhet bästa han kan? Swarar sig 
dhet willia giöra och förlijka herr kyrckioherden medh arbete i andtijman som godhe män 
dhet skiäligen kunna finna och läggia huar medh dhet blifwer, och Hummer söker till nästa 
tingh laga citation på Jon Olufson. 
 
23. Peder Jonson upbödh andre gången sin faders Jon Olufsons hemman i Gogzsiö af 1½ 
tunlandh, som han inbördat medh 75 dahl. silf.m:t huar af 15 dal. dito tages till föräldrarnes 
sytningh, och dhet öfrige delas syskonen emellan, huilcket utan klander skedde. 
 
24. Dato upwijste Giörwikzboerne herr general maiorens och gouverneurens högwelborne 
herr Otto Vellingks resolution daterat Röden den 25 september jnnewarande åhr 1693: lydan-
des uti post scripto, at widh häradztinget skulle ransakas öfwer dhet supplicanterne kunna 
wijsa betallt wara på deras böter och till hwem så wäl chronodehlen som häradetz och 
målsägarens dehl, huilcket skedde på fölliandhe sätt. Nembl. 
 Först wijstes en wärderingz lista, underskrifwen af fyra stycken nembdemän sine dato på 
huar och ens ägendom. Nembl. På Peder Hemmingsons – 37 d. 8 öre s.m. Jon Hemingsons 
[571r] 40 d:r. Jon Ersons – 12: 20: - Peder Olufsons 24: 16: - och Erich Olsons för 60 d. s.m. 
Facit – 174 dahl. 12 öre sölfwermynt.  
 Nembdemännen berätta och föregifwe då warande lenssman Anders Olufson Wall göra 
execution tillijka medh gevaldiern Raal Erson Rase, och huad som strax blef förytrat och såldt 
för penningar emottogh länssman och gevaldiern Rase som så när skedde på 4 st. koor; 
huilcka wärderingzmännen obligerades antaga till des penningarne skulle kräfias. Nembl. 
Peder Chrestierson i Sohlberg 2 stycken. Erich Samuellson i Höxåås 1 st. och Daniel i Steens-
gård 1 st. dito som dels derföre giordt redo, och dels göra böör. 
 Jon Hemmingson berättar hoos sig blifwa exequerat en oxe och een qwijga som på 
nembdemännens upsattz icke funnes, och at Peder Hansson i Fyrås köpt oxen: wettandes intet 
huem som qwigan bekom. 
 På och för Erich Olufsons wärderade ägendom af 60 d. s.m:t fins /1. dåwarade sochn-
skrifwarens Halfwar Mårtensons quittens d. 23 januarij 1683 på 14 d. s.m:t. /2. Gevald. Raal 
Rases quittens den 9 augustj 1684, på 40 d. s.m:t; Facit 54 d. Befallningsman Jonas Wargh 
quitterat den 31 martij 1686 30 dahl. af Påhl Hansson i Skarpås för Peder och Jon Hemmingz 
sönners fasta i hemmannet. Warandes ingen säker underrättelse huem som penningarne seder-
mera emothtagit: kunnandes befallningzman Wargh och gevaldiern Raal göra redo för opbur-
ne och quitterade penningar, iemwäll och Raal för exequerade ägendomen, efftersom Anders 
Wall förlengst är rest utur landet till Västergiötland, och Halfwar Mårtenson vistas i Nårie. 
 
25. Illa häfdade och bebygde hemman: 
 Hammardahl sochn: Fyrås: Hemming Biörson 2 tunnland skatte tredie gången anmandt 
och tilsagd. Ibidem: Erich Peerson skatte 3 tunlandh, beboos af Hemming Biörson, anmantes 
förste gången. [571v] Wijken: Peer Larsson skatte 2 tunland anmantes tredie gången. Ede: 
Peer Månson skatte 1½ tunland tredie gången tilsagd. Ib:m: Anders Jonson skatte 2 tunl. åbon 
Jon Erichsson tredie gången anmant. Hallen: Oloff Toreson, crono 2⅓ tunl. åbon Anders 
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Olufson tredie gången tilsagd. Ibm: Oloff Peerson crono 2 tunland, dragon Jon Flinck tredie 
gången tilsagd. 
 Ströhm sochn: Grelsgårdh: Erich Bråddeson 2 tunl. skatte, åbon Oloff Mårtenson tredie 
gånen förmant. Reenvattn: Erich Jonson 1/4 crono 1½ tunland, är fendrickz tilldehlningz-
hemman, åboen Påhl Erichson förste gången anmant. 
 Giörwijk: Hemming Peerson 1/2 hemman crono 1 1/6 tunland optagit 1692 på friheet af 
Ingell Anderson blef andhre gången anmant. 
 
26. Dato undersöcktes effterfölliandhe cronohemmans villkor och adpertinentier så in- som 
utom gårdz, och befunnes effter länss och tålfmäns håldne besichtningh in junio sidstleden 
vara af den beskaffenheet som föllier. Nembl. 
 Hammardahl sochn, Fyrås: Tage Månsons 2 tunland, öde 1688, 1689, 1690 och 1691 och 
på friheet optagit åhr 1692 af Erich Zachrieson. Wäster stugun 9¾ ahl. långh och 9½ aln 
bredh är gamal och ena väggbandståcken med syllorne förruttnade, utan spieldh, och kan 
repareras at brukas een godh tijdh, men cammaren och den östre stugan är aldeles oduglige 
till väggiar och taak så at intet med dhet gamble timbret kan lagas. Stålpherberget är och 
aldeles tillijka med stallen och foderbodan oduglige, kunna repareras med nya ståckar och 
nytt näfwertaak på kornladan, stallen och foderboden, men timberskogh af grahn, bark och 
näfwerflätt fins på des skogh och ägor och icke behöfwer köpa långväga. 
 Åkeren alla ödesåren legat orörd och obrukat, och i [572r] långh tijdh tillförenne i stort 
vanbruk och utskrindat varit, och för fäfoth under ödesåhren legat. Vedbrand och gärdzlefång 
fins, ringa fiskevatn och icke ymnogt muhlbete. Gärdzlegårdarne äre väl förfaldne men een 
god deel där af kan brukas och medh nytt blandas. Ordsaken till ödesmålet hafwer fattig-
domen varit, medelst många åhrs missväxt, som offta upp under fiällen skeer. Och efftersom 
husen äre dels förfallne, åkeren icke allenast legat under fäfot och i fast linne och tillförenne i 
stoort vanbruk och utskrindat, pröfves hemmanet icke under 4 åhrs friheet kunna väl 
opbrukas och bebyggias, och i framtijden swara till cronones utskylder som heemställes till 
högvelborne herr gouverneurens wijdare omdöme. 
 
27. Hallen: Jon Olufssons 2¼ tunl. legat öde 1688, 1689, 1690 och 1691 och åhr 1692 opta-
git på friheet af Oloff Jonson. Bäggie stufvorne och cammaren äre duglige till väggiar och 
taak med innanrede förutan 7 st. fönsterruthor som äre söndrige. Twenne låfft öster och väster 
i gården, visterhuset och källaren äre ferdige. 
 Kornladan kan repareras med 3 st. ståckar och nytt näfwertaak. Stallen behållen och 
dugligh men taket merendels förderfvadt. Fähuset kan repareras med twenne ståckar, en å 
huardera tvärväggen och alt innanrede tillijka med gålfwet. Svinhuset dito med taket. 
Gerdzlegårdarne äre mäst förfallne, men af större delen kan gerdzlet brukas till 2/3 och 1/2. 
Åkeren legat under ödesåhren i fast lin och lägde orörd och obrukat. Ängiarne något skogh-
vuxne men af godh grääsväxt. Höladurne duglige. Timberskogh, vedbrand, gärdzlefångh, 
näfver och löfskogh fins å dess ägor. Item godt muhlbete och fiskievatn, men liten diurfångh. 
 Ordsaken till ödesmåhlet varit, at skattägaren begifvit sig hembligen till Nårie, och ingen 
veet berätta annan ordsak därtill varit, än han gått i löffte för ett ödeshemman som icke var 
rätteligen häfdat. Och såsom gården är merendels [572v] färdig, och åkeren med fult bruk, 
och väl giödder igenlagd, så är till des optagande och bringande till full häfd allenast 2:ne 
friheetz åhr därtill utsedde, men skulle 3 åhrs förunnas så wore så mycket säkrare om des bij-
behållande och conservation i framtiden som högwelb:ne h. gouverneuren hemställes. 
 
28. Hallen: Isach Ersons 1 1/6 tunl. crone, öde 1688, 1689, 1690 och 1691 optagit på friheet 
åhr 1692 af Erich Peerson. Wästre stugun är duglig och felas allenast ett spield, förstugu 
cammaren dito. Den östra stugun, visterhuset, stallen, fähuset och kornladan äre alldeles o-
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duglige så at intet gangn af gl. timbret kan hafvas. Item miölckeboden, ingen foderbodh fins 
där. Gerdzlegårdarne förfalne, huar af gärdzle till 1/4 förmenas kunna brukas. Timberskogh, 
wedbrand, gerdzlefång, muhlbete, näfver, bark och löfskogh och fiskevatn fins god och gått 
men liten diurfång. 
 Ödesmålet förordsakadt af några åhrs missväxst och bondens försummelse. Såsom jorden 
var uthskrindat och vahnbrukat för än hon igenlades och blef aldeles öde, och alla husen 
föruthan stugun och förstugu cammaren äre nederrötte och odugl:e så kan hemmannet till full 
byggnad och rätt häfd fulkombligen icke bringas under 4 åhrs friheet, och då förmodas åboen 
kunna blifwa bestående och kunna i framtijden svara till cronones utskyllder, som dåch 
lemnas till högwelborne h. gouverneurens ömdömme. 
 
29. Ström sochn, Tullingzåhs: Oloff Jönsons 3 tunl. legat öde a:o 1688, 1689, 1690 och 1691 
och åhr 1692 af Jon Henrichson på friheet optagit. Södra stugans ena väggbanståck och ena 
syllan förrutnad. Skorsstehn nederfallen ofvan taket. Spijselln utan spieldh, odugligt näfwer-
tak. 4 st. oduglige fönsterrutor. En cammare innanför färdig förutan näfwertaket. Nårra stuf-
wan är färdigh och felar ett spield och näf:rtaket. [573r] Stolpherberget kan icke repareras 
med mindre det nederhafves och nytt underlagh och tree huarff tilgöras å nyo. Wisterhuset 
blijr ferdigt enär näfvertaket förbättras och med ny taakwedh belagt. Källaren är aldeles 
förfallen och nedersta huarfwet på boden där öfwer förruttnat, och taket odugeligit. Kornladan 
är merendels förderfvat till väggiar och taak dåch synes något af väggiarne och taket kunna 
brukas, som widh dess nedertagande lärer bäst synas. Twenne stallar merendels duglige som 
medh ringa kunna repareras och göras hehlfärdige. Fähuset är alldeles odugelligit. Foder-
boden är förutan een ståck (som ruttin är): färdig, men taket merndels odugligit. Gerdzle-
gårdarne äre wäl förfaldne, men halfparten af giärdzlet hålles före att kunna brukas. Ängiarne 
mycket skogwuxne af biörk och grahnskogh och een rutin hölada. Åkeren legat under fäfoth 
uti ödesåhren, och des halfwa dehl tilförenne utskrindat och vanbrukadt. Timberskog af 
grahn, wedbrand dito, gierdzlefångh, näfwer och barck fins tll huusbehof, men ingen 
furubark, godt muhlbete, godt fiskiewatn, liten diurfångh.  
 Ödesmålet förordsakat af missväxst och där af fölgde fattigdom. Efftersom halfparten af 
åkermålet varit uthskrindat och vanbrukadt för ödesmålet, kornladan merendels förderfvat 
och fähuset alldeles, huar med åboen nog i twå åhr hafwer at göra etc; Altså hålles före at 
hemmannet icke under 4 åhrs friheet kan opbringas till full häfd och bebyggnad, betygandes 
nembden därhoos, at twenne des grannar i byen hafva huar sina 2 tunl. skatt, och hafwa 
huardera lijka stora ägor i åker och ängh som cronehemmannet som består af 3 tunlandh som 
föregifwes vara skiett under danske regementet, effter omildt angifvande, och sökes pro-
portion i skatten, huilcket alt hemställes i högwelb:ne herr gouverneurens omdöme. [573v] 
 
30. Ibidem: Nillss Anderssons 2 tunland. Sonen Anders Nillson blifwit utfattig och giäld-
skyldigh och 1689 om wåren skaffat sig litet sädeskorn och åkeren opkört, och mycket tundt 
näst in till grannarne sådt, och snart boskapsbeth blifwit gifwit sig heembligen medh mäst all 
sin boskap till Nårie, och utaf 1689 åhrs ringa blefne sädh och quarlemnade boskap betalltes 
1688 och 1689 åhrs inneståendhe cronones utlagor. Och emedan som en åbo tilbödh sigh på 
vårtinghet 1692 dhet willia på friheet optaga, tilfrågades näste bördemän om dee willia 
hemmanet lösa i bördh med twenne åhrs återstående cronones utlagor, huar til dee intet funno 
sig mechtige och derföre cederade sin bördzrätt, och på dhet Kongl. Maij:tt och cronan 
snarare skulle komma till räntan, hölt befallningzman Jacob Graan rådeligt at antaga åbo der 
på, huilcket Påfwell Jonson antogh. 
 Bäggie stugurne äre fehlachtige och ingendera kan repareras och göras färdig och lagh-
gill, med mindre dee nedertages och nytt timber tillägges. Stålpherberget är färdigt förutan 
taaket. En bodh öster på gården oduglig förutan takveden. Källaren med des bod oduglig. 
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Hembl. husetz taak odugligit. Kornladans ena sylla ruttin och taket förloradt. Nåch en med 
dugl. wäggiar och dugl. taak. Stallen är dugligh. Fähuset kan göras ferdigt med en ståck och 
en åhs, item nytt taak och innanredhe. Foderboden är duglig, enär 1/5 af taket görs färdigt. 
Gerdzlegården är till halfparten aldeles förfallen och den öfrige merndels brukelig. Ängiarne 
äre nog skogwuxne effter som hemmannet een lång tijdh varit vanbrukat. 
 Timberskog af grahn, wedbrand, gerdzlefångh och granbarck fins nödtorfftel. men elack 
näfwerfläth och ingen furuskogh, huarken till timber eller barck, godt muhlbete, godt fiskie-
watn och liten diurfångh. Åkerjorden varit längie vanbrukadt, och kan lijkavell intet utsees 
mera än twå åhrs friheet. 
 Förra odalsman Anders Nillson anhåller och begiärer inlösat med 2:e åhrs återstående 
cronones utlagor, och der till med betalla 2:e åhrs räntor för åboens åtniuttne 2:e friheetz åhr, 
men Påhl Jonson som dhet antagit, åstundar dhet behålla, huilcket heemstelles högwelborne 
h. gouverneurens omdöme och resolution. 

 

 

Ting 17 och 18 april 1694 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 15 a, fol. 44r–52r, ÖLA.  
 
Anno 1694 den 17 och 18 aprilis, höltz laga ting medh allmogen af Hammardals tinglagh, we-
derwarande befallningzmann Lorens Backman och desse såto i nämden: 
 Erich Samuelson i Högzåås  Erich Jöranson i Tullingzåås  
 Oloff Ersson i Sijkåås  Anders Jonson i Sohlberg 
 Päder Chrestierson i Hallen Abram Abramson i Jonsgårdh 
 Israell Hansson i Ede Anders Mattzson i Fagerdahl 
 Peder Anderson i Fyråås Jöns Jonson i Öhn 
 Oluff Päderson på Åsen Jöns Jönson i Bregård 
 
1. Dato aflade Jöns Jönsson i Bregård sin nämdemans edh. 
 
2. Dato uplästes Kongl. Maij:ts specificerade placater och resolutioner. 
 
3. Gölu Pädersdotter i Grelsgårdh anklagades hafwa förledne sommar optändt eldh i skogen 
wid Malmfloden [44v] emellan midsommaren och wårfrudagen om en odens dagh, och 
fredagen där efter bofördt heem, och längie brunnit förr än folk den blifwit warse, och 14 el. 
15 karlar sedan där arbetadt i 14 dagars tijdh, förr än dee kunnat den dämpa, som skiedde 
widh Malma älff, och eij flera manskap kunnat hafwa, medan andre skogz eldar af den öfrige 
allmogen opwachtades, och afbrände någon skogh och några slåttmyror. Responsio, att hon 
ellden samma tijdh tändt i een wåhl, at boskapen skulle beqwemligare hafwa där sin gångh 
och aff egit betenckiande, utan någons inrådande deth giordt, och ingen klagemåhl öfwer där 
igenom opbrände skogh och slåttmyrer är angifwen. 
 Samptel. votum: Såsom Gölu Pädersdåtter i Grehlsgård, hafwer emellan midsommaren 
och wårfrudagen a:o 1693 optändt eldh i skogen, som tillförordnadt manskap efter fiorton 
dagars arbete den widh Malma älff dämpat och utsläkt och dess medelst någon skogh och 
slått myror op- och förbrände, huar öfwer ingen klagadt. Och så wida det är skedt i olaga och 
förbuden tijdh, då stoor tårka och hetha war; altså dömmes hon effter Kongl. Maij:ts 
skogseldz placat af åhr 1690, at derföre plichta med 30 d. s.m:t eller med kroppen: hafwandes 
angifwaren efter högstbem:te placat at niuta 1/3 af bötespenningarne. 
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4. Larss Olufson i Sohlbergh angafs hafwa torsdagen för den andra storböndagen 1693 som 
war den 15 juni antändt någre rödkasar uti ett myrlandh i fickians ängh såsom på ett nääs, och 
gått allenast öfwer een lithen tallmo och onyttig flodh? Resp. att han det giordt, och [45r] 
tänkt deth icke skulle skada, och tillförenne det eij kunnat goöra, eftersom orten förr icke war 
tårr blefwen, och enär han sågh ellden begynna sig widga, warit heem, och tagit sin hustru 
med sigh, och ellden utsläkt, och intet kunde få hielp af grannarne, som eij woro hemma 
stadde. 
 Enhälligt votum: Alldenstundh Larss Olufson i Sohlberg hafwer den 15 juni a:o 1693 då 
stoor tårka och hetha war, optändt eldh uti någre rödningzkasar i fickians ängh, som är myr-
länt, och icke till swedielandh dugelligit, som ingen skada giort och han den med sin hustrus 
tillhielp, uti sine grannars bårto warande utsläkt, hwilket i sådanne tijder aldeles är förbudit; 
hwarföre till underdånigst föllie af Kongl. Maij:tz skogseldz placat de anno 1690, dömmes 
han därföre at böta 30 dahl. s.m:t och angifwaren hafwer af böterne at undfå 1/3. 
 
5. Erich Samuelson, Larss Erson, Oluf Hanson, Swän Päderson i Högzås och Oluff Swän-
son i Skarpås, tiltaltes för deth dee hafwa åtta dagar för pingest 1693, antändt en g:l swedia 
förre åhret som dee ombodt och samman burit at bränna ånyo, och intet wäll uthsläkt, och 
sedan blifwit kallade på eldwacht i Fyråås och Loråås, och dimitterade där ifrå heem sin 
optände elldh rättelligen dämpa? Resp. att dee så giordt tillijka medh dragonerne Hemming 
Rumor, Pär Erson Kruus och Samuell Jerpe, som till förenne i swedian warit intresserade, och 
ingen skada derigenom händt, utan några g:l trä i g:l swedian på Skräddarkiälen afbrändt, 
ingom till skada. 
 Enhälligt votum: Ehuruwäll Erich Samuelson i Höxåås med sina grannar ibidem och 
Oluff Swänson i Skarpås tillijka medh dragonerne Hemming Rumor, Päder Kruus och [45v] 
Samuell Jerpe hafwa åtta dagar för pingest a:o 1683 optändt förra åhrets brände och besådde 
swedia, medelst ihopburne kasar, och deth icke uti sina någrannars närwaru, icke heller ellden 
rätteligen utsläckt; Så äre lijkawäll besagde dragoner, som där uti warit intresserade, intet 
tilstädes, utan på compagnie mötet i Lijth sochn, som icke mindre än bönderne böra förhöras; 
Altså finner rätten skäligt intet däruti definiera och döma, utan opskiuta till nästa laga tingh, 
då dee skola examineras. 
 
6. Märet Olufsdåtter på Åsen, Märit Ersdotter ib:m och Märet Andersdåtter där samma-
städes, angofwes hafwa åtta dagar för tredie storböndagen 1693 optändt elldh i en wåhlbråtta, 
och allenast gått öfwer een g:l afbränd swedia, och ingen skada giordt? Resp. Märit Olsdåtter 
ath Märet Ersdåtter, som ligger efter ett oächta barn, hafft eldföret hoos sigh, och så aftallat, 
at ellden skulle för mygg skuldh opslåes, at itända een g:l wåhl, elden slogz upp, men begynte 
intet at brinna strax, utan dagen effter syntes ellden, och allenast gått öfwer een g:l swedia 
som merndels af sig sielff slåcknade. Tålfman Oluff Peerson betyger Märit Ersdåtter hafwa 
bekändt, sigh och Märit Olsdåtter warit i rådh därom, och låtit Marit Andersdotter bära dijth 
qwistar at itända, och henne intet därom tillfrågadt, deth Märit Olufsdåtter bekänner sant 
wara. Märit Andersdåtter då på sitt 13:de åhr, säger sig intet det giordt efter deras begiäran 
och willia, och huarken frågades där om eller där till samtyckt. 
 Samptel. votum: Emedan som Märit Olufsdåtter och Märit Erichsdåtter på Åsen hafuer i 
begynnelsen af julij månad 1693, optändt eldh i skogen, då stoor tårka och hetha war, huilket 
aldeles i sådanne tijder allom är förbudit, den dee och [46r] wårdzlöös lembnadt, altför-
denskuldh finner rätten skälligt, att dee effter Kongl. Maij:tz skogseldz placat a:o 1690, skolle 
tillsammans böta 30 dahl. s.m:t och flickan Märet Andersdåtter som en öfwermaga är, och 
icke warit i råd medh dem, utan efter deras willia framburit något tända, kännes derföre frij 
och otilltalt. 
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7. Päder Swänson och Gunmund Erson på Åsen, angåfwes hafwa uti julio näst för tredie 
storböndagen 1693 itändt widh sina fäbodar een wåhlbråtta, och sålledes i olåfgifwen tijdh? 
Respondebat[!] Pär Swänson, att så skiedt är, at giöra lötan frij, at boskapen skulle komma 
fram, och frågadt sin granne i Gunmund till därom, som swaradt det wara nyttigt om en skulle 
drista sig där till, och Peder sagdt, att ingen skada kan där med hända. Gunmund berättar 
honom sig fråga därom, och fått till swar, at det wore wäll nyttigt, om man dristade sig därtill, 
och Peder sagdt, sig willia fråga länsman därom, och sedan intet hörde där af, förr än det war 
giordt. Peder Swenson föregifwer Gunmund säija enär dee skildes åth, at han kan sända budh 
till wallpijgorne wåhlen antända, huar till han nekar, och säger sig sedan fråga Karin Jons-
dåtter, Päders pijga, hwij hon elden utsatt, och fruchtadt deth komma till hårdt answar, och 
hon skall swaradt sig måst bränna wåhlan undan sina fötter. Päders då hafde pijga Karin Jons-
dåtter berättar Päders Karin säija sigh fått befallning at tända an wåhlan, men af sin hussbode 
intet budh där om fått, och dy warnat henne därifrån, som hon intet achtade, utan tog eldh i 
bostahn uti krukan, och bar til skogz och pass 1/4 mijhl därifrån antände een wåhlbråtta, som 
bran i tree weckor, och ingen släckningshielp kallades. Gunmund säger sig blij kalladt till 
Fyråås elden, och sedan heem åth till den elden tillijka med Päders drängh Nills Olufson 
[46v] som absens är, och då rök allenast i några lågar som uthsläcktes, och kunde wäll å andra 
sijdan sedermera sig yppa. Pär Swänson, att ingen skada skedde, och dem omöijel. war den 
dämpa, och at ellden war mångastädz löös. Länsman at ingen hielp begiärtes, och at dee 
tilsades sin eldh wäll wachta.  
 Såsom Päder Swänson på Åsen, icke kan öfwerbewijsa sin granne Gunmund Erson ib:m 
warit i råd med sigh, at tända widh fäboderne een wåhlbråtta, i begynnelsen af julij månadt 
1693, då stoor tårka war; Altså hafwer han öfwerträdt Kongl. Maij:ts skogseldz placat 1690, 
och i krafft däraf, dömes han at böta der före 30 dahl. s.m:t och så wida skogselden den tijden 
war mänga städz löös, och allmogen till åtskilliga ställen förordnadt, huar ibland granar på 
Åsen och warit, och wid återkompsten hafwa Gunmund Erson och Päder Olufson dijth warit 
och ellden å ena sijdan dämpat. Men såsom Pär Swenson intet hafwer wid elldens begynnelse 
kallat släckningzhielp, utan wårdzlöös lembnadt, så böther han effter högstbem:te Kongl. 
Maij:ts placat därföre 20 dahl. silf.m:t. 
 
8. Anna Olufsdåtter och Britha Nillsdåtter på Åsen anklagades hafwa fempte dagh pingest 
1693 wid sina föräldars fäbodar tändt upp eldh, som allenast gått öfwer en g:l bränna, och 
ingen skada giordt, och dee den sielfwe dämpat? Resp. att dee af egen tookheet utom 
föräldrarnes wettskap eldh uptändt i een wåhl för lötegången skulld, och den med sina 
föräldrars tilhielp dämpat och utslächt. 
 Såsom Anna Olufsdåtter och Britha Nillsdåtter hafwa 5:te dagh pingest 1693 optänt eldh 
i skogen widh sina föräldrars fäbodar, då stoor tårka och hetha allareda war, altså hafwa dee 
öfwerträdt Kongl. Maij:ts skogseldz placat af åhr 1690, hwilka i krafft där af, dömmes at böta 
derföre 30 d. silf.m:t till treskiptes. [47r] 
 
9. Erich Olufson i Ede tilltaltes, för deth han Ersmesstijden 1693 optändt eldh i skougen, 
som ingen skada giordt? Resp. att hans son Oluff Jägare som är dragon, slog upp eld på een 
steenhålma, då dee huar för sigh tagit furubark, och å samma ort hassladt furubarken, och 
tyckte ellden wäll släckia och där medh gått heem, och kommande dijth om morgonen efter 
qwarlembnade furu, war holmen afbrunnen, och sompt af furubarken opbrunnen. 
 Enhälligt votum: Såsom Erich Olufson i Ede föregifwer, sin son dragon Oloff Jägare 
hafwa ersmesstijden 1693 opslagit och giordt eldh på en steenholma, då dee där hafwa tagit 
furubark, och han icke tilstädes är, at kunna förhöras, och ellden intet blifwit utsläkt; altså kan 
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däruti, medlest hans bårtowarelse icke denna gången dömmas, utan måtte beroo till nästa 
tingh. 
 
10. Änckian Märit Claesdåtter i Sijkås, angafs hafwa i midsommarsweckan 1693 optändt 
eldh i fäboderne, och icke widare gått än öfwer någre gambla brännor, och af bolagarne däm-
pat och släckt? Resp. at hon burit eldh i een kruka i handen å berörde tijdh at rökia myggen 
ifrån sigh, och elden fallen neder och itändt där warande g:l wåhl, som utan skada aflåpp. 
 Samptel. votum: Efftersom hustro Märit Clasdåtter i Sijkåås, hafwer uti midsommars-
weckan 1693 burit eldh i skogen med sigh, hwilken däraf är löös kommen, som sträfwer 
emoth Kongl. Maij:ts skogseldz placat 1690, såwida stoor tårka och hetha då war; Altså 
hafwer hon, efter högstbem:te placat förwärkadt 30 d. s.m:t till treskiptes, eller omgiällat med 
kråppen. 
 
11. Ingeborgh Pädersdåtter och Karin Andersdåtter i Gågzsiö till frågades, huruledes skogs-
elden månde wara å nårra sijdan om siön förledne sommar, efter pingesthälgen löös kommen. 
Resp. att dee sågo eld långt wäster om deras lötegångh åtta [47v] dagar för vårfrudagen: 
wettandes intet på hwars skogh deth war eller af hwem den månde vara utsatt, som då 
allareda sig nog widgat, och at deras huusbönder wore då på slåtten och elden så snart som 
dee, warseblifwit. Oluff Olufsson i Gågzsiö bekänner sig tillijka medh sina grannar Erich 
Hanson och Päder Jonson see elden långt wäster uth wara löös på några ställen, och så wida 
deth icke war på deras löth och sigh mycket widgat, tyckte dee eij nödigt wara, sända budh 
där om: Warandes Erich och Päder intet hijth stämbde eller tilstädes. Samma eldh har gått till 
Olufs och Axels fäbodar, och fastnadt uti deras gärdzlegård, den dee släkt, och afbögdt, och 
elden sedan gått öster om siön till bohlbyen in till Rofloan ett godt stycke ifrån byhn, den dee 
utgrafwit, och elden altså där stadnadt men icke kallat någon släckningz hielp. Länsman 
Päder Chrestierson berättade, sig dem tillsäija tredie storböndagen, att komma till Lorås, och 
där warande skogseldh sökia at dämpa och dee begiärt at få gå heem att släckia sin skogseld, 
som och skiedde, hwar til Oluff Olufson beiakade. Corpral Axell Swahn som een byaman är, 
är icke heller tilstädes, utan på compagnie mötet i Lijth sockn. 
 Samptel. votum: Emedan som Oluff Olufson i Gågzsiö tillijka medh wallpijgorne 
Ingeborgh Pedersdotter och Karin Andersdåtter berätta skogsellden syntes förledne sommar 
strax efter pingesthelgen å nårra sijdan om siön wäster uth och fierran ifrån deras lötegång 
och boskapsdrifft, det Erich Hanson och Päder Jonson och skohla sedt, och ingendera deth 
strax angifwit, och begiärdt släckningzhielp, hwar medelst icke allenast Olufs och Axell 
Swahns fäbodar, utan och Gågzsiö by stådt i fahra, som icke är enigt med Kongl. Maij:ts 
skogseldz placat, och dy bör rättas. Men såsom Erich Hanson och Päder Jonson icke äre 
stämbde el. tilstädes, iembwäll och är corporalen Axel Swahn på compagnie mötet; Altså 
måtte saken beroo till nästa laga tingh [48r] då bemelte persohner skola wara tilstädes. 
Imedlertijdh och nästkommande sommar, måtte gode män dijth förordnas och noga besee 
orthen, och erfara hwarest ellden tagit sin begynnelsse. I widrigt fall befaras, at tingelaget 
måtte såsom för annat dulgedråp derföre plichta. 
 
12. Ländzman Päder Chrestierson låtit sig på stemningz listan föra för een optänd eldh på 
wägabyggningen emellan Lorås och Fyråås, hwar med är så tilgångit, at han sidstadagh 
pingest om aftonen låtit upslå eldh, och opgiöra wid een stoor grahn, i allmogens närwaru en 
af hwar gårdh på wägabyggningen och där wore en stundh, och somblige blefwe där 
liggiande öfwer natten, då och litet regn föll, och kastadt sig lijtet på östra sijdan om wägen 
och brunnit där dee om winteren huggit wedh och ingen skada giordt, och morgonen efter 
allenast rykt litet som af sig sielf släcktes, som betygades sant wara. 
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 Aldenstundh lensman Päder Chrestierson hafwer siette dag pingest om aftonen 1693, låtit 
opslå och giöra eldh i skogen emellan Lorås och Fyråås byar, uti wägabyggiarenas närwaru, 
då stoor heta och tårka allareda war. Icke eller den utsläckt och oansedt ingen skadha där af 
tijmade och hände, så är deth lijkawäll giordt emoth Kongl. Maij:ts skogseldz placat 1690, 
och till underdånigst föllie däraf, dömes han at bötha 30 dahl. s.m:t till treskiptes. 
 
13. Oluff Erichson i Säter och Rödens sochn tiltaltes hafwa sidst ledne Karinsmässa såldt 
ostempladt halfpressadt toback hwar med han blef beslagen, och en rulla om ett skålpund togs 
af honom som nu opwijstes? Resp. at han wid Kåpparbärget 1693 om winteren en rulla om 
1½ skålpund kiöpt för ett Lispund fisk efter 5 m:k skålp:det och at han sagt det wara fritt 
godz, och at stämpelen då där på war, som sedan gått bårt, hwar efter sågz, men ingen 
lijknelse på någondera ändan syntes därtill, hwilket honom förehöltz, och han [48v] föregaf, 
sigh eij annat minnas, än stämpell där på war och intet kiänna den som deth sållde, dåch för-
modar kunna honom opspana och igenfinna. 
 Enhälligt votum: Såsom Oluff Erichson ifrån Säter och Rödens sochn är beslagen med ett 
skålpund halfpresadt och ostemplat tobak; altså dömmes han efter Kongl. Maij:ts renoverade 
tobakz placat a:o 1670 och dess 12 § hafwa 1½ skålp:d tobak förwärkadt, och som een Kongl. 
Maij:ts förbudzbrytare, plichtar han medh 40 mark, och så wida deth icke warit meera än 1 ½ 
skålp:d så böter han efter högstbe:te placat och § icke mera än 8 dahl. silf.m:t. 
 
14. Giörwijkz grannarne Päder Olufson, Israell Philipson, Ingell Anderson och Påfwell 
Hanson, inlade een sin insinuerade supplique till h. general maioren och gouverneuren h. Otto 
Vellingk på räfstetinget uti Röden förledne höst, lydandes, att ett kullfiskie som kallas 
Wallfiskie belägen inom Giörwijks skattemijhl som är deth bästa under byen, och derifrån i 
forna tijder ärfdt kan wara, och Måns Ersons arfwingar i Mo deth innehafwa, som begäres 
under bohlbyen igen, huar på är resolverat d. 25 septembris 1693, att så wida fiskiet är be-
gripit under hemmanens skatt, så lembnas till domaren däröfwer at ransaka och determinera, 
men är det särskildt skattlagdt och på Kongl. Maij:ts allmänningh, skal befallningzman om 
dess beskaffenheet inhempta och insinuera omständelig berättelse etc. Hwartill Erich och 
Elias Månssönner swarade, sig hafwa utlöst sin broder Oluf Månson och hålla sig wara därom 
rådande: upwijsandes een afsagd doom på häradztinget här i Hammerdahl d. 22 junij 1680 af 
innehåld, att såsom sahl. gouverneuren grefwe Johan Oxenstierna d. 13 feb. 1663, på landz-
tinget hafwer confirmerat ett gamalt pergamentzbreef de a:o 1401 om be:te wallfiskie. Måns i 
Mo hafwer och upwijst ett breef där om a:o 1576, och ett af d. 4 feb. 1600, att Månsses 
förfäder hafwa bemelte wallfiskie kiöpt, hwilket är a:o 1666 skattlagdt för 6 mark s:r m:t och 
altså dömdes till fölie af Swerigies [49r] lagh 1 cap. jordabalken L.L. om uhrminnes häfd, 
och Hennes Maij:t Dråttning Christinæ resolution a:o 1646, att Mons i Moo, bemelte wall-
fiskie skulle oqwaldt behålla för Giörwijkzmännernes wijdare åtahlan wid straff tillgiörande. 
 Icke dessmindre undersöktes, huru långt bemelte fiskie är belägit ifrå Giörwijk och be-
rätta swaranderne, att det är till een mijhl, ehuruwäll ingen deth opsnördt. Nämden förmena, 
at det icke lärer wara een full swänsk mijhl, men een stark g:l mijhl: warandes Giörwijk belä-
gen å ena sijdan af siön, och å andra ändan löper en liten älff ifrån Österwattnen in i Giörwijk 
siön, och i den åhn stiger fisken upp ifrå Giörwijk siön, som fångas med noth och näth, och 
kallas Wallfiskie. Actores föregifwa, sig äga skogh och marck på alla sijdor om bemelte 
Wallfiskie, hwar till swaranderne beiakade, och intet äga meer än fiskiet, och och till twå 
mijhl längre bårt österuth till dess Tänsiö by i Ramsill sochn uthi Ångermanlandh tager widh, 
och å nårra sijdhan till Stamssell by i Ramssell sochn är till 1½ mijhl, och råder hwardera 
byen dess halfpart i skogh och mark. 
 Enhälligt voterande: Ändoch icke förwisso är, om Wallfiskiet är belägit inom Giörwijks 
skattemijhl, eftersom ingen refningh där warit, och giörwijkerne äga lijkwäll skogh och mark 
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på alla sijdor om Wallfiskiet, huilket är a:o 1666 af tillförordnade commissarier afradzlagdt 
för åhrlig taxa 1 d. 16 öre s.m:t. Warandes altfördenskuldh owist, om deth är på bohlbyens 
skattägor, eller på Kongl. Maij:ts allmänningh. Och såsom doom om Wallfiskiet, emellan 
Giörwijkerne och framledne Måns Erichson i Mo finns wara af tingzrätten d. 22 junj 1680 
afsagd, och det â part afradzlagdt är, och offtbemelte fiskie i anseende till g:l breef de annis 
1401, 1576 och 1600, at fiskiet är af hans förfäder kiöpt, är deth considererat efter 1 cap. 
jordabalken L.L. som urminnes häfd, och alligerat Hennes Maij:ts Dråttning Christinæ 
resolution gifwen Jemtelland a:o 1646 och sålledes [49v] och i krafft däraf ehrkändt Måns i 
Moo wara rätta ägare därtill, utan Giörwijkernes widare klander och åtahl; alt så och emedan 
laga doom in prima instantcie därom är fallen, så är häradzrätten efter 2 § i rättegångz 
ordinantzien föranlåthen skiutha saken ifrån sigh. 
 
15. Länsman Päder Chresterson i Fyråås angaf under sitt hemman af ållder på östre sijdan af 
Skräddarfloan lydt 15 staargålf hwilka hans antecessor Päder Wällamson i sine unga åhr ce-
derat till Högzåhsmännerne, under een ägande syhn som skiedde för 8 eller 10 åhr sedan, och 
hafwer samma tract af skogen uti hans faders och faarfaders tijdh hördt till Fyråsgården, men 
aldrig till Högzåås: Begiärandes den altså under bohlbyen igen? Responsie Erich Samuelson 
med sine grannar föregåfwo sin by liggia såsom instängdt af Åhs, Ede och Fyrås byar, och 
slippa snart icke till skogz, och för den ordsaken skull för någon tijdh sedhan å tinget begiärt 
dehlning på skoghen bemelte byar emellan, och ägande syhn skall där till samtyckt warit, och 
under förlijkz med Päder Wällamson och fått den twistige tracten som war wäll till 15 gålff 
slått, bekännandes att deth i Peder Wällamsons faders och faderfaders tijdh legat under 
Fyråås, och efter een g:l härmelse skall een skräddare bodt i Skarpås, och hafft floen, och 
däraf fått sitt nambn, och pastor h. Henrich som egdt actoris gård, honom genom een 
fogdtienare drifwit derifrån, huilket dee lembna i deth wärde dhet kan wara, och anhålla 
allenast om een wiss skijllnad byarne emellan. Hwartill swarades, att ingha råmerken finnas, 
men altijdh hwar by wettat sin rätt och gräntz, begärandes under förre bohlstadh deth där till 
hördt och lyda böör. Åsen och Ede hafwa sine skogzbreff, men Fyråås intet, och ingen af 
grannarne tilstädes eller stämde warit, och kan länsman intet wara nögd med deth hans 
antecessor af oförstånd cederat ifrån hemannet. [50r] 
 Såsom den twistige slåtten på östre sijdan af Skräddarfloan befins af uhrålders tijder lydt 
under länsmans Päder Chrestiersons skattehemman i Fyråås, och Högsåsmann den för några 
åhr sedan allenast genom förlijkningh af Päder Vällamson som hemmannet åbodde och ingen 
macht hade dess gl. ägor cedera och abalienera, som Päder Chrestierson intet längre kan tåhla, 
sitt hemman till skada och undergångh; Altså till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts 1677 
åhrs placat om skattskyldig jordz dehlning, dömmes bem:te tract aff Skräddarfloan under 
förra och rätta bohlstadh som är Päder Chrestiersons hemman i Fyråås. 
 
16. Medelst anhängige sak emellan comministrum h:r Wellam Klangundh och dragon 
Henrich Östman, att h. Wellam skall beskylt Östman hafft sammanlagh med sin hustro, och 
Östman beropat sig på hustru Råggiehl Jonsdåtter som hos prästen tienar, och det skall hördt, 
föreställtes hustro Råggiehl och förmantes säija sanningen, och det tahl hon därom kan hördt 
hafwa, som omsijder bekände h. Wellam kalla sin hustru knechthora enär hon war kommen 
ifrå Hernösandh, då hon warit på ugnen, och hörde henne intet därtill swara, och af räddhåga 
dijth gått, och sedan neder gått och fått af sin man hugg, som hon sielf berättat, men kan intet 
minnas huad Östman där till swaradt, emädan som hon gått uth och in på sina beställningar i 
fähuset, och har fuller h. Wellam i dryckenskap atskillige gånger kallat sin hustru hora, men 
intet enär han warit nychter och aldrig förr än Östman begynte omgåtz där, och at h. Wellam 
hafft honom misstenkt för sin hustru, och aldrig hördt honom säija, att Östman hade med 
henne beställa, och ingen lijknelse där til sedt. H. Wellam bekänner, sig effter follkz tahl hafft 
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honom för sin hustru misstenkt, men honom deth intet tillwitt; beklagandes sig högeligen, en 
och annan gång blifwa af honom [50v] medh elacka ordh och åthhäfwor hemma i sitt huus 
bemött och offta bedit officerarne, at han kunde få annat quarter längre ifrå honom, men intet 
hörd worden, och at all oreda är kommen af Östman.  
 Östman säger hust. Maria inför kyrkoherden enär dee skulle gå till absolution bekändt sig 
tilgifwa sin man för deth han henne kalladt knechthora deth hon sielf bekändt för honom, 
hwar til hon nekar men tilstår kyrkherden sig frågat därom. Östman säger sig stådt i för-
stufwan, och lydt på hennes tahl och bekännelse, huar til hon och så nekar. Pastor h. Jonas 
Salijn effter begäran tilspordes därom? Resp. att han efter kyrkolagen har giordt sitt ämbete, 
och weeth huad som förtijgas böör, och at den som lyster på en hemlig bekännelse och den 
uth sprijder, bör och där efter straffas, då Henrich återkallade sina ordh, att han icke stått i för-
stufwan och lysnat där efter utan af hustro Maria det hördt, och wellat i förstonne det intet 
bekänna på henne, det hustru Maria säger sig intet minnas hafwa sagt, och at Pastor kan frå-
gadt om wij wore enige, och därtil bejakadt. Hr Wellam förehöltz at hustro Råggiehl bekändt, 
honom offta kallat sin hustru hora? Resp. Att han af andelig och werdzlig lijdit förkast och 
despect för utspridde tahl och rychte om henne, och där utaf förordsakadt henne i ijfrigheet så 
kalla, och begärer sluth i saken, at hon må frias eller fällas. Östman itererer h. Wellam uti 
dragons Jonas Kruuskåps närwaru beskylt sig med hans hustru hafft sammanlagh, huar till 
nekas. Hustru Råggiehl berättar, Östman stöta hust. Maria litet in till bänken, och at hon intet 
föll omkull och på bänken däraf, och torde skiee för det han af henne intet fick öhl. Item, att 
Östman samma gång rullat bakukaflan uth för bordet, som råkade hustru Marias arm, men till 
ingen skada. 
 Sakens sammanhang oprepades för nämden utförligen [51r] som enhälleligen voterade 
som föllier, nembl.: Såsom hustru Maria Gestriniæ nu några åhr warit berychtadt för dragon 
Henrich Östman, som i synnerheet hördes, enär han henne på några weckors tijdh fölgdt till 
Hernösand och heem igen. 2:do Att han intet kan hållas ifrån herr Wellams huus, både enär 
han är hemma och bårta. 3: Enär han intet efter behag får öhl och math, hårdrager och slår han 
henne, deth hon merendels tåhl och lijder. 4: Då han war i arrest 1693 för någon heemgång, 
hafwer hon skrifwit honom till, och ibland annat, huru hon är sinnadt emoth honom och beder 
honom skrifwa huru hans hierta är emot henne, och at skillnan är swår, som intet kan beskrif-
was. Item war trogen som du har lofwadt migh. Säg icke på mig, iag skall icke wara falsk 
emoth tig, och Östman skrifwer sig intet willia hennes wärsta, och där han intet får swar, så 
bär för henne en galen wägh. 5: Utaf sådant allt, har h. Wellam henne misstenckt för Östman, 
och kallat henne knechthora och af andellige och werdzlige offta lijdit förtahl och förkast för 
utspridde tahl, och begärdt 1693 på tinget, at hon kunde frias eller fällas, deth han och nu 
itererat, och hon kommit i uppenbart rychte, huilcket nämden tagit i betenkiande, och beslutit, 
at hustru Maria Gestrinia efter 19 cap. tingmåla balcken, skall å nästa laga tingh, sielf tålffte 
gå lagh, sig intet med Henrich Östman oloflig beblandelse hafft, och at Östman skall henne 
skuffat, och kastadt bakukaflan efter henne, så berättar hustru Råggiehl Jonsdåtter, Östman uti 
sitt raserie fördt henne emoth bänken, och rulladt bakukaflan uth för bordet, som henne intet 
skadat, och hwarken blå eller blodiger blifwit, så förlåtz deth under den hemgångh han 
samma gång giordt, för huilken han plichtadt hafwer. 
 
17. Illa bebygde hemman: Henning Biörson i Fyråås af 2 tunl. skatte ähr illa [51v] bebygd 
och tree gånger anmant och tilsagd fehlachtigheten återsättia, som intet fulleligen är skiedt, 
och till säkerheet opbiudes dess skatträttigheet förste gången. Sohlberg. Erich Peerson 3 tunl. 
skatt (Hemming Biörson) anmantes andre gången. Wijken. Pär Larson 2 tunl. skatte är tree 
gånger anmant och litet tilgiordt, dy opbiudes skatterättigheeten Kongl. Maij:t och cronan till 
säkerheet förste gången. Ede. Päder Månson skatte 1½ tunl. 3 g. tilsagd. Betyges hafwa giordt 
merndels sin skyldigheet, och än ett stalltimber huggit. Ede. Anders Jonson 2 tunl. skatte 
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anmant tree gånger, och nu upbiudes skatträttigheeten förste gången. Hallen. Anders Olsson 
crone 2⅓ tunl. anmant tree gånger, och förmenes fullgiöra sin skyldigheet eller befara afträdet 
och ersättia fehlachtigheeten. Ib:m Jon Flinck 2 t:d crone 3 gånger tilsagd och nu förmanes 
löfftesmännerne genom länsman at fullgiöra huad som rester. Grelsgård. Oluff Mårtenson 2 
tunl. skatte 3 gånger anmant, och nu tilhålles widare, och skatträttigheeten upbiudes. 
Renwattnet, Påhl Jönson 1½ t:d crone, omsäijes andre gången. Giöwijk. Ingiehl Anderson 1 
1/6 tunland crone tilsades andre gången. Fyrås. Länsman Pär Chrestierson 5 tunland skatte 
tilsades förste g:n. Ede. Oloff Jonson 1⅔ tunlandh skatte förste gången. Nillss Erson 2 1/6 
tunland skatte förste gången. Sijkås. Peer Anderson 1 tunland skatte förste gången. Claes 
Jönson ett tunl. crone förste gången. Tullingzås. Jon Henrikson 3 tunl. crone förste gången. 
Öhn. Daniel Jönson 2 tunl. skatte, förste gången. Giärde. Hällie Jönson 1 ½ tunland skatte, 
förste gången. 
 
18. Effterskrefne quittensier utwijsa huruledes sakörerne för 1681 är uthgångne i Giörwijk. 
 Erich Olson. Sochnskrifwarens Half:r Mårtensons af d. 23 januarj 1683 på – 14 d. 
 Gevald. Rael Reses d. 9 aug. 1684 på  – 40: - [52r]  
 Påhl Hanson på Päders och Jon Hemmings wegnar för deras odalsrätt lefwereradt till 
befallningzman Jonas Wargh och han quitterat den 31 martij 1686   – 30:- :- 
 Päder Hemmingsons löösören äre werderade för 37: 8. som wärderingsmännerne betyga 
försålde blifwa och länsman Anders Olson till gevaldiern Rahl penningarne lef:t  –  37: 8: - 
 Jon Hemmingsons, sammaledes  – 19:  -  : - 
 Jon Ersons dito   – 12: 20: - 
 Päder Olsons dito   – 24: 16: - 
      177: 12: - 
 
19. Comminister h. Wellam Klangund i Bärge och Påhl Jonson i Tullingzås bäggie crone-
hemman, begiära ett näth och nothfiskie opunder Giäddede 1/4 mijhl ofwanföre wid Jonsster-
holmen, och utanföre ifrå Giäddede till Stugunäset, och utlåfwade åhrligen i afradh derföre 
gifwa – 12 öre s.m:t som på cronones allmänningh är belägit och tillförenne intet warit af-
radzlagdt, uthan då af en och annan brukadt. 
 
20. Sexmännerne Jöns Jonson i Äspnäs, Anders Carlson i Grenåhs, Michell Jonson på Åsen, 
Päder Anderson i Sijkås, Oluff Swänson i Sohlbergh, Hemmingh Biörson i Sohlbergh, Nills 
Erson i Ede, aflade sin edh å book. 



 
 
 

69

Syn 4 augusti 1694 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 15a, fol. 156v–158v, ÖLA.  
 
Anno 1694 den 4 augusti öfwersågz hålldne husesyhn på leutnantz boställe under h. maiorens 
compagnie Ede uti Hammardahl sochn af 5 ½ tunlandh crone, och iemfördes medh Kongl. 
Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordningh, och därefter giorde sluth 1692 och 1693, närwarande 
ordinarie nämden. 
 Anno 1693, sedan synen höltz, äre mullbenkiar giorde kringom gäststufwan för och 
medh 24 öre s.m:t. Båtn eller twärtaket i förstufwan medh 1 d. 16 öre dito. Nytt redskapshuus 
ihopknytt med stallen, förutan dören med dess jern för 20 öre. En ny stall 11 ahl. lång, 9 ahl. 
bredh utan gålff och spilltor etz.; och enär den är färdig giordh hwar till materialier finnas och 
han omistande är, niutas efter 1692 åhrs dom 12 d. s.m:t ehuruwäll den är större än boställetz 
dragare kunna behöfwa. Skullen öfwer redskapshuset till foderbodh æstimeras eij högre än 
gambla höladuns reparation i ängiet, i hwars ställe den förra är satt 21 öre. Fähuset är repar-
erat efter 1692 åhrs syndoom förutan sielfwa gålfwet som pröfwes kunna göras nytt medh 1 
d. s.m:t deth öfrige af wärderingen afföres och godtgiöres. Gamble foderboden är trans-
porterat och reparerat till höbod neder i ängiet, och kan eij mera påkostadt wara, än som 1692 
utsågz till dess reparation, nembl. 1 dahl. s:m:t. 
 1694 af nyo ophagadt 63 famnar huar på afrächnas efter 9 § 30 fambnar för åhrlig skyll-
digheet à 1 öre. Dee öfrige afräcknas. 181 dito reparerat och förferdigat på förre åboernes 
wegnar à 1/2 öre:  2: 26: 12. 
 200 st. nya humblegårdzstänger till den af sig sielff uthwidgade som berächnas, så wijda 
dess utan efter 12 § fyllnadt till stängren finnas i afseende till åhrlig byggnadt à 16 öre: 1: - - 
 Ängiet östanför gårdhen för gammalt och långt före än hemmannet blifwit länsmans och 
leutnants boställe skogvuxit, hwar af h. leutnanten Evert Pell 1693 om hösten hafwer 17 
mälingar rothhugga låtit, men icke allestädes wähl, och såsom 12 § biuder een landbonde åhr-
ligen rödia ett spanlandh som är 2/3 tunland heller twå [157r] mällingar afräknas för 1693, 
och deth öfrige kan rätten intet annat förstå, än han bör niuta refusion för nederlagdt arbete. 
Men såsom owist är, om nånsin så stoor nytta däraff uti een sådan landmåhn kan blifwa som 
kåstnaden är, och somblige städz äre tehlunger allareda uprundne; altså hålles säkrast wara at 
låta därmed beroo till nästkommande ordinarie syn, inom hwilken återstående byggnadh af 
cautionisternes medell ofehlbart blifwer fullgiordt, och sådant extraordinarie framdeeles af 
fallande åhrligh skylldigheet ersatt, om deth deth meriterer. 
 H. leutnantens giorde kåstnadh på een ny källare efter ingifwen opsattz på 15: 9 öre s.m:t, 
befins wara rättmätigh, och därhoos skälligt, att såsom den hehl nödig är, att kåstnaden bör af 
fallande åhrligh byggnad honom beståtz. Wisterhuus taket reparerat efter värderingh 1692 för 
6 öre. Tree mählingar åker upgiordt efter 1692 åhrs doom med 4: 16: - 
 

Liquidations räkning öfver leut:ts bostelle i Ede och Hammardahl sochn 
med h. leut:t Everdt Pell. 

 
Debet. 

Effter 1692 åhrs synedom requireres till bostelletz fulla bebyggnad sedan förre åboerne och 
deras cautionister hafwa efter afsagde domar sin skyldigheet fullgiordt 15: --: 8, huilka af 
Kongl. Maij:tt i underdånigheet ähre niuttne 1694 och blijr altså   Summa debet        62: 14: 8 
 Effter Kongl. Maij:ts resolution 1693 opföres åhrlig byggnad för 1693 i proportion af den 
5 §     6: 21: 8   Transport       69:  4:  - 
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Credit. 
Mullbenkiar kringom gäststufwan, äre 1694 giorde, och dy efter wärderingen afföres  -: 24: - 
 Båtn el. trätaket på förstufwan dito           1: 16: - 
Redskapshuus blijr nya bodan hoopknytt med stallen, hwar på felar allenast een stoor dörr  
 och jernen för 20 öre. Det öfrige efter 1692 åhrs wärdering giöres godt        2: 12: - 
En ny stall opsatt 1694, 11 ahl. långh 9 ahl. bredh och 15 hwarf högh, uthan gålff och innan- 
 rede, och så wida den omistande är, och materialier äre därtill i förrådh, så afföres  
 dhen för färdig efter 1692 åhrs doom och wärdering        12: --: - 
Skullan öfwer redskapshuset till foderbodh æstimeras eij högre än gl. höladans reparation  
 i ängiet, i hwars ställe den förra är satt          -: 21: - 
Fähuset är reparerat så när som sielfwa gålfwet för 1 d. det öfrige afföres       3: 12: - 
[157v] Gambla höbodan är transporterat neder i ängiet till höladu och kunnat intet  
 meera kåstat än tildömde reparation 1692 för gamble höladun          1: --: - 
A:o 1694 af nyo uphagat 63 famnar gärdzlegårdh hwar på afräknas efter 9 § 30 famnar  
 för åhrlig skylldigheet, de öfrige á  1 öre          1:  1: - 
181 famnar reparerat på förre åboernes wegnar som warit räknade för halfgill á ½ öre 2:26:12 
 200 st nya humblegårdzstänger till den af sigh sielf utwidgade som beräknas så wida des  
uthan efter 12 § fyllnadh till stänger finnes, utaf åhrlig byggningzmedell á 16 öre        1: --: - 
 Wisterhuus taket reparerat efter wärdering 1692          -:  6: - 
Tree mälingar åker opgiordt efter 1692 åhrs doom          4: 16: - 
 Ängiet östan för gården för gamalt och för än hemmannet blifwit anslagit till lensmans 
och leut:s bostelle, skogwuxit huilket leut. Pell 1693 om hösten hafwer 17 mäl:r rothhugga 
låtit och såsom 12 § biuder, een landbonde åhrl. rödia ett spanlandh som är 1/3 tunland eller 2 
mäl., uträknas dee och enär synas kan huad nytta där af faller, kan giord kåstnadh å nästa 
ordinarie syhn giöras godh af fallande åhrlig skyldigheetz byggningzmedell. 
 För nya källaren bestås efter opsatt wärdering 15 d. 9 öre s.m:t hwar på afräknas be-
håldne 5: 21: 8 för 1693 och resten af fallande åhrlig byggningz penningen        5: 21: 8 
 Pro saldo felar på förre åboernes wegnar förordsakadt däraf, at löfftesmännerne äre boen-
des i andre tinglagh, och intet för sina hemmansbruk kunna bringas sielfwe at byggia,  utan 
efter afsgde domar förskiutha penningar därtill, och h. leutnanten altså måst deth antaga, och 
intet meera hunnit än giordt är, hwar med inghen längre drögzmåhl kan tåhlas       32:  8:  4 
      Summa      69:  4: - 
 
[158r] D. 4 aug. 2. 
 Dato öfwersågz hålldne syhn på ziergeantzbostället af ordinarie nämbden, och dömdes 
som föllier, nembl. 
 Att Jon Anderson giöres godt på 1693 åhrs doom anwänd kåstnadh at flyttia gamble 
bodhan ofwan källaren, som den icke kunde källaren betäckia, som æstimeres kunnat kåsta, 
och af inventario och förre debet ersättias medh 16 öre, eftersom Jon Andersons debet är till 
wissa huus reparerande utsedde, och blif:r Jon Anderson skylldig dess uthan - 17: 11: 8 s.m:t. 
 Fältwäbell Erick Swahn enär han zergeant war, hafwer brukadt bostellet 1687 och 1688, 
och 1/3 1689, och i anledning af den 5 § beräknas á 6⅔ d. s.m:t och at opwäga höbodan med 
12 öre s.m:t och hafwer allenast efter1693 åhrs doom upsatt af nya källare bodan, och med 
bark tächt, dåch takwedh hemfördt, och 300 st. näfwer därtill kiöpt, som dertill intet förslå, 
och huarken gålff eller dör skaffadt, som utan längre drögzmåhl måtte skiee, widh laga bötter, 
och beräkna sedan för ett åhrs bygnad. Höbodan är reparerat med 12 öre s.m:t. Rester pro 
inventario 8: 28: 20⅔ th:r s.m:t. 
 Landbonden Oluff Nillson hafwer 1689 brukadt 2/3 och 1690, 1691, 1692 och 1693 hela 
hemmannet á 6⅔ dahl. s.m:t och reparera höbodtaket med 3 öre dito, hafwandes bygdt som 
föllier, nembl. Ett nytt stall af 4 knutar etc. som är een åhrs byggnad. Ett litet låfft och utskått 
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öfwer porten och dör därtill giordt, men inga jern som berächnas för twå åhrs byggnadh efter 
1693 åhrs doom enär dörjernes köpas och dijthsättias för 8 öre s.m:t. Ett hembl. huus opsatt 
1693 om hösten för 2 dahl. s.m:t.  
 Dee män som warit committerade at besee husen på fäbowallen betyga till föllie af 1693 
åhrs doom, att Oluff Nillson hafwer flyttadt fähuset och med 9 st. ståckar nytt gålff och båhs 
stålpar förbättradt, och allenast förloradt bark taak, som ziergeanten Årre hafwer förledne 
wåhr måst reparera och med ny bark förbättra, som pröfwes kunna kåstadt 1: 27: 16. Höbod-
taket är reparerat med 3 öre s.m:t. 
 Pro resto till widare ordre, efter som een landbonde synes för swårt falla här på orten och 
såsom odrägeligit betalla [158v] utlagorne och hålla husen wid macht och därtill med swara 
till åhrlig byggnad – 7: 15: 21⅓ th. 
 

Liquidations räkningh med ziergeantz boställe på Åsen. 
 Debet  Jon Andersson  Credit 
Efter 1693 åhrs doom bör Emedan som Jon Anderson emotstående doom intet efter nu hål- 
Jon Anderson som hem- len husesyn fulgiordt, så är han ännu skylldigh som  utan  längre 
mannet på friheet optagit opskåf måtte ersättias till gårdzens reparation, och allenast till wij- 
byggia eller betalla dare beskedh för höbodans flyttning af källaretompten niuttit 16  
  17: 27: 8. öre, och dy rester    17: 11: 8 
 
 Debet  Feltwebelen Erich Swaan  Credit 
Hafwer 1687 och 1688 Hafwer efter 1693 års doom upsatt källare bodan, men intet med  
och ⅓ 1689 bostellet bru- näfwer beteckt och dåch taakweed heemfördt, näfwer i byhn dels  
kadt och beräknas i anled- betingadt, dåch huarken gålff el. dör skaffadt som utan widare  
ning af 5 § á 6⅔ d. s.m:t drögsmåhl bör, och måtte skiee wid laga böther tilgörandhe och  
för åhrlig byggnad berächnas sedan för en åhrs byggnad.    6: 21: 8 
  15: 17: 18 Emotstående höbod fins wara rep:d för        12:  - 
Höbodan wäster på går- Pro resto som feltwäbellen Erich Swaan häfftar före och blijr ef- 
den at upwäga och repa-  ter Kongl. Maij:ts resolution såsom pro inventario   8: 28: 10⅔  
rera med och för 12:  -      
  15: 29: 18⅔      15: 29: 18⅔  
 
 Debet  Landbonden Oluff Nilsson  Credit 
Hafwer 1689 brukat 2/3 Hafwer bygdt som föllier, nembl. 
och 1690 noch 1692 och  Ett nytt stall med 4 knutar etc. som ähr en åhrs byggnad  6: 21: 8 
1693 hela hemmannet á  Ett litet låfft och utskått öf:r porten och dör därtill giordt, men  
6⅔ d. s.m:t 31: 3:13⅓  inga jern som berächnas för twå åhrs byggnad efter 1693 åhrs  
   dom enär dörajernen köpes och dijtsättias för 8 öre 13:  2: 16 
Bör reparera höbotaket Ett hembl. huus opsatt 1693 om hösten för    2:  - :   - 
medh        3:  - Efter 1693 åhrs doom afföres hans giorde kåstnad på  
   fähuset wid wallen     1: 27: 16 
   Höbodtaket reparerat med            3:  - 
   Pro resto till wijdare ordre efter som een landbonde synes här på  
   orten för swårt och såsom odrägeligit falla, betalla utlagorne och 
   hålla husen wid macht och der till med swara till åhrl. 
   byggnad      7: 15: 21⅓ 
  31:  6: 13⅓      31:   6: 13⅓ 
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Extraordinarie ting 4, 6 och 7 augusti 1694 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 15a, fol. 159r–164v, ÖLA.  
 
Anno 1694 d. 4, 6 och 7 augusti, höltz extra ordinarie ting i Hammardahl, närvarande näm-
den: 
 Erich Samuellson i Högzåås  Erich Jöranson i Tullingzåås  
 Abram Abramson i Jonsgård Oloff Ersson i Sijkåås 
  Anders Jonson i Sohlbergh  Anders Mattzson i Fagerdahl 
 Päder Chrestopherson i Hallen  Jöns Jonson i Öhn 
 Jöns Jönson i Bregård  Oluff Pederson på Åsen 
 Peder Anderson i Fyråås Israell Hanson i Ede 
 
Comminister här i Hammardahl sochn wällärd h. Wellam Klangundius hafwer för fiorton da-
gar sedhan uthi Ström sochn uppenbaradt för lensman Päder Chrestierson, huru som dragon 
Johan Olufson Wijpa en tijdh warit berychtadt för Maria Grehlsdåtter i Grehlsgårdh, icke 
allenast för lägers måhl, utan och at hon skall hafwa fostret mördat och af wägen bracht, hwar 
om h. Wellam tilspordes, och inlade een skrifft där om, sållunda lydande: 
 Att Johan Wijpa är berychtadt och hafwer berychtadt Maria Grehlsdåtter, icke allenast 
med honom hafft lägersmåhl, utan och efter hans i gårdarne berättelsse, at där han wille, 
skulle hennes halss springha, hwilket twänne tolfmän af een ährlig hustru, icke een gångh 
utan fleere hördt hafwa, med flera omständigheeter som under ransakningen lära sigh yppa: 
Wettandes, at hela sochnen hafwer hafft ett skambligit rychte därom, och han af rättijfwer at 
afråda synden, och at sådanne synder kunde komma i dagzliuset och afstraffade blifwa, 
huilket förehöltz Johan Olufson Wijpa, barnfödd widh Kåpparbärget Åsbo sochn och Mohr-
bygden (som säger sig ogifft wara) och han swarade, sig intet däraf hördt, förr än han uti juni 
månadt sidstleden kommit ifrå camperingen, och håller sig oskylldigh Maria hafwa besåfwit, 
och at Marias syster hustru Ingeborgh dragon Oluff Nillson Wällkommens det för sigh berät-
tadt, och han strax frågat h. Wellam där om, och fått till swaar, at han talet och rychtet hördt, 
deth h. Wellam tilstår och säger deth genom hela sochnen då rychtbart war, och tillförenne en 
och annan städz, men [159v] icke allmänt. Johan Wijpa föregifwer sig intet frågadt hust. 
Ingeborg, hwem hennes sagusman war, eij heller henne till tinget kalla låtit: nekandes alldeles 
sigh hafwa belägrat Maria, och fast mindre det utspridt, och sagt sig kunna bringa henne om 
halssen. Oluf Wellkommen föregifwer sig intet af sin hustru hördt Wijpan wara berychtadt, 
utan hon sagdt Maria sändt ifrån buderne budh effter Wijpan, och då han kommit därifrån 
sagt folket willia liuga af sig både ähra och lijff, hwilket allt Wijpan tillstår, och säger sig 
intet frågadt Maria, hwem deth för henne berättadt. 
 Abraham i Jonsgårdh och Jöns Jonson i Öhn berätta sig frågadt Siuhl Jonsons hustru i 
Wallen Segrid Ersdåtter, huad hon wiste därutinnan berätta, och hon swaradt, sig hördt 
Wijpan i dryckenskap säija, sigh kunna bringa halssen af Maria, om den än wore tiock som en 
stabbe, och dhet i sin mans närwaru. Bem:te hustro Segrid har låfwadt först komma hijth till 
tinget, och sedhan sig ursechtadt för sina många barn skuldh, och intet folk meera hemma, 
och at mannen war fiärran bort på slåtten, och han och flere i bylaget medh båtharne rodt bårt 
till sine sloar, och ingen till dem komma kan. 
 H. Wellam itererer och berättar, rychtet gått i tree eller 4 åhr, men i åhr yppat sigh mehr 
och meer ibland allmogen, sedan dragon Oluff Nillson Hägg kommit at blifwa Siuls swän-
tienare, och hördtz willia befria sig med Maria. 1691 tiente Maria hoos Abraham i Jonsgårdh, 
där Wijpan då sitt qwarter hade, och Abraham säger sig intet annat kunna förstå, än at dee 
skulle blij ett par ächta folk, men ingen otucht af dem blifwit warse, och at hon då om hösten 
warit siuk, och Wijpan henne opwachtadt och betient, hwarom hans hustru Anna Jönsdåtter 
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som alltijdh warit hemma lärer wetta giöra beskiedh, hwilken berättar, Maria 1691 om hösten 
wara siuk, och liggia i foderboden, och henne hafft in i stugan, där hon en stundh legat, och 
sedan begiärt liggia i giäststufwan som efterlätz, där hon allenast litet legat, och sedahn gått 
till foderboden igen, och Wijpan alt fölgdt medh, och [160r] kommit in och sagt Maria wara 
nogh swagh, och hustru Anna altså gått till henne, och sagt sig willia låta modren i gran-
gården det wetta, och hon bedt sigh icke gå till sigh, och sagt Johan gifwit sigh ett peppar 
korn, som giordt godt, och eij nödigt wara låtha sin moder dijth komma, och wid hon war på 
wägen, ropade Wijpan, och bedit henne intet gå där effter, och hon sagt sig lijkawäll skulle 
gå, och hennes moder dijth gått och hafft henne heem om afftonen, som om morgonen efter 
kommit tillbaka, och begynte plåcka humble etc. men wille intet äta, och af den wänskap 
Wijpan medh henne hade, kommit i dee tankar at ransaka rummen där Maria legat, fast än 
hon intet förstådt henne wara hafwande, men ingen lijknelse och teckn funnit till något barns 
födzell och omkommande, och sedan intet där efter frågat. 
 Länsmannen påminte henne säija för sigh och Jöns i Bregård, at Maria legat i bodan mitt 
för förstufwan, därest hon Maria intet fann, och Wijpan sagt henne boflyttiadt i een bod 
ofwan för gården, och att han flyttiadt säng kläderne, och hon intet wellat liggia in i gården, 
och at hon war siuk i tree dagar, och sedan 8 dagar intet annat förmådd at giöra, än plåckat 
litet humbla och några ax på åkeren, och at hon såg illa uth? Hustru Anna, at hon intet sagdt 
henne waar siuk i tree dagar, det Jöns i Bregårdh betygar henne sagt, och hon lijkawäll nekar: 
tillståendes henne wara bleker, och see illa uth, och eij förmå annat giöra än plåcka humbla 
och ax på åkeren. 
 Jöns Nillsons hustru i Swedan [avser Svedje] Märit Carlsdåtter, berättar sin man sagt 
effter Wijpan, hwar weet huru deth går enär som begynnes ropa fader, och enär h. Wellams 
hustru Maria Gestrinia sagdt, elakt tahl gå om Wijpan och Maria Grehlsdåtter, och at han 
skall sagdt då Maria intet wellat låta upp fähuus dören och släppa honom in, om du intet 
släpper mig in, så skall iag säija hwad du giömdt i Abrahams bodgålff, och där till swaradt 
som bemällt är, och Siuhl tillijka med sin man Jöns af Wijpan hafwa hördt. 
 Abraham i Jonsgård, [160v] att grannens Peder Pedersons dåtter Brita, i somras sagt, sig 
hördt deth Wijpan och Maria skulle rymma och Häggen medh, och intet wellat nämba 
sagusman eller af hwem hon deth hördt säijas. 
 Hällie Pädersons i Giäle hustru Kerstin Olufsdåtter berättar, sig wara i föllie ifrån budar-
ne nu i sommar med h. Wellams hustru Maria Gestrinia, och hustru Märet Carlsdåtter, och 
hustru Maria sagdt, deth Maria Grehlsdåtter är i elakt tahl för Wijpan, och at hon hafft 
Häggen på fähuus jällen hoos sig och intet wellat släppa Wijpan in, och han då sagdt, om du 
intet släpper mig inn, skall iag säija hwad som ligger under Abrahams bodgålf, och hustru 
Märit swaradt, att icke undersampt är, at han säger hwem weth huru deth går enär som 
begynner ropas faar, och ingendera frågadt prästhustrun af hwem hon deth hördt. H. Wellam 
säger, sin hustru det tallet hördt af sin legopijga Lissbeta Pedersdåtter, som sagt sig det hördt 
af wallpijgorne. Johan Wijpa nekar sig sagdt till Maria, om du intet släpper mig in, skall iag 
säija huad som under Abrahams bodgålff är lagdt. Icke heller hwem weeth huru deth går enär 
faar begynner ropas. 
 Hustro Anna Jonsdåtter tilfrågades ytherligare hwij hon nekadt till deth hon för länsman 
och Jöns Jonson sagdt, at Maria warit tree dagar siuk, och at hon intet kunde hafwa sitt förra 
sängrum, eftersom höö war inburit. Item, at hon warit åtta dagar efter siukligh, och icke 
förmådt stoort arbetha, utan plåcka humbla och ax? Resp. at hon intet sagdt henne wara som 
hon kunde förstå siuk i tree dagar, utan om söndagen frisk, och om måndagen då hon kommit 
ifrå buderne, hördt af Wijpan henne wara siuk, och dy gått till bodan, där hon förr legat in i 
gården, och henne intet funnit, och Wijpan sagdt henne liggia i bodan ofwan för gården, men 
icke af den ordsaken, at höö war då nyligen inburit i förra sänghrummet, efftersom deth 
skiedde näst för Michelsmässa och at Maria war blek och förmådde intet arbethe [161r] giöra 
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utan plåcka humbla och nappa ax. Item at hon kunde wäll förstå det Wijpan och Maria hade i 
hoop och sängelagh och med edh hålla dem eij sedt liggia tilsammans. 
 Maria Grehlsdåtter förehöltz omständelligen alt hwad som angifwit är, punctewijs, med 
påminnelse och åthwarningh at bekänna sanningen, men hon nekar så till det ena som deth 
andra: föregifwandes Johan Wijpa till sig friat, och fått afslag och neij, och Häggen nu till 
henne friar: beklagandes sig förledne wåår blifwit på kyrkiowägen offta af en och annan 
förbrådd och förkastadt för Wijpan, och i synnerheet af Brita Persdåtter i Jonsgård wid 
fäboderne, som sagt henne mördat barn, och lärer fasttagas, men är dåch oskyldigh, och dåch 
bekänner sigh af Oluf Nillson Hägg wara häfdat och hafwande, men icke förstår deth wara 
qwickt blifwit och deth för sina föräldrar tillförenne bekändt. 
 Länsman Peder Chrestierson som warit committerat at resa till Ström, och i gode mäns 
närwaru noga ransaka om han någon lijknelse skall funnit efter utspridde tahl i boderne, där 
Maria den tijden hafft sitt sängerum, efter något barn? Resp. att han hafft med sig Erich 
Nillson i Näset, Anders Erson i Wallen och Peder Pederson i Jonsgård, och som nogast där 
efter ransakadt, men intet täckn i een eller annan måtto där till funnit. 
 Medh nämbden öfwerlades, at hustru Anna Jönsdåtter medelst deth hon icke tilstår giorde 
berättelse för länsman och tålfman Jöns Jonson, bör äntelligen afläggia sin wittnesedh, som 
henne förehöltz och förelästes, och hon swarade, sig den kunna med trygdt samwethe giöra 
och giorde som föllier. Jagh Anna Jönsdåtter swär widh Gudh och hans helige evangelium, at 
iag intet förstod att Maria Grehlsdåtter då hon hoos min man och migh 1691 tiente wara 
hafwande, utan af misstankar för deras sammanlagh ransakadt hennes sängrum. Icke eller at 
hon af sådant om hösten war siuk eller kunnat förstå någon missfödzell warit, eller och at hon 
deth på hwariehanda sätt förgiordt. Så sant mig Gud hielpe till lijf och siähl. [161v]  
 Hustru Ingeborg, den berychtades syster berättar, sigh i sommars sagt för Wijpan i capp-
lans hustruns tahl, om det som skulle wara giömdt i Abrahams bodh, och hördt deth han warit 
för henne berychtadt, och intet meera hördt, men intet af hwem, och enär deth hördes, utan 
som annan sägn folk emellan. 
 Siuhl Jonson i Wallen, at Johan Wijpa 1693 om winteren kommit drucken heem till sigh, 
och frågadt efter hans swäntienare Oluff Hägg, som skulle fria till Maria, deth han förtruttit, 
och sagt sig kunna om han wille bringha halssen af Maria, och där med gått uth till sitt 
arbethe och honom intet därefter frågadt, bekännandes rychtet längie gått i bygden om deras 
sängelagh. 
 Siuhls hustru Segrid Erichsdåtter berättar Wijpan komma heem till sigh drucken och 
fråga efter Häggen, och fått till swaar, at han lärer wara där han plägar: menandes hoos Maria, 
så Wijpan sade, du Maria, om jag will skall halssen aff tig, om han wore tiock som een stabbe 
och betygar sigh intet fråga honom huad hon då giordt, utan war gladh, at han wille i sin dryc-
kenskap gå bort: wettandes icke hwart han gick, ursechtandes sitt utheblifwande effter första 
stembningen: bekännandes, at rychtet om deras sammanlagh gått längie och nog i swång 
kring om sochnen, och meera ökadtz, sedan han sagt sig kunna bringa henne om halssen. 
 Jöns Nillson i Swedan, at han war 1692 om hösten hoos Siuhl i Wallen, därest corporalen 
Elias Hällman, Johan Wijpa och Oluff Hägg och wore stadde, och Hällman skiämptadt med 
Wijpan, att Häggen lärer taga bårt hans fästmö Maria, och Wijpan swaradt neij, och få see 
enär begynnes ropa faar, hwem råår och henne hafwa skall. Siuhl berättar sig höra Hällman 
narras med Wijpan om gifftermåhlet, och intet gifwa acht på hurudana ord fälltes, och allenast 
sagt för Jöns, sig hördt Hällman fixera Wijpan, men intet dess swaar. 
 Brita Peersdåtter i Jonsgård berättar Maria Grehlsdotter [162r] ibidem fråga sigh förleden 
wårase om hon icke wille rymma tillijka med henne wästöfwer till Nårie, i föllie med Johan 
Wijpa och Henrich Östman, och säger sigh därtill nekadt och Maria sedan een gångh och 
därom frågadt, och fått samma swar, och äfwen Johan Wijpa een gångh, men inthet Östman: 
säjandes Maria föregifwa sig för afwund och hats skuldh intet kunna wara hemma, utan 
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längta till Nårie, och fast hon icke meera sade, kunde wähl ordsaken wara, deth rychte som 
gått om henne och Wijpan, och at Wijpan intet meera sade, än om hon wille göra sällskap 
öfwer, kunde han få Maria medh. 
 H. Wellams hustru Maria Gestrinia berättar sin pijgha Lissbetha Pedersdåtter i sommars 
sagt för hennes barn, deth Wijpan sagt till Maria, om hon icke uplåter dören och släpper 
honom in, så skulle han säija huad hon lagdt under Abrahams bodgålff, och det samma 
berättadt på wägen ifrå fäboderne för hustru Märit i Swedan. 
 Lissbeta Pedersdåtter säger, Gölu Olofsdåtter i Giähle för sig sagdt, at Johan Wijpa 
förledne winter kommit till Marias fader fähuus, huilkens dör warit stängd, och Maria tillijka 
med Häggen och Brita Pärsdotter i Jonsgårdh warit inne, och begiärt det Maria wille släppa 
sig in, och som deth intet skiedde, skall han illa bannadtz, och bedit henne koma ihug huad 
som förr war giordt, och det som under Abrahams bodgålff är lagdt, och där med gått bårdt, 
och intet meera af Gölu hördt där om säija. 
 Gölu Olufsdåtter, at Brita Pedersdåtter sagdt, Maria, sig och Häggen legat i fähuset, och 
Wijpan kommit dijth och welat in, och intet sluppit, och där med gått bårt: nekandes sig sagdt 
för Lisbetta, det Wijpan bedit Maria komma ihug, huad förr war giordt, och at systren Brita 
Olufsd:r war samma gång tilstädes, och hörde huad som tallades med Lisbeta påstår sin 
giorde relation. 
 Brita Olufsdåtter säger sin syster Gölu sagdt för Lissbeta at Wijpan bedit Maria komma 
ihug huad som förr war giordt, men intet nämdt huad som skulle liggia under Abrahams bod-
gålff, och Gölu utlåter sig kunna giöra edh [162v] sigh deth intet hördt af Brita i Jonsgård 
eller någon annan och det aldrig sagdt för Lissbetha, men Lisbetha påstår sin berättelse. 
 Hustru Maria Gestrinia föregifwer, sina döttrar för sig sagdt efter Lissbetas tahl, och hon 
gårdagen det tilstådt, och att Wijpan warit och sökt efter henne S. Johannis, at tilltalla och slå 
för deth tahl hon om honom och Maria i bodarne hafft, som dess legofolk skolla wetta. 
 Brita Pärsdåtter i Jonsgård, tilbiuder sig göra edh, at Wijpan wid deth han wille komma 
in i fähuset, intet mehr sagdt enär dören intet öpnades, än wijst dem som inne war fanen i 
wåldh, och icke huarken bedit Maria komma ihug deth förre, eller nämdt huad som skulle 
liggia under Abrahams bodgålff. 
 Maria förehöltz Brita Pedersdåtters relation, at willia öfwertahla henne at rymma till 
Nårie med Wijpan och Östman, hwartill hon neka, och Brita påstår sitt tahl, och säger henne 
säija, sig intet trö och wara långsampt, at föllia dem allena öfwer till Nårie, och det icke een 
och twå gånger, utan några resor, men Maria nekar enständigt och Brita påstodh henne så 
tallat, och huad skulle henne förordsaka at säija osanning på sin granpijga och leeksyster, som 
altijdh warit wänner, och Maria föregaff, sig warit med henne i wänskap till sidstledne wåår, 
det Brita bekänner sant wara, för deth hon hållit med Häggen, och sagdt henne gifwit honom 
anslag at stiähla 9 caroliner af sin fader, som intet sant war. 
 Johan Wijpa nekar sig med henne nånsin talt om fölie till Nårie, och Brita påstår honom 
därom tallat, och kan deth med edh bestå, då Wijpan bad henne läggia ifrå sigh beskyllningen 
för tyfwerij af sin fader tillijka medh Oluff Hägg, hwar till hon nekar. 
 Maria föregifwer, Wijpan intet warit till fähuset och welat in, och Brita at han där war, 
och först bannadtz, och litet warit bårtha, och sedan kommit och kastadt een talbuska genom 
gluggen, då hon och Maria såto at söma skiortor åth dragonerne, som hastades, eftersom dee 
skulle sättias i commiss el. liverie bodan, men Maria nekar där till. [163r]  
 Johan Wijpa föregifwer, sig intet minnas warit till taals med corporalen Elias Hällman 
hoos Siuhl i Wallen, och intet tallt om Maria och Häggen, oachtadt at Jöns Nilson intygat det 
wara skiedt i Siulls huus och närwaru, det Siuhl tilstådt efter protocollet, och bäggie nu 
iterera, och han säger sig deth intet minnas. Häggen säger sig intet deth minnas och om så 
warit, måtte han warit öfwerdrucken och full. Johan Wijpa betyges waar een stoor öhltook, 
och intet wetta huad han tallar och giör i dryckenskap. 
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 Häggen tilstår sig förledne wåhr hafwa häfdat Maria Grehls dåtter och hon däraf hafwan-
de blifwit, och will henne ächta, och hördt Brita då han wacknadt på fähuusjellen säija, deth 
Wijpan warit dijth och wellat in, och enär dören intet öpnades, bedit fanen taga dem, och gått 
sina färde. 
 Johan Wijpa nekar som tilförenne sig aldrigh hafwa häfdat Maria, och kan fuller legat i 
säng med henne någon gång hemma och på slåtten, men aldrig någon beblandelse och sådant 
umgängie med henne hafft. 
 Hustru Kerstin, Hällies i Sweden, at talet wäll gått om Wijpans sammanlagh med Maria, i 
synnerheet sedan Häggen begynt läggia sig i lagh med henne: wettandes intet mera däraf, och 
om deth är sant eller intet. 
 Grells Nillson i Grehlsgårdh föregifwer sig intet hördt något tahl och berychtande om 
Johan Wijpa och sin dåtter Maria, och han offta hoos sig arbetadt, och aldrigh förstådt dem 
hafft något sängelagh, eller hördt deth af andra säijas, utan Wijpan sidstledne wårfrudagh sagt 
sig till henne hafft ächtenskapstankar, men förstår deth intet gå för sigh, och icke heller weth 
sig warit hemma, och Maria kommit heem siuk, då hon tiente hoos Abraham i Jonsgård: 
Itererandes, sig intet hördt af deth fuhla talet och squallret förr än wårfrudagen af Abraham i 
Jonsgårdh, och sedan förnumit deth längie gått i swang kring om bygden. 
 Hustru Gölu Pedersdåtter, Grehlsons, berättar sig intet hördt af squallret om Wijpan och 
sin dåtter Maria förr än wårfrudagen af Abraham i Jonsgård, och at hon war een dagh [163v] 
eller half, siuk hoos Abraham, och war till henne i dören där hon lågh, och frågadt om 
tilståndet, och der med gått heem, och een lijthen stundh kom hon effter, och icke 1/4 tijme 
töfwadt, utan gått i sin tienst och arbethe igen, och nu nyl. hördt tallas därom, meer än mycket 
som dåch osant är. 
 H. Wellam förehöltz, at rätten som nogast haar, effter hans angifwande ransakadt om 
Johan Wijpa och Maria Grehlsdåtter, och intet funnit det wara som producerat är: Williandes 
altså wetta, om han fleere skiähl därtill kan hafwa? Resp. att Brita Persdotter i Jonsgård i 
sommars under ett munbruk och träta om något tyfwerie med Maria Grehlsdåtter, sagt sig 
kunna bringa halssen af Maria i närwaru af Abraham i Jonsgård, Anders Erson i Wallen och 
corporalen Elias Hällman och hennes styffader Peder Pederson i Jonsgårdh, hwartill Brita 
alldeles nekar, men Abraham betygar sig dee ordh af henne intet höra, utan elliest brukade 
dee fuhl mund sin emellan. H. Wellam sade henne dem wäll säija, men kanskiee han war 
utgången, och stadnadhe han där medh, at han allt lembnar i sitt goda wärde, och icke som 
någon actor der på tallar. 
 H Wellam säger sig uthspridde tahl och rychte om Johan Wijpa och Maria Grehlsdåtter 
intet hördt af, förrän i åhr, och i synnerheet i wårase: förmenandes sig kunna förhörde wittnen 
öfwertyga något, som dhe intet tilstådt, ehuru wäll han af nyth effter sitt ämbetes plicht 
angifwit i swang gående syndachtige tahl, huilket tillätz. 
 Johan Wijpa förehöltz Siuls och hans hustru Segredz i Wallen intygande, at han skall 
hördt sig kunna bringa Maria Grehlsdotter om halssen etc. Resp. at han aldrig weet sigh dee 
ordh fält, och icke heller någon ordsak därtill hafft och hafwer påståendes sig aldrigh hafwa 
häfdat Maria Grels dåtter, och kan intet och ingalunda bekänna det han icke giordt, men 
bekänner friwilliogt sig förledne wåhr näst för wåårandan häfdat Brita Pedersdotter i Jonsgård 
4 gånger, i mening henne at ächta, och sedan han berychtades för tyferie och maskopie med 
Oluff Hägg henne öfwergifwit, huar till hon nekar, och han påstår [164] sigh deth giordt tree 
gånger i fähuset, och een gång wijdh fäboderne, men Brita nekar, och säger honom intet till 
sig friat, utan Maria een gång där om tallat, som säger sig hördt Wijpan till henne fria, och 
hon tingadt af sig lärfft till een brudgums skiortha, huartill nekas, och Britha säger Maria 
bedit sig skaffa och taga något lijn af sin fader, så skulle hon få lärfft, men icke till någon 
brudgums skiorta. 
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 H. Wellam påmintes om sitt tahl gårdagen, at kunna wittnen öfwertyga något, som dee 
förgätit och intet betygat. Resp. att hans meningh icke annorlunda war än dhet som war giordt 
och angifwit, är skiedt af nijth til san gudz fruchtan efter ämbets plicht, och icke som någon 
actor. Sakens sammanhangh uprepades omständelligen och utförligen för nämden, och huad 
lagh om sådana rychten tallar, och hålla före icke att endera Elizabet Pädersdåtters tahl om 
Gölu Olufsdåtters utsagu, at Maria skulle komma ihug det som under Abrams bodgålff wore 
lagdt, eftersom hon är löösmunder, och medh sqwaller bewahn, och icke af sådant sqwaller 
och ogrundat rychte kunna bringas till edgång, utan säkrare dem frijkalla etz. 
 Ehuruwäll ett ondt och grofft rychte om dragon Johan Olufson Wijpa och Maria Grehls-
dåtter warit, så finns deth lijkawäll icke wara härkommit af någon säker grundh, skiähl och 
beskedh, utan af löst tahl, som han i dryckenskap, sedan som dragon Oluff Hägg gifwit sig i 
lagh medh Maria Grehlsdåtter som han wellat ächta, om henne hafft, och han betyges eij 
stoort wetta huad han talar i fyllerie och dryckenskap, icke heller har någon funnit dem hafft 
olåfligit sängielagh och omgiängie; Altså haf:r häradzrätten intet kunnat applicera och lämpa 
saken till wäriomåhls edh efter 19 cap. tingmåhlabalken, utan effter domare reglans gifne an-
ledningh, håller dem för den beskyllningen frije, och huad Oluff Häggz sammanlag med 
Maria Grehlsdåtter som dee bäggie tilstå och Johan Wijpas angifne lägersmåhl med Brita 
Persdotter [164v] widkommer, så lembnas dhet till laga utslagh på ordinarie tinget. Sidst be-
träffande caplan wällärde h. Wellam Klangundh, som saken om Wijpan och Maria för läns-
man angifwit, kan rätten intet finna honom därutinnan wara straffwärdigh, hälst och emedan 
som han af ämbetz nijth och plicht angifwit uthspridde tahl och rychte om dhem, hwilket alt 
under höglofl. Kongl. Swea håffrättz nådh och äntelliga censur och omdöme ödmiukelligast 
heemställes. 

 

 

Ting 8 och 10 september 1694 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 15 a, fol. 178r–187r, ÖLA.  
 
Anno 1694 d. 8 och 10 september hölts laga tingh medh allmogen aff Hammardalls tingzlagh, 
närwarande befallningzman welbet:de Lorens Backman, och desse såto i nämden. 
 Erich Samuelson i Höxås Erich Jöranson i Tullingzås 
 Anders Jönson i Sohlberg Peder Chrestierson i Hallen 
 Israell Hanson i Ede  Anders Mattzson i Fagerdahl 
 Peder Anderson i Fyrås Jöns Jonson i Öhn 
 Oluff Peerson på Åsen  Päder Swämson på Åsen 
 Päder Pederson i Jonsgård Påfwell Erichson i Sijkås 
 
1. Dato, aflade Päder Pederson i Jonsgårdh och Påfwell Erichson i Sijkås sin nämbdemans 
edh. 
 
2. Samma dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater och förordningar. 
 
3. Dragon Johan Wijpa tillfrågades, om han tilstår sig hafwa häfdat och besåfwit Britta 
Pedersdåtter i Jonsgårdh som han bekände på extraordinarie tinget den 4 augusti sidstleden 
hwartill han beiakar, och kan icke förtijga sin begångne syndh, nembl. tree gånger i fähuset, 
och een gång enär hon skulle gå till fäboderne, warit i förwäg för henne, och råkadt icke långt 
ifrå byen widh stoora steen, och norr om kafwelbrohn hade sammanlag med henne, och hon 
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gått till fäboderne, och han heem till byen igen, men Britha Pedersdåtter nekar, sig hafft med 
honom sammanlagh och beblandelse, fast än han friadt till henne, och at han wäll om söndags 
affton några gånger hoos hene i fähuset warit, men aldrig någon natt där legat, och Wijpan 
påstår sig offta hoos henne om nättren där legat, och hennes moder förledne wårasse en 
morgon till fähuset kommit, och frågadt hwij hon låg så länghie, wettandes intet om hon 
honom sågh emedan som mörkt war på iällen och hillan. Brita säger sigh deth intet minnas, 
och där hoos, at han kan wäll där i fähuset om nättren legat, såsom een gångh medh Maria 
Grehlsdåtter i een säng, och hon medh. [178v] 
 Johan Wijpa begiärer henne ächta om han slipper bötha för henne, men elliest intet. 
Britha bekänner, sig med honom hafft beblandelse, och will hafwa honom till sin man, men 
hafwer inga medell at bötha för honom och sig. 
 Enhälligt votum: Aldenstundh dragon Johan Wijpa, begiärer Brita Pedersdåtter till ächta 
som han besåfwit, om han slipper böta för henne, som sträfwar emoth 3 cap. Gifftm. b. LL. 
Men såsom höglofl. Kongl. Swea håffrätt sådanne för böther offta befrijat, så heemställes 
Johan Wijpas begäran där utinnan ödmiukelligast under högbem:t Kongl. rättz nådige 
omdöme och resolution. 
 
4. Dragon Oluff Anderson Flink ifrå Södermanlandh Åker sochn och Bärga by, skuldgafs 
hafwa belägrat Elin Hansdåtter ifrå Ede by, som tillförenne med dragon Oluff Hammar hafft 
lägersmåhl, och Oluf Flink häfdat tilförene Märit Pedersdåtter, huilka tilstå lägersmålet, och 
afladt barn tillsammans, som läfwer. 
 Enhälligt votum: Såsom dragon Oluff Anderson Flink, hafwer tilförenne försedt sigh 
med lönsko läger, och nu andre gången medh Elin Hansdåtter, som och tillförenne warit 
besåfwen, så plichtar han efter Kongl. Maij:ts resolution af d. 25 maj innewarande åhr med 20 
dahl. s.m:t oachtadt Elin hafft tillförenne oächta barn, som Kongl. Maij:ts resolution af den 3 
januari sidstleden biudher, och Elin efter högstbemelte resolution saker till sina 10 d. s.m:t. 
 
5. Oluff Flinck föreställtes och så hafwa belägrat Märit Ersdåtter och med henne afladt 
barn, som effter ellofwa weckors tijdh blifwit dödt, huilka bekänna och tilstå giärningen, och 
Flinken bekänner sex weckor warit emellan han dem häfdat. 
 Enhälligt betenckiande: Efftersom Oluff Flink hafwer tredie gången försyndat sig med 
lönsko läger med Märit Ersdåtter, så dömmes han effter Kongl. Maij:ts resolution d. 25 maij 
[179r] sidstleden till 30 d. s.m:t och Märit till 20 m:r till treskiptes hwar af kånan ingen 
andehl effter Kongl. Maij:ts resolution den 3 januari niutha bör. 
 
6. Päder Pederson i Jonsgårdh angaf, sig förledne wårase leija dragon Oluff Nilson Hägg till 
legodrängh, och mistadt 9 st. caroliner, som hoos honom äre fundne, och satt hoos tålfman 
Abram Abrahamson i Jonsgårdh, huar till Häggen beiakar, och bekänner sig dem afhändt, och 
restituerat. Men actor, at Maria Grehlsdåtter tree caroliner där af lembnadt hoos tålfman, och 
derföre henne stembna låtit, som berättar Häggen bedit henne dem åth sig giömma och så 
snart hon förstått honom dem icke rättfångit satt dem ifrån sigh, och intet warit i rådh medh 
honom där om, deth Häggen och berättar, och henne dem förtrodt at förwara såsom sin 
fästemö, som han och henne ächta skall. Peder Pederson berättar, och sig sacknadt ett fåår, 
som hans styffdåtter Britha Pedersdåtter med sin moders wetten skap af sina arfsfåår tagit, 
och låtit Maria Grelsd:r få, och fast han intet däraf wiste, will han intet där om klaga: Wet-
tandes intet Maria warit i rådh med Häggen om stölden, utan så wida hon hafft tree caroliner 
och dem som sagt är, ifrå sigh satt, låtit henne stämbna warandes Häggen tillförenne intet 
med tyfwerije beslagen och dömd. 
 Enhälligt votum: Alldenstundh dragon Oluff Nillson Hägg hafwer efter bekännelse, 
afhändt Peder Pederson i Jonsgårdh 9 st. caroliner, huilka äre kombne till rätta och Maria 
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Grehlsdåtter allenast 3 st. dito däraf, åth honom giömdt, och intet warit i rådh med honom 
dem at stiähla, och så snart hon förstådt dem war illa fångne satt dem ifrån sig hoos tålfman 
Abraham Abrahamson i Jonsgård. Och efftersom Oluff Hägg intet tillförenne med tyfwerij 
warit beslagen och dömd; Altså anstår häradzrätten inthet, saken widare handtera och 
afdömma, utan till underdånigst föllie af Kongl. [179v] Maij:ts resolution den 6 juni 1686, 
remitterer saken till wällåfl. regementz rättens afdömande. 
 
7. Päder Swänson på Åsen tilltalte ytherligare sin granne Gunmund Erson på Åsen, at han 
samtyckte 1693 om sommaren at antända wåhlbråttan wedh deras fäbodar till bäggies gagn 
och nytta, och sålledes wara delachtigh i där på faldne böther på 1694 åhrs wåhrtingh? 
 Resp. Som wårtingz protocollet innehåller, at han aldrig därtill samtycht, och han derföre 
sagt sigh skohla fråga lensman til rådh der om, huar till actor nekar, och allenast frågadt 
lensman om een liten swedielapp, och den afbrändt, och fått 10 skyhl. rågh, som skiedde om 
wåhren, enär han och de flera warit i Giörwijk på en syhn, som betyges skee i pingest 
weckan, och strax effter pingesthälgen den antändt i sin grannes Nills Siuhlsons närwaru, och 
ingen skadha som Gunmund berättar, däraf händhe, men lijkawäll hardt när deras bowall. 
Och såsom Gunmund Erson på sidstledne wåhrtingh är derför frij dömdt, och Peder Swänson 
lijkawäll understått sigh å nyo honom därom tilltalla; Altså finner rätten skälligt, at Peder 
Swänson efter 39 cap. tingmålabalcken plichtar för domqwahl med sina 3 mark, rättens een-
sak. Och så wida Päder Swänson därtill medh icke hafwer fullgiordt dee reglor som Kongl. 
Maij:ts skogzelldz placat a:o 1690 biuder enär någon swedia skall påtändas, och allenast hafft 
een sin granne Nills Siuhlson tilstädes, och fastän inghen skada däraf är händt, så finns han 
icke desto mindre efter högstbemelte Kongl. Maij:ts placat wara efter skogzordningens 14 § 
arbetet och sädhan förlustigh, och där till med böta 12 marck till treskiptes. 
 
8. Corporal Axell Claeson Swahn tilltalte Oluf Olson i Gogzsiö för deth han på Lomåhs 
fäbowall som dee [180r] beggie äga, förledne sommar wid deras skillnadh, optagit een där 
stående stackut staka och een långh pass 4 haga stöörpaar in på honom satt, och een staka mitt 
på wallen som något mindre intagit, och een dito på andre ändan som intet skadat, och intet 
welat slå deth han sig tillkändt, utan lembnadt, och enär Oluf Olufson sedan dijth kommit, 
och sedt deth intagne stycke wara oslagit, optagit dijth satte stakar, och allenast som till 
förenne sin andeel slagit, och inkrächtade stycke och lembnadt oslagit, som deth ännu oslagit 
ståår?  
 Resp. att Larss Pederson nu boende i Föling sochn, och een tijdh åbodt corporalens 
hemman, och satt een staka till skillnadt på wallen, som war bårta i sommars då han dijt kom: 
Wettandes intet om boskapen hafft den omkull, eller corporalen den dädan tagit, och intet 
funnit igen dess håhl och rum, och dy till prob förloradt satt een längre wijdh nårra hörnet, 
icke fyra stöörpaar in på honom, utan knapt ett, som hans älldre brodher Nills Olufson sedt 
och wettat berätta enär wallen skulle slåes, men dhen förras rum icke funnit, och aldrigh den 
optagit, och sedan som han af broderen blifwit underrättadt, lembnadt corporalens andeel 
oslagen: Begärandes gode män som kunna deth allt besee, och intyga beskaffenheeten däraff. 
Corporalen föregifwer gl. råstakan stå qwaar 1693, och han den icke rördt och dädan tagit. 
 Corporalen Axel Suaans twist med sin granne Oluf Olufson om een råstaka till skillnat 
dem emellan på Lomåhs fäbowall, som Oluf beskylles hafwa flyttiadt, och han föregifwer den 
där stått 1693, och förledne sommar den eller des rum icke igenfunit, och dy förloradt för-
slagzwijs upsatt een stöör widh nårra hörnet, och äfwen wäll uthmärkt, huru skillnan honom 
syntes böra wara, men intet där efter slagit. Pröfwes först böra af gode män besees, och 
sedhan skall doom efter beskaffenheeten föllia. [180v] 
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9. Ingeborgh Andersdåtter i Fyråås hafwer citerat Påhl Olufson ib:m för een koo dee 
twistadt om, och äre så förlijchte, att Påhl Olufson skall gifwa henne för kohn 2 d. 9⅓ öre 
s.m:t som är skiedt i tålfmäns Anders Jonsons, Peder Andersons och Jon Jonsons närwaru, 
som deth betyga. 
 
10. Oluff Hansson i Höxåås kärade till Erich Olufson i Ede för deth hans hund förledne 
somar ihählbijtit tree hans fåhr och det 4:de till dödz, som sedan igenfans i grannens åker, 
som dragon Oluff Lustigh blifwit warse och betygar sig komma om een morgon gående 
genom Olufs träde, och sågh twå st. fåhr wara bittne till dödz, och det tredie och wara bijtit, 
men läfde lijkawäll och Erich Olufsons hund låpp där i trädhe, och han gått tillbaka och det 
berättat för Oluff Hansons hustru, och sedan fölgdz tilbaka, och sedt samma hund wara ihoop 
med twenne ihopbundne killor, dem han ihählbijtit om hielp icke kommit? Resp. att hans 
hund deth okynne intet tillförenne hafft, och så snart han härom bleff kungiordh, låtit förgiöra 
hunden, och kunna wargarne så snart som hunden deth giordt, huartill Oluff Lustig nekar, 
som icke allenast såg hundhen utan och fåren, som icke af någon wargh wore refne. Tålfman 
Erich Samuelson betygar sig dem sedt, och at dee wore bittne örorna af, och ofwan på halssen 
och ryggen icke af wargar. Erick Olufson föregaff, både förr och sedan fåhr wara i trädhan 
ihählrefne; wettandes icke af hwem. Actor, at han budit sig en dahl. kopp.m:t för stycket, och 
Erich Olufson bekänner att Oluf Hanssons hustru warit till sigh, och kundgiordt hundens 
giorde skada, men inthet bedit honom taga fåren. 
 Enhälligt votum: Såsom Erich Olufsons hund är befunnen hafwa rijfwit ihähl 3 st. fåår 
för Oluff Hanson, och hans hustru honom deth wetta låtit, och han strax hunden [181r] 
förgiöra låtit. Men efftersom han icke hafwer till dödz bittne fåren till honom lefwereradt, 
som 47 cap. byggningb:n LL. tallar och biuder emoth iemngoda qwicka, så kan rätten intet 
finna i förmågo af besagde 47 cap. Erich Olufson wara skylldigh honom tree st. lefwande fåhr 
igen bekomma, utan håller skiälligt, at dee böre stå halfwa skadan hwar, emedan som Oluf 
Hanssons hustru icke tilbudit Erich Olufson dee ihählrefne fåren, och han dem icke heller 
begiärdt, och huad det 4:de fåret som af hunden rijfwit war och dödt sedan igenfunnit, betallar 
Erich med ett iembngodt fåår. 
 
11. På sidstledne wårtingh anhängige sak, at Erich Samuelson, Larss Erson, Oluf Hansson 
och Swän Pederson i Högzås och Oluf Swänsson i Skarpås, i olaga och förbuden tijd 1693 
antändt een swedia, och bleff opskuthen, eftersom deres interessenter dragonerne Hemmingh 
Rumohr, Pähr Kruus och Samuell Jerpe icke wore tilstädes, företogz, då ofwannembde 
bönder föregifwa sig tillika med dragonerne föllias till swedian, i mening den at antändha 
men som dee funno den icke wara så tårr som wara borde, gått heem därifrån, och drag:e som 
sin anpart á part i samma swedia hade, stadnade quaar och den påtände, som dhe och tilstå, 
och måtte giöra för det dee skulle strax där effter till camperingen, och släckte ellden som dee 
bäst kunde, och förmodade wara äntelligen dämpat, som sedan enär tårkan öktz och blås-
wäder kom sig yppadt, men bönderne sin anpart i samma swedh intet påtändt, utan sedermera 
af dragonerne upsatte eldh afbrunnit, och alla tilhopa åtta dagars tijdh hållit wacht där om, till 
dess han fullkombligen dämpades. 
 Samptel. votum: Såssom dragonerne Hemmingh Rumor, Peder Kruus och Samuell Jerpe 
hafwer understått sig förledne åhr 1693 antändt en sin rogswedia, och icke hafft bönderne i 
Högz och Skarpåsen som tilstädes warit, sig till hielp, och ellden sedermeera sigh yppat och 
widgat, men [181v] ingen skada giordt. Och ehuruwäll dhet skedde i låfgifwen tijdh, så hafwa 
dee efter Kongl. Maij:ts skogselldzplacat 1690, icke hafft sina grannar och god hielp af 
manskap wid handen, som ellden kunnat wäll dämpa och släckia, och sålledes öfwerträdt 
högstbemelte Kongl. Maij:ts placat, och dy effter skogzordningens 14 § böta 12 marck till 
treskiptes och wara arbetet och sädan förlustige. 
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12. Dragon Oluff Erson Jägare tilstår sig slagit upp eldh 1693 Erssmesstijden på Sanholman 
för mygg skuldh, och fadren Erich Olsson nyttiadt densamma, men intet wettat, enär han dhet 
giorde, och intet annat kunde förstå, än den skulle wara släckt, och kommande dijth om 
morgonen efter, war holmen afbrunnen och sompt af furubarken opbrändh. 
 Enhälligt votum: Emedan som dragon Oluff Erson Jägare hafwer Ersmesstijden 1693 
uptändt elldh i skogen på een hålma, där han och fadren Erich Olufson tagit furubark, och den 
hasslat och beggie betient sigh däraf, och en deel af barken dessmedelst af och upbrunnit, och 
altså öfwerträdt Kongl. Maij:ts skogselldz placat 1690, och dy dömmas dee därefter at plichta 
medh 30 dal. silf.m:t. 
 
13 Gågzsiöboerne, efter angifwandet på wåårtinget nembl. corporal Axel Suaan, Erich 
Hansson och Peder Jonson som då icke tilstädes wore, bekänna sig skogzeld sedt långt wäster 
uth ifrån deras lötegångh, wettandes intet på hwars skogh. Men Swahn föregifwer bönderne 
på slåtten först den blifwa warse, och dee, at han utur sitt stufwu fönster så wäll som dee 
kunde see ellden, huar till intet nekas kunde. Tålfmännen Anders Mattzson i Fagerdahl och 
Oluff Erson i Sijkås som warit dijth förordnade at pröfwa hwarest ellden skulle först wara 
löös kommen, betyga Gogzsiöboerne wijst sig nedh till lilla siön pas 1/2 mijhl ifrå Swahns 
och Olufs fäbowall, därest dee föregifwit sig först ellden sedt, dijth dee warit, och intet 
kunnat förstå [182r] och see någon lijknelsse där till, at ellden warit där löös kommen, och 
märkt, at ingen boskap å den tracten gått, utan nårr uth uppå kiählen funnes fästijgar, och 
ellden gått öfwer allt och ingen annan wallat boskapen där än Ingrid Pedersdåtter och Karin 
Andersdåtter i Gågzsiö, huilka så nu som å wåhr tinget neka sig någon elldh uptändt, och at 
lapparnas wäg går genom deras fälöth, och dee till bydz warit, men då syntes ingen elldh: 
Warandes een myra widh siön, därest ellden hetes först syndtz, och Gågzsiöboerne berätta 
inga lappar kunnat dijth komma den tijdhen för myrans sånk och blötheet skuldh, och lijka-
wäll skogzellden den öfwergått. Gågzsiömännen tillbiuda sigh kunna giöra edh, sigh samma 
elldh icke uptändt eller wetta huruledes den löös kom: förmenandes deth måtte af den tijden 
gående häfftige tohrndön och liungande opkommit: hållandes Oluff Olufson och så wall-
pijgorne der före oskylldige, som aldrig hade någon eldh i skogen medh sigh, huilka begiära 
gå lagh, huarken deth giotdt eller wetta hwem som deth giordt. Synemännen betyga, ingen 
skada i synnerheet där af wara skiedt, efter som ellden merndels gått öfwer gambla wåhl-
brånnor, som för muhlbeten warit gagnelligit. 
 Enhälligt votum: Såsom upkomne eldh nårrom Gågzsiö pröfwes ingen märkellig skada 
giordt, utan till större dehlen öfwergått gambla wåhlbrånnor, huaraf skogen blifwit ränsat och 
muhlbeten förbättradt, och den bråtzlige icke igenfinnas kan. Altså låther rätten till 
underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts skogselldzplacat 1690 därmed beroo. 
 Men som alla Gågzsiögranarna, så wäll corporalen Axell Swahn, som och brukar hem-
man, som Oluf Olufson, Erich Hanson och Peder Jonson, hafwa blifwit warse samma 
skogseldh, och intet kallat släckningzhielp; Altså hafwa dee eftersatt och försummadt sin 
skyldigheet därutinnan och dy dömmes dee efter högstbemelte placat at böta tilsammans 20 
dal. silf.m:t. 
 
14. Illa bebygde hemman: 
 Hemming Biörsons hemman i Fyrås skatte 2 tunland [182v] är tree gånger anmant och å 
sidsta wåhrtingh upbödz skatte rättigheeten förste gången och nu andre gången. Hanss 
Pederson (Heming Biörson) 3 tunland skatte anmantes tredie gången. Wijken Pär Larson 
(Swän Jöranson) 2 tunl. skatte och till säkerheet upbiudes skatterättigheeten andre gången. 
Ede Pär Månson 1½ tunl. skatte, betyges förswarl. wara bygdt effter hålldne syn. Anders 
Jonson (Jon Erson) 2 tunl. skatte opbiudes andre gången men betyges hafft ingen lycka till 
bohaget, och heela sommaren siuker warit. Hallen Anders Olufson 2½ tunl. crone, anmant 
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tree gånger tillförenne och befallningzman tilsade lensman at giöra sig om hans ägendom 
försäkradt. Jon Flink 2 tunland crone 3 gånger tilsagd och lensman gör sig försäkradt om hans 
ägendom, och tilhålla löfftesmännen fulgiöradt.  
 Grelsgård Oluf Mårtenson 2 tunl. skatte tree gånger anmant, och nu upbiudes skatterätt-
igheeten förste gången. Reenwatn Påhl Jöranson 1½ tunl. crone ansäijes 3 gången. Giörwijk 
Ingell Anderson 1 1/6 tunl. crone ansäijes 3 gången. Fyrås Peer Chrestenson 5 tunland skatte, 
tilsades andre gången, och ursechtar sig icke kunnat byggia i åhr, eftersom hans huggne 
timber och tagne barck, af skogzelld är upbränd 1693 som intygades sant wara.  
 Ede Oluff Jonson 1⅔ tunl. skatte andre gången. Nills Erson 2 1/6 tunl. skatte andre gång-
en. Sijkås Peer Anderson 1 tunland skatte andre gången. Claes Jönson 1 tunl. crone andre 
gången. Tullingzås Jon Hindrichson 3 tunl. crone andre gången. Öhn Daniell Jönson 2 tunl. 
skatte tilsäijes andre gången. Gierde Hällie Jönson 1½ tunl. skatte ansäijes andre gången. 
 
15. Leutnanten Euert Pell angaff Oluff Mattzson i Ede hafwa 1693 tillwällat sigh twå lass 
slått wid Flärkåhn, som hörer till hans boställetz myra, söder om Flärkåhn, och ingen af 
grannarne på söder sijdan någon slått hafwer? Resp. att han där slagit 1693 som hans [183r] 
förman giordt, och hans swärmoder som på leutnantz bostelle är född berättadt, och at det är 
såsom odugeligh pijpröör och ena lasset fördes heem, och det andra ståår där qwaar. Tålfman 
Israell Hanson betygar sig samma stycke många åhr sedan, då Isach Tiock war lensman och 
bebodde leutnantz hemmannet, med hans låf slagit, och är belägit till Flärkmyran och dess 
widhängiande, och ingen af grannarne å den sijdan och den tracten någon slått äger. Oluff 
Mattzson säger där warit utruttne och förfaldne gålff, och at ingen kan där slå, med mindre 
stoor tårka är, och intet kunnat tänkia så noga efterfrågas och sees skulle. 
 Enhälligt votum: Såsom Oluff Mattzson hafwer utan låf och tillståndh tillägnadt sigh 
1693 twå lass staar eller pijpröör widh Flärkåhn, som hörer efter intygandet leut:ns bostelle 
till. Altså dömmes han för samma wåldzwärkan efter 28 cap. Konunga b. LL. at bötha 40 
mark till treskiptes och wedergälla skadan. 
 
16. Leutnant Pell angaf på sitt boställetz inventario af den 14 maij 1686 wara opfördt en 
fickia widh Biörnwass åhn som slåes annat hwart åhr af 4 lass staar, och alla grannarne sigh 
den tillägna och slå ömsom, och förledne sommar Israell Hanson: williandes gierna wetta 
huem samma slått är tillhörigh? Resp. att dee som optechnade slåtten 1686 kunde icke wara 
fulkombligen där om underrättade, utan samma fickia och myra är belägen på Skallöhn, och 
Skallöhn är under hela Ede by afradzlagd 1666 á 12 öre s.m:t till mans som giör 4 d. 16 öre. 
Huar uti leut:ns bostelle som består af twenne hemman quoticerer icke meer än ett hemman, 
huaraf synes at på inventariumet är misskrifwit, och mera tillägnadt bostellet än afradzbrefwet 
tillåther, huar med det blifwer. 
 
17. Om ödeshemmannet i Loråås som Hanss Hansson åbodt undersöktes, emedan som be-
fallningzman wid hijtresan hördt berättas icke där med skulle wara rättelligen tillgångit, 
därest dragon Johan Fallk är inquarterat till huus rum, och berättadt som skulle icke allt wara 
som [183v] sigh bör handteradt, och derföre förordnades Peder Chrestierson, och nemde-
männen Anders Jonson i Sohlberg och Peder Andersson i Fyrås at tilsee huru där med monde 
wara beskaffadt, och effter ordre tilsagd Johan Fallk at komma medh, och wijsa huad han där 
uti kan hafwa at säija och han frågadt, om länsman skulle där syna och han där till beiakat, 
och Johan Fallk swaradt, i helfwetit må du syna, du är intet betrodd, och will befallningzman 
hafwa någon syhn där, så kan han syna sielff: säijandes om han wille skulle å honom som å 
andra gå halsbenet aff: swäriandes och säijandes at diefwullen skulle om han wille taga hans 
kräppa i e. ryggen: swäriandes sigh intet achta deres syhn, huilket alt besagde nämdemän 
betyga sant wara, och stufwan war mäst full af dragoner och bönder. Huartill han intet mera 
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swarade än at han war drucken, och intet kan minnas huad han tallte: berättandes sig wara 
swagh i hufwudet enär han något dricker, och intet wetta sig tillsagd wara, och dy icke reest 
medh. 
 Synemännen berätta, en foderbod warit pass half taklöös, och wid dören och gafweln 
något utsigit, men intet skildz åth, och på söder långwäggen twå eller 3 ståckar näst jorden ut-
signe, utan gålff huilcken Johan Fallk hafwer efter handan nedertagit, ophuggit och opbrändt, 
deth han tilstår sig giordt. Item at på 4 åkerteregar warit slagit styckewijs gräs ungefähr 
[lucka] och det öfrige af hästar uthtiudrat och det bästa utbett. Falken berättar, sig sin häst 
hafft mäst hela sommaren inne, och slagit grääs på på ödes lägderne, och at Swän kan och 
någon gång skurit åth sin häst, huar till han nekar, och säger sin hustru tagit litet gråbo. Men 
Falken, at hans egna drängiar som deth giordt kunna betygat. Jon Pederson säger sigh allenast 
till een späkalff nappadt litet.  
 Johan Fallk, att Oluff Päderson synes hafwa slagit in på ödesgården, där till han nekar 
och Swen Person medh, och är första åhret han ett anat hemman ib:m optagit. Johan Fallk, at 
han wid Qwarnåhn sedt 2:ne [184r] gålff, icke mycket gambla wara, men på några åhr intet 
warit slagit, som skall höra ödesgården till som igenlades 1681. 
 Resol.: Att lensman med tålfman i rotan, måtte noga ransaka och undersökia, om någon i 
någon måtta sigh tillägnadt ödesgårdens ängiar: tagandes Johan Fallk med sigh, at wijsa deth 
han angifwit, och om han meera oplyssningh derutinnan kan hafwa. 
 
18. Inspectoren öfwer pärlefiskerijen och dess handell, welbet:d Esajas Hammar, läth genom 
lensman Peder Chrestierson inlefwerera een sin inlaga emoth corporalen Axell Swahn af in-
nehåld, huru som han för 1½ åhr sedan, h. öfwerinspectoren Israel Carlsteen upwijst een 
wacker pärla om 3 carat uti Ståckholm, efftersom han förment inspectoren Rattken budit ho-
nom litet därföre: Williandes icke heller wara benögd med dhet Carllsteen honom derföre 
budit, och han altså wellat föllia honom till höglofl. Kongl. statz contoiret, och samma pärla 
upwijsa, och förnima om meera derföre kunde gifwas, och giordt aftahl, at han honom på 
bårrgården till den ändan på föresatte tijd möta skulle, och han några dagar där effter wäntadt 
fåfengdt, och sedan låtit förstå, samma pärla wara annorstädz föryttradt?  
 Resp. Att inspectoren Carlsteen låfwadt willia honom till Kongl. statz contoiret med up-
wijste pärla fölia och satte dagh och stundh enär mötet på bårggårdhen skulle skiee, deth han 
gierna skulle effterkommit, om han pärlan af ryttmestaren mag. Gab. Willenssens igen-
bekommit, som den hade åtta dagars tijdh, och för säkradt skaffa meera för henne än Carlsten 
budit och inrådt taga gode män med sigh at påhöra huad han biuda skulle, deth han giorde och 
hade sedan besökiarne Johan Ahlbom och Petter Spehlbom med sigh som hörde Carllsteen 
allenast biuda för pärlan tree st. sexdalers plåthar, och deth för ryttmestaren berättadt hoos 
mestr Arfwed Brent, som henne togh i leut:ns Everdt Pels och fleres närwaru, och låfwadt 
skaffa wäl rätt för henne [184v] och så snart han den af ryttmestaren igenfick, reest heem, 
säijandes sig wijst henne till general maioren och gouverneuren, och at han kan hafwa henne 
medh sigh: wettandes, honom skolla reesa heemåth, och dertill medh frågadt, om han wille 
pärlan sig förtroo, wille han kommande heem till Jemptelland gifwa honom god skiähl der-
före, det han wedersakade, tyckiandes säkrast wara, dhen sielf förwara, som och skiedde, och 
dee förre dagarna sagdt sig intet beskedh och swaar därom fått, och bedit töfwa. 
 H. leutnant Pell berättar, ryttmestaren fråga corporalen huad Carlsteen honom budit för 
pärlan, och han sagdt tree plåthar, och ryttmestaren tagit pärlan, och bedit honom andra dagen 
föllia sigh till h. gouverneuren och leutnanten dagen efter reest ifrån Ståckholm, och weth 
altså intet meer därom referera. Corporalen föregifwer sigh den tijden intet råka och talla med 
h. gouverneuren där om. 
 Sedan, at Swahn ingen annan ursechtan hafft, än att pärlan wore sundergången och den 
samma som i twenne dehlar wore upwijst, som dåch olijk till stoorlek och watn som h. gou-
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verneuren Vellingks excell:s tillijka medh Carlsteen sedt och h. Vellingks excell:s förkastadt 
på landzmötet i Röden, som lensman Peder Chrestierson skall åhördt?  
 Resp. att han med tryggan edh kan bedyra, sigh i Ståckholm samma pärla läggia uti et 
papper med trå ombundit, och sedan i sin penningepungh, där han kunde hafwa slantar och 
halfören, och intet sågh däreffter förr än han kom hijt heem, och då var hon sprucken mitt i 
tu: wettandes intet huru den söndergången är, om icke däraf, att han satt sigh på byxsäcken, 
och hon kommit emoth någon slant, och huad dess storlek widkommer, och der denna skulle 
wara litet mindre måtte dhet förordsakadt wara däraf, at yttersta skahlet och glantzen kunde 
wara affallit, som och leutnanten Pell kan wittna sig i Röden see, då h. regementzquarteer-
mestaren Hammarsköldh och han wille see pärlan att såsom een hinna låg löös i papperet, det 
leutnanten [185r] berättar sant wara; och sij wid papperetz öpnande blåsa bårt som icke 
igenfans, och at han funnit andra hafwa glantz som ett skahl utanpå, som låssnas, enär därpå 
hårdt slåes. Länsman Peder Chrestierson berättar sig höra herr gouverneurens excell:s säja till 
Swahn, at han med giordhe ursechten eij lärer slippa, och derföre pärlan, medelst misstankar 
den icke wara den sanskyllige, förseglat, och corporalen will edelligen betyga det den samma 
wara. 
 Corporalen förehöltz hafwa beskylt öfwer inspectoren umgå med twenne åthskillige taxer 
som wore emoth hans Kongl. Maij:ts willia, huar till han nekar: föregifwandes sig allenast 
sagt, att Rattken budit twå plåtar och Carlsteen tree plåtar för samma pärla. Då upwistes hä-
radzhöfdingens Plantins attest, daterat Röden den 30 septembris 1693; lydande att inspectoren 
Carlsteen wellat gifwa efter een taxa 4 d. s.m:t och samma gång efter en annan 6 dahl. s.m:t 
för pärlan, huar till han sigh intet will förstå, uthan sägher sin mening och tahl intet annor-
lunda warit, än Rattken budit 4 d. och Carlsteen 6 dahl. s.m:t och derföre fattadt misstankar, 
och deth för ryttmestaren Willenssens sagdt, och han låfwadt skaffa god betallning för henne. 
 Förseglade pärlan n:o 2 upbrötz och befans wara i twenne dehlar, såsom mitt i tu och 
skahl eller bladh utan på löst, och ändå ett hwarf behållit in till sielfwa kiärnan som grå ähr, 
huilcken sedan och strax blef försegladt: utlåtandes corporalen å nyo sig med tryggan edh 
kunna betyga, sig eij annat wetta än upwijste pärla är den samma som ryttmestar Willenssens 
i Ståckholm af sig tagit och lefwereradt tilbaka, och at han eij weeth huru han i hans pungh 
söndergången är, och för det 3:die att hans meningh aldrig annorlunda warit, än inspectorn 
Ratken budit 2 plåtar och h. Carlsteen 3 plåtar, och intet sedt Carlsteen twenne taxer hafft; 
huilket togs i betenkiande, och fans skälligt intet därutinnan definiera och döma för än h. rytt-
mestaren Willenssens som pärlan hafft om händer åtta dagar i Ståckholm, competenter där 
om kan blifwa afhörder. [185v] 
 
19. Anders Mattzson i Fagerdahl tilltalltes, för deth han icke welat låta nöija sigh med den 
lösn inspectoren Esajas Hammar honom för upwijste pärlor budit? Resp. at han dem allena 
icke ägde, utan Påhl Andersson i Gissellås och Peder Nillson i Fagerdahl där uti intresserade, 
som giordt förslagh derföre ath minstonne få några daler och eftersom för dem alla 4 intet 
bödz meeera än een carolin fördristade han sigh dem eij därför lembna, utan behålla till 
inspectorens ankomst een annan gång, som leut. Pell hördt och wittna kan. Leutnanten be-
rättade honom säija sigh intet kunna dem för anbudne carolin sällja för lagzmännens skuldh, 
som icke willia troo honom så ringa bekommit dherföre, och inspect:n swaradt, at han kann 
dem behålla så längie, och lärer dem lijkawäll bekomma; hwarföre kan rätten intet där till 
giöra. 
 
20. Hustru Maria Gestrinia förehöltz hurusom å wårtinget afsades, deth hon å näst där på 
fölliande laga tingh skulle sielff tolffte gå lag, sigh ingen olåfligh beblandelse medh dragon 
Henrich Östman hafft, och tillspordes om hon har sina edzgiärdzmän wijdh handen? 
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 Rs. at hon kunde få hela Ström sochn at giöra edh med sig intet oährligit med henne 
wetta, och kunnat wäll skaffa edgiärdzmän om icke tinget på owahnligh tijdh blifwit hållit, 
och mäst alla bönder bårtreest, somblige till Qwarnbärget och somlige till sine fiskerijer uppi 
fiällen, som i sanning befans. 
 Enhälligt votum: Ehuruwäll 19 och 34 cap. Tingmålabalken biuder, att wäriomåhls edh 
skall å näst där på fölliande ting præsteras och giöras, och hust. Maria Gestrinia föregifwer 
sigh kunna edgiärdzmän bekomma, om tinget icke på owahnlig tijdh blifwit hållit och een 
godh deel af allmogen bårt reest, somblige till Qwarnberget och somblige till aflägzne 
fiskerijer uppunder fiällen, huilket är tagit i betenkiande och stadnat därmedh at henne i 
anseende till ofwantalde skähl och hinder gifwes dilation med wäriomåhls eden till 
nästkommande ordinarie tingh. [186r] 
 
21. Upbrände twenne gårdar i Sijkås och Hammarsahl sochn in maio sidstleden, företogz 
effter länss och tolffmäns däröfwer håldne undersökning och wärderingh och befans som 
föllier, nembl. Att Mårten Larssons skattegård af 1½ tunl. och Carll Erichsons dito af 1½ 
tunlandh, warit bygde tilsammans, och tilförenne warit ett rökemantahl, och ellden kommit 
löös i dragon Erich Jonsons Nallenfältz stufwucammar, där ingen spisell war, utan stufwu 
spiselln stådt i hörnet och wråhn till cammaren, middagztijden om een söndagh, som så haf:r 
tagit öfwerhandn, at ingen kunnat komma där inn och see huru och hwarest ellden först 
fastnadt. Warandes lijkwäll kunnigt, at skårsteen funnen grest och kalklöös och intet fastnadt 
utantill på taket, och lågan altså icke slagit upp igenom förr än håhl på cammartaket där röök 
syntes blifwit uprijfwit. Den åhrs tijden har ingen kunnat hafft för nöden bära eldh i 
cammaren som kunnat spillas, utan hafde eldh i stufwan antingen måtte hetadt genom muren 
och fastnadt i wäggen eller af gnistor genom gresta muren och röökgången, som bonden intet 
afwetta kunnat. Altså är det pröfwadt wara efter 35 cap. byggninga b. LL af rätta wåda skiedt 
och bör niuta branstod; nembl. 
 Mårten Larson för twenne stufwor 34 d. s.m; och den tredie tages intet i consideration 
eftersom hemmanet allenast består af 1½ tunland. Ett wisterhuus för 9 d. s.m. Ett låfft öfwer 
porten för 6 dahl. dito. En källarebod till redskapshus 6 dal. Ett hembligit huus 1 d. En korn-
lada för 12 dal. s.m. Dragons hafde sängkläder och tälliesteens panna som och upbrunno och 
så hastigt, att han med möda fått uth sitt späda barn, 4 d. Facit – 72 dahl. 
 Carll Erichson een stufwa för 20 dal. och een fram eller gäst cammare för 12 dahl. Ett 
låfft af twenne bodhar, en under och en ofwanpå och skulle öfwer porten för 15 d. Stålp-
herberget och låfftet på stålpar komma intet i consideration, efftersom låfftet af twenne rum 
rächnas för sädes och miöhlbodh och wisterhuus. Källarebodan för 6 d. Redskapshuus för 3 d. 
Hembl. huus 1 d. Kornladan 12 dahl. Stallen 6 d. och 2 foderbodar 6 d. Facit – 81 dahl. 
[186v] 
 
22. Compagnie skrifwaren Petter Wärnhåldt ingaf h. general maiorens och gouverneurens 
breff af den 24 maij 1694 at hafwa regress aff Jon Hemmingsons skatterättigheet för åth-
niutne refusion under ödesmåhlet som Värnhålt i sin inlaga förmäller wara 25: 4 : 12 och då 
ähr 19 dahl. s.m. af Jon Hemmingsons återbekomne böter till regementzskrifwaren Molin 
genom befallningzman Backman afrächnade, och till säkerheet låter han förste gången op-
biuda Jon Hemmingsons skatterättigheet af 1 1/6 tunlandh. 
 
23. Håldne syhn på ödeshemmannet i Loråås som Chrestopher Larsson åbodt och är öde 
legat a:o 1688, 1689, 1690, 1691, 1692 och 1693, och a:o 1694 af Oluff Pederson på friheet 
uptagit och brukadt wordet, öfwersågz och befans wara af fölliande beskaffenheet. 
 Wäster stufwan är funnen till väggiar och taak odugeligh så at intet af wäggiarne kan 
brukas. Spiselln och innanrede merendels dugligit. Öster stufwan är alldeles förfallen och till 
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innanrede allenast ett bordh, een dör med iern tillijka med cammarens och ett fönster. 
Wisterhuset är alldeles förfallit. 
 Stålpherberget är och funnit odugeligit, doch förmenes något kunna däriblandh finnas 
nyttigt, men gålff och dör med låås dugligit. Källaren med dess bod öfwer alldeles förfallen. 
En liten badstufwa merendels förruttnadt och kan medh möda ett åhr eller annat brukas. Korn 
ladans nedersta hwarff förruttnadhe och taket alldeles odugelligit. 
 Stallen duglig enär dråppen uthtäckias och krubba göres. Fähuset opsatt för någon tijdh 
sedan af nytt och gammalt timber, kan ännu några åhr brukas. Höbodan duglig till väggiarne 
med raffter och trodh men utan gålff och taak.  
 Åkeren legat i fast linn och lägde inom grannarnes hägn och åkrar teg om tegh. Ängiarne 
betyges wara mycket skogh och rijs wuxne. Gärdzlegårdarne merendels förfallne. Nödvendig 
timberskogh finns. Item vedbrandh och gärdzlefångh. Våhnskogh efter älgh och fogell, me-
dell [187r] måttig. fiskiewatn fierran och långt ifrån byen, medellmåttigt godt. 
 Men åkerjorden är ibland dee swagaste som här i landet finnas och sålledes kölden under-
kastadt och offtare swagt och frusit korn än moget och kiärnfult wankas, alt så kunna nemden 
intet förstå och finna Oluff Pederson under 5 åhrs frijheet deth kunna som sig bör upbruka 
och bebyggia, och effter deras förlåpp wara mechtigh chronones utskyllder præstera och 
betalla, huilket uti h. generalmaiorens och gouverneurens ändtellige omdöme och resolution 
heemställes. 
 
 

(År 1695 hölls inget vårting) 
 
 

Ting 25–28 november 1695 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 16, fol. 169r–181v, ÖLA. 
 
Anno 1695 d. 25, 26, 27 och 28 novemb. höltz laga ting medh allmogen aff Hammardalls 
tinglagh. Närwarande: 
 Erich Samuelson i Högsås Anders Jonson i Sohlbergh 
 Peer Chrestierson i Hallen Israell Hansson i Ede 
 Anders Mattzson i Fagerdahl Peer Anderson i Fyrås 
 Oluff Pederson på Åsen Peer Peerson i Jonsgård 
 Jöns Jönson i Bregårdh Påhl Erson i Sikås 
 Jöns Jönson i Tullsås  Peder Anderson i Strandh 
 
1. Dato aflade Jöns Jönson i Tullsås och Peder Anderson i Strandh sin nämdemans edh å 
book. 
 
2. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerd placater. 
 
3. Dragon Peder Larson Hällman, een gifft persohn, angafs hafwa belägradt kånan Märit 
Pedersdåtter ifrå Gågzsiö som warit besåfwen af dragon Oluff Anderson Flinck, ogifft person, 
och dragon Mattis Åbergh, som berättes warit ogifft, huilcka tilstå giärningen; Altså dömmes 
Peder Larson Hällman efter Kongl. Maij:ts straffordning at böta 80 d. s.m:t oachtadt Märit 
tillförenne belägradt warit, lijkmätigt Kongl. Maij:ts resoluton 1694, och Märit Pedersdåtter 
efter högstbem:te förordning saker till sina 40 d. och begge kyrkioplicht underkastade wara.  
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4. Drängen Abraham Pederson beswärade sigh öfwer corporalen Chrestian Strandbergh, för 
deth han förledne sommars om en lögerdagzaffton kommit i hans huussbondes Jöns Nillsons 
gårdh i Rissellås, och honom där öfwerfallit utan ordsak, och sedan han gått utur den stufwan, 
at läggia sig, kommit efter, och honom slagit och skiortan sönderrijfwit, huar af han blifwit 
både blå och blodig, som tålffman Peder Pederson i Jonsgård kan betyga, och han berättar sig 
intet meera där af wetta, än han honom om söndagz affton, som war dagen efter, såg widh det 
ena ögat wara blå? 
 Resp. at han gått sitt ärende i lustigheet och Abraham, som förr, altidh warit owettig i 
mundh och tillijka med Nils Abramson i Jonsgård för Jöns Nills dåtter i Rissellås Elin och för 
hans tienstepijga Britta Olufsdåtter kalladt honom fitta, deth han intet kunde tåhla, och at hans 
huusbonde förordsakades för hans owett skuldh kasta honom uth på dören, och då gick hans 
skiorta sönder, och enär han skulle gå uth genom förstufwan [169v] stodh han i dören mitt 
emoth, och brukade owettig mundh och då tagit i honom i dören, och kommit in i stufwan, 
och honom knubbat: warandes nog drucken, och kan altså icke wäll alt minnas.  
 Dragon Jöns Michelson Braf haf:r warit tilstädes enär slagzmålet begyntes, och berättar 
Chrestian komma till dem sedan mörkt war, och begynte träta med Abraham för deth han 
skall kallat honom fitta, och Abraham nekadt där till om icke Nills Abrahamson deth giordt 
och Chrestian honom slagit, och han skildt dem åth, där med Abraham gått i een annan 
stufwa där huusbonden låg och sedan gått in i stufwan mitt emoth och Chrestian gått uth, och 
hörde sedan slagzmål wara i stufwan, men intet såg därefter, och dee sedan beggie i den 
stufwan åter fölgdz, och brukadt mund i mörkret, och då kom huuswärden Jöns Nillson dijth, 
som berättar sig dijth gå och köra uth dem båda, först Abraham skuffadt uth på dören, då 
skiortan kunde blifwa något rifwen och något förr kunnat fått, och sedan corporalen och 
tilltalt dem för deras otijdigheet, och där med gått och lagdt sig igen, och hörde intet något 
buller sedan. 
 Corporalen berättar sig wara hoos Jöns Nillson och dricka ett stoop öhl, och han bedit 
honom gå upp i den andra stufwan där hans gäster wore och gaf honom ett stoop öhl med sig, 
hwartill Jöns Nilson beiakar. Abraham berättar, att een stodh utan för dören och hölt den till 
enär han wille fly undan, och antingen war deth Jöran eller Anders i Tullås, hwartill Jöran 
nekar, och Jöns Braf betygar honom wara inne hoos sig, och at Anders war uthe. Anders är 
icke heller tillstädes. 
 Enhälligt votum: Aldenstundh corporalen Chrestian Strandbärgh hafwer med Jöns 
Nillsons låff och minne gått i den stufwan där hans gäster wore, och komit i slagsmåhl med 
drängen Abraham Pederson och honom en blånadt slagit; altså bötar han derföre efter 10 cap. 
i såram. b. LL. tree mark till treskiptes, och för deth han honom slagit i andra stufwan widh 
sitt utgående saker efter 13 cap. i bemelt balk till tree mark till treskiptes. 
 
5. Oluff Abrahamson i Giärde kärade till Jöns Nillson i Rissellås för deth han S. Johannis 
tijdh honom oåthfrågadt stadt hans pijga, Brita Olufsdåtter som hoos honom tienar? Resp. att 
hans hustru hafwer deth giordt å föreskrefne tijdh, eftersom hördes henne eij skulle [170r] 
blifwa qwaar hos Oluff som pijgans moder berättadt, och derföre intet frågadt Oluff eller hans 
hustru därom; warandes Brita icke tilstädes. 
 Såsom Jöns Nillson i Rissellås hafwer i olaga tijdh stadt pigan Brita Olufsdåtter, huus-
bonden Oluff Abramson i Giärde owitterligit, så dömmes han derföre at plichta efter Kongl. 
Maij:ts legohions stadga a:o 1686 och dess 5 § med sina 40 marck, och Oluff Abrahamson 
hafwer macht at sökia Brita om een åhrs löön eller tienst som han bäst gitter. 
 
6. Lappdrängen Clemet Nillson skuldgafs hafwa häfdadt lappkånan Segrid Fredrichsdåtter 
som förr warit belägradt af een gifft lapp Anders Larson huilka tilstå giärningen, och han 
henne intet ächta will; Altså dömmes han efter 3:die cap. gifftmålabalcken L.L. at böta 10 d. 
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och kånan Segrid som tredie gången sigh sålldedes försyndat, saker efter Kongl. Maij:ts reso-
lution 1694 till 15 d. s.m:t och beggie kyrkioplicht underkastadhe wara. 
 
7. Comminister h. Wellam Klangundh beswärade sigh öfwer Peder Chrestierson i Wijken, 
för deth han förhåller honom sin capplans löön för 1694 som är 1/4 tunna korn, af föregif-
wande, at han för siu skylar korn 1693 hoos Oluff Mårtenson i Grelsgården will hafwa 1½ 
tunna korn, där han dåch icke låfwadt honom meera derföre gifwa än 1¼ tunna korn? Resp. at 
han begiärt 1½ tunna, och icke uthlåfwadt för ringare. Actor, at han fölgde honom till 
Grelsgård, och kornskylarne lades på lasset och fördes heem och Peder medh, men han påstår 
sig wara låfwadt 1½ tunna. Lensman Peder Chrestierson berättar sig fråga Oluf Mårtenson 
som kornet lade på lasset och förde till h. Wellam uti tålfmans Jöns Jönsons i Bregård när-
waru, och han sagdt Peder begiära 1½ tunna och prästen biuder 1¼ tunna, och han där med 
kiördt sin wägh, det Oluff Mårtenson för Anders i Wallen och berättadt. Peder Chrestierson 
begierer lijkawäll at Oluff Mårtenson måtte edelligen förhöras, hwar till han stemder är, och 
för sin opassligheet skuldh inthet kunnat den långa wägen komma. Peder Chrestierson påstår, 
at Oluff Mårtenson måtte blifwa afhörd, och will icke desto mindre låta h. Wellam få præ-
tenderade 1/4 tunna korn, med deth förordh, at där han den genom Oluff Mårtensons inty-
gande bör hafwa och winner, hafwa regress till h. Wllam Klangundh som bijfölles. [170v] 
 
8. Länsman Erich Jönsson i Brunflodh genom fougde tienaren Oluff Nillson fodrade af Jon 
Olufson Flink i Hallen 1690 och 1691 åhrs hållhöö á 1/4 gilling som löstes af andra á 1 d. 
s.m:t, dem han nu begiärer? Resp. at han är för twå åhr skylldig och will föra dijth höö, huar 
emoth protesteres eftersom han måst dee åhren för hans och fleras tredsko skuldh köpa dyrt 
höö. Nämbden betyga honom wara uthfattigh, och inga penningemedell hafwa at betalla höet 
medh, icke eller andra, och at han är än skylldig på innewarande ährs uthlagor. 
 Såsom Jon Olufson Flink är skylldig till lensman Erich Jönsson i Brunflodh sochn 1690 
och 1691 åhrs håll höö som är een half gilling höö, och inga penningemedell eller wärde till 
dess betahlning äger. Altså måste han fordersampt bemelte 1/2 gilling höö föra honom till-
handa uti Brunflodh. 
 
9. Kerstin och Ingeborgh Ersdöttrar på Åsen citerat corporalen Gisle Hemmingson Hielte i 
Österåsen och Häggenås sochn för 10 d. 20 öre s.m:t som han inne hoos sig hafwer af deras 
faders Erich Jonssons gl. löön och dee därom detta dato förlijktes uti lensmans Pedher 
Chrestiersons och sochnskrifwarens Nills Pedersons närwaru sållunda at han lofwadt Gregorii 
tijdh 1696 betala ½:ten och ½:ten till Karinsmessa nästkommande och därpå gifwit obligation 
och bem:te personers intygande. 
 
10. Abraham Abrahamson i Jonsgårdh beswärade sig öfwer Rissellås och Wallen för deth 
dee tillägnadt sigh all skogh och fiskiewatn på Östbyggie skogen, som dåch 1/3 däraf för 
gamallt hördt under Johnsgårdh; upwijsandes tingz rättens doom däröfwer af den 26 no-
vembris a:o 1667 af innehåld, at Walle och Rissellås skola efter denna dagh uplåta och 
inrymma Jonsgårdz mannen 1/3 uti skogh och där under liggiande fiskiewatn som deth i 
fordom dagar och i arildz tijd effter tålfftens bewittnande warit, wid laga straff tillgiörande, 
om dee tilfoga Jonsgårdzman någon oförrätt på deras 1/3 i Östbyggie skogen, anten skog eller 
där under liggiande fiskiewatn? Hwar till swarades, at Wallen, Johnsgårdh och Grellsgård af 
ållder skolla egdt 1/3 i Östbygge skogen, och Rissellåsman 2/3 där uti, och Jonsgårdh hafwer 
sin rättigheet uti Wästby skogen? 
 Actor, at dee äre 10 st. bönder om 1/2 mijhls skog twärt öfwer, och Rissellåsman allt till 
[171r] Ångermanlandz gräntzen till 1½ mijhl, och at hans förman brukadt fiske med dem? 
Resp. allenast i Riss notan och i Flarken. Actor, at han hafft twå åhr låf af dem, och enär han 
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månde beropa sig på 1667 åhrs doom, blef han aldeles sagd därifrån. Ett böxlebreeff af den 
21 novembris 1649 copialiter, at Rissellås, Wallen och Bergom böxlat Rissellås afradzlandh 
för 3 r.d. Item ett in originali af den 27 septembris 1650 at Jonsgården, Grehlsgården, Gierde 
och Berge hafwa böxladt afradzlandet Flåsiöskogen. Altså sågz därefter i 1666 åhrs afradz-
book, och fans intedera wara där in och upfördt, och Flåsiö skall wara finnarne tilldelt. 
 Enhälligt votum: Emedan som tingzrättens doom af d. 26 novemb. 1667 tillerklarar Jons-
gårdzman 1/3 uti Östbyggie skogen och där under liggiande fiskewatn, som Wallen och 
Rissellåsman skulle dem widh straff tilgörande inrymma, och intet efterkommit är. och dee 
med förfråghan sökt det disputera, så är rätten icke anständigt deth widare handtera, så wida 
2:dra § i rättegångz ordinantzen och 21 cap. tingmåla balken dhet förbiuder, och altså pröfwar 
skälligt, at Wallen och Rissellås intet fog hafwa at hindra Jonsgård ifrån lagfångne doom 
1667, som wunnit laga krafft, och icke af höga öfwerheeten är restituerat eller uphäfwen. 
 
11. Corporalen Larss Olufson Hammar kärade till Peder Pederson som åbor hans faders hem-
man i Jonsgård af tree tunlandh, och deth sig tillhandlat af hans faderbroder Seffre Jonson för 
34 d. s.m:t, honom och hans bröder owitterligit, hwilket är anslagit till fendrichs boställe och 
chronohemmanet i Tullsåhs af 2 tunlandh och 12 dahl. s.m:t till wederlag updragit, huilket 
han som enbördz man till Jonsgård begiärer lösa i börd för så många penningar som därföre 
gifne äro, och därpå afräkna dee 12 d. s.m:t som till mellangåfwa niutes och för deth Jons-
gårdh är ett tunland större.  
 Resp. at han hemmannet hafwer kiöpt af hans faderbroder Sigfred Jonson för 34 d. s.m:t 
efter verificerat köpebreef och skrifft af den 1 april 1671, at Sigfred dem utlöst, nembl. till 
broderen Oluff Jonson 3 r.d:r en ort och 8 sk. och huardera systran 1½ r.d. och 16 skil. 
Actoris fader Oluff Jonson skall hafwa sitt nambn sielf skrifwit och tålffmannen Erich 
Jöranson i Tullingzås sielfwa skrifften, och den attesterat tillijka medh Grells Nillson i Grells-
gård och Peer Danielson [171v] ibidem, huilka twenne senare uthgifwit sin attest af d. 22 
novembris 1695, at dee aldrigh wettat af sådan skrifft, och alldeles okunnigt om Oluff Jonson 
är uthlöst, och bekommit sina jordepenningar, men Erich Jöranson säger sigh kunna edelligen 
betyga, at deth i deras närwaru är skedt och at Oluff Jonson köpeskrifften med egen hand 
under skrifwit, och om corporalen skulle där om twifla, så kan han upwijsa några breef och 
skriffter, som hans fadher skrifwit, hwaraf nogsampt lärer synas, at han sitt namn sielf hafwer 
skrifwit, dhet Sigfred Jonson som boor i Nårie skall och kunna betyga. 
 Corporalen föregifwer sig intet känna sin faders handh, och intet sedt effter hans stijhl, 
som twifwels utan lärer finnas, och han kan fuller eftersee, ehuruwäll han söker ingen där 
medh förolämpa. Peder Pederson föregifwer sig intet sökt at köpa hemmannet af Sigfredh, 
utan fått några budh af honom till Ångermanlandh där han bodde, där om, som för fattigdom 
nödgades deth sällia, och deth uthbudit i sochnen och ingen wellat lösa eller köpa, och at 
actoris broder Jon Olufson Frisk legat där uti quarter, och kunnat deth inbörda, och altså icke 
okunnigt. Sigfred Jonson hafwer och utlöst syskonen med 25 r.d:r efter köpeskrifften af den 1 
april 1671, huar emoth actor intet hafwer at säja. Sedan upwijstes h. generalmaiorens och 
landzhöfdingens h. Carl Gustaf Frölichs resolution af d. 11 april 1695, at hans köpte hemman 
utom börden är uthsedt till fendrichs bostelle, och i des ställe opdragit honom ett crone-
hemman i Tullsåhs af 2 tunlandh, och 12 d. s.m:t till mellanlagh. 
 Enhälligt votum: Ändoch Peder Pederson hafwer af corporalens Larss Olufsons Ham-
mars faderbroder Sigfred Jonsson köpt hemmannet Jonsgård af 3 tunlandh, huar till han obör-
dig är, och der före är deth efter Kongl. Maij:ts placat a:o 1684 på indehlningen uthsedt och 
anslagit till fendrichs bostelle under h. Maiorens compagnie, och där emot lembnadt och 
updragit ett Kongl. Maij:tt och chronan tillhörige hemman i Tullingzås af 2 tunland och 12 d. 
s.m:t till mellanlagh, i anseende till det ena tunlandet, och at gården Jonsgård bättre bebygdt 
är, än i Tullingzås, hwar med deth förblifwer, så hafwer hwarken Sigfredh Jonson eller Peder 
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Pederson medh Jonsgårdz hemmannet [172r] lagfarit, och det wunnit utur Larss Olufsons och 
hans syskons byrdh; Altfördenskuldh kan rätten intet mindre göra, än dem efter 4 cap. 
jordabalken landzlagen bijbehålla wid sin byrdh, och den transportera på där emot förbytte 
cronohemman i Tullingzås af 2 tunlandh: förståendes at lösn skall skee efter landzsens 
gemene gång á 27 d. s.m:t tunlandet som är 54 d. s.m:t och Peder Pederson för deth eena 
tunlandet i Jonsgård som han äfwen så wäll som de twenne kiöpt och hemmannet förbättradt, 
behåller mellanlaget 12 d. s.m:t och Tullingsås hemmanet behåller han till des ofwannemde 
54 d. s.m:t blifwa betallte och han i laga tijdh utsagd. 
 
12. Abraham Abrahamson i Jonsgård prætenderade Lillwatnfloan af Carll Sewaldson i Ris-
sellås som skall liggia i skoghsmerkie dem emillan. Hwartill Carll nekar och föregifwer sina 
förfäder af uhrminnes tijder den possideradt, men intet 1696 eftersom myran deth åhret intet 
skall slåes och brukas, huilket honom inthet förwägras kan efter 26 cap. byggningabalken LL. 
 
13. Jöns Jönsson i Tullsås kärade till Jöran Erson ib:m om ett äng opunder Muhråskiälen, 
som för någon tijdh sedan warit pantsatt ifrå hans hemman under Jörans för 1 d. 16 öre s.m:t 
och 2 fierdingar och 2 kannor melder, som sökes under förra bostadh? Resp. at deth under 
hans gård altidh legat och lydt, som ingen annat minnas kan. Actor at deth ligger allenast 1/2 
mijhl ifrå byen? Resp. at deth så är, och at dee boo iempe huar andra, men ingen slått har Jöns 
Jönsson å den tracten. Huar till swarades, at han på deth sättet som sagt är, kommit där ifrån, 
men alla siu grannar för gammalt hafft sina fäbodar där, och hwar sitt änges stycke, och 5 st. 
förlengst flyttiadt derifrån, och sökt beqwembligare tillfällen och betesmark, och sombligas 
ängiesstycken med skogh öfwergångne, det gl. tålfman Erich Jöranson i Tullsås betygar sant 
wara och efter sin faders Jöran Swänsons berättelse, at Daniel Jönson till Siuhl Carllson 
samma twistige ängiesstycke såldt till 15 åhr före än landet kom under Sweriges chrono, men 
intet hördt för huad summa, och hafwer Jöran Erichson twenne parter å denn tracten, den ena 
för sitt egit och det andra för Jöns Jonsons hemman [172v] hwar till Jöran icke neka kunde: 
begärandes at han måtte få behålla det hans förmän af obyttan och rå skogh uprödiat, men 
actor förmenar honom intet mera giordt än något afhuggit som han bordt giöra, och han 
föregifwer stoora granåsen wara afhuggen: warandhes kunnigt at allestädes i landet bru-
kelligit är, at hwar söker oprödia och uthwidga sin slått och ängie af och på obyttan skogh. 
 Samptel. votum: Emedan som intygat och befunnit är at Jöran Erichson i Tullingzås inne-
hafwer på kiöp eller pantewijs Jöns Jonssons hemman i Tullingzåhs andehl uti Muhråskiälen, 
och hwart och ett hemman bör conserveras widh sina ägor och rätt; Altså finner rätten och 
skälligt at samma anpart efter Kongl. Maij:ts jordeplacater de anno 1673 och 1677 lägges till 
förra och rätta bohlstad emoth lösn efter Kongl. Maij:ts nådigste resolution 1685. 
Anbelangande deth Jöran Erichson prætenderer och söker behålla, deth han där på afrydiat 
och uthwidgat af rå skogh på obytte ägor, så lembnes det till gode mäns ompröfwande och 
huruwida deth sig göra låter effter 31 cap. byggningabalken LL. 
 
14. Päder Chrestierson i Wijken kärade till sin granne Swän Jöranson ib:m för deth han för-
ledne sommars hafwer bårt skieppadt hans myrslått på Fårssfloan till drag. Peder Flygare? 
Resp. at han intet bårtlegdt hans slått utan gifwit honom låff på sin egen å samma myra, 
sydlängdz med Peder Chrestierson östan bäcken, och sedan intet dijth warit och kan wetta om 
han meer eller mindre slagit. Actor, at han på sin slagit 3 lass, och det meera på Swäns. Peder 
Flygare föregifwer sigh hafft låf af Swän Jöransson slå östan om becken all där warande 
staar, och deth giordt, men Peder Chrestianson berättar, honom slagit wästan om bäcken ett 
lass. Flygaren, at Swän låfwadt komma dijth at uthwijsa slåtten, och han swarar sig sagdt, om 
han får tijd som han eij fick, och at han efter begiäran skieppat samma slått som Peder i 
Torgård näst tillförenne slagit och dy tencht honom där om kunnig war, och eij mer sagdt, at 
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han skulle få slå östom bäcken? Flygaren säger sig slå wäster om bäcken, och intet kunde 
tänka [173] Päder Chrestierson där något skulle äga, efftersom där inwid war tillförenne 
slagit? Resp. at hans folk wore där i neijgden een wecka sedan. 
 Enhälligt votum: Alldenstundh Swän Jöranson intet kan öfwerbewijsas hafwa gifwit 
dragon Peder Flygare låf at slå och bärga någon staar på Fårssfloan af Peder Chrestiersons 
andehl, utan på sin egen. Altså kännes han däröfwer frij, och Peder Chrestierson söker Peder 
Flygare för deth han kan bewijsas hafwa in på hans deel på Fårssfloan slagit och bärgat. 
 
15. Swän Jöranson i Wijken kärade till Peer Chrestiernson ib:m för deth han bårtskiepadt 
hans slått i Grahnfickan till corporalen Iwar Ryss? Resp. att han bårtlegdt sin slått där 
sammastädes till corporalen, och icke sin grannes. Corporalen bekänner sig af okunnigheet 
slagit in på Swän och så snart han deth förstodh, frågadt honom om han wille hafwa fodret 
igen eller betallningh derföre, och han warit där medh tillfredz, hwar till han bejakar, och 
säger sig deth icke giordt om Peder Chrestiernson honom icke citerat. 
 Samptel. votum: Såsom Peder Chrestiernson intet hafwer bårtskieppat till corporalen 
Ifwar Ryss sin grannes Swän Jöransons staarslått, utan sin egen, och corporalen af okun-
nigheet slagit in på Swän Jöransons, och honom strax han där om blifwit underrättadt, till-
budit så mycket som han sålledes åwärkadt eller betahlning derföre, och han der med nögder 
warit och är. Altså blifwer Peder Chrestierson frij för Swän Jöransons åtahlan därutinnan. 
 
16. Länssman Erich Jönson per Oluff Nillson fodrade af comministro h. Wällam Klangundh 
hållhöö för 1688, 1689, 1690 och 1691 á 1/4 gilling, som betaltes á 1 d. s.m:t begärandes dem 
utan längre drögzmåhl? Resp. att han till honom betallt därpå ett reenskin och ett pahr lapp-
skoor, hwar å begiertes quittens eller laghgilla wittnen? Resp. at dee warit gode wänner, och 
inthet quittens begiärt eller fått, och efter något conference uthlåfwade han för alla 4 åhren 
betalla i wärde, hwar med fullmechtigen Oluff Nillson war nögder [173v] men inthet efter 
deth prijs och wärde han behagar, och dy lembnades under gode mäns skähliga wärdering där 
dee sins emellan icke komma öfwereens. 
 
17. Berge, Rissellås och Wallens byar gofwo widh handen huru som Oluff Abrahamson och 
Oluff Peerson i Gierde hafwa förledne höst opgrefwit och förfärdigat tree st. älgzgrafwar 265 
famnar när in till deras uhrminnes hafde wåner och grafwar: förfrågandes om dhet tilåthelligit 
är, förmenandes, at deras eftersta älgzgraf måtte wara uthom skogzmärkie och in på deras? 
Resp. at wästbyggiarne äre 10 st. och desse twå däribland som hafwa inom dheras råskillnadt 
tree stycken grafwar oppkastadt och förfärdigat, och intet kan wara klaganderne till præju-
ditze, och at hwar och een må kunna å sin egen skogh byggia sig till fromma. Actores begiära 
at det lagligen kan blifwa skärskådat, wid samma tillfälle som ägande syn hålles emellan 
Johnsgård och Rissellås, hwar till bewilliades efter 26 cap. byggninga balken LL. 
 
18. Daniell Jönson i Öhn å sin hustro systers Anna Jöransdåtters wegnar, fodrade een kista af 
Jöns Anderson i Jonsgård, som hennes man Påhl Tuhnman till honom såldt för 16 öre s.m:t, 
och deth efter budh ifrå henne som wistas uti Hellsingaland, som Jöns Arfwedson i Öhn kan 
bewittna, som berättar sig det höra på Gregori marcknadt, men mins inthet huad åhr det 
skedde. Resp. att han henne köpt för 16 öre s.m:t och då war låcket sönder och låset ofärdigt, 
som han låtit laga, och låcket med jern beslagit som kåstadt 8 öre s.m:t och den försåldt till 
Daniell i Grehlsgård för en dahl. s.m:t, och enär han får sina penningar, den gierna afstår. 
Jöns Anderson, at hustro Anna förlijchts med Daniell i Grehlsgård om kistan som Abraham i 
Jonsgård kan betyga, huilken berättar henne hölt på accordera med Daniell där om, och kistan 
bahrs uth, och han där med gått heem där ifrån: wettandes intet om hon derföre något bekom. 
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Daniell berättar sig [174r] gifwa henne någon math på hennes resa till Hellsingeland och 
kunde inga wittnen där på taga. 
 Enhälligt votum: Såsom kistan eller skrijnet finns wara hust. Anna Jöransdåtter tilhörigt, 
och dess man Påfwell Tuhnman det ohemult försåldt till Jöns Anderson i Jonsgård för 16 öre 
s.m:t och han dess låck och låås förfördigat medh 8 öre s.m:t och Daniell Peerson i 
Grehlsgård, som deth af Jöns Anderson sedan köpt, icke gitter bewijsa sig hafwa hustro Anna 
derföre hafwa förnögdt; Altså finner rätten skälligt, at Daniell Jönson i Öhn på hustro Annas 
weg:r hafwer macht och tilståndh deth till sig lösa för 24 öre s.m:t och Daniell i Grehlsgård 
söker sin fångzman. 
 
19. Erich Pederson kärade på sin hustrus Seborgh Pedersdåtters wegnar till Jöns Arfwedson i 
Öhn at inbörda hennes faders Peder Bråddesons hemman i Öhn af 1½ tunland som Jöns kiöpt 
uti hennes omyndiga åhr, och därtill obördig är, och därtill med intet lagligen där wid proce-
derat? Resp. at han deth kiöpt af hustro Zeborgs faderbroder Lars Bråddeson, hennes half-
broder Oluff Pederson, af Anders Olson på des swärmoders hust. Gertrud Bråddesdotters 
wegnar, af Jon Olson som war Seborgs förmyndare och af fadersystren Seborg Bråddesdåtter 
efter uprättadt köpebreeff d. 15 feb. 1685 för 45 d. s.m:t. 
 Dragon Oluff Pederson Hummer som är Peder Bråddesons son och Seborgs halfbroder å 
fäderne som jordhen ägde, wille wara närmare än systren deth at inbörda, hwar tillswarades, 
at han sin rätt såldt till oskylld Jöns Arfwedson, som och finns af ofwanbemelte köpebreff. 
Jöns Arfwedson hafwer förledne höst lefwereradt till Oluff Pederson 4 r.d:r eller 6 d. s.m. på 
hemmans köpet, medelst hans senare giorde prætension på större rätt i hemmanet för arff efter 
modren, som fadren skulle hafwa förtärdt och sedan lagt at betallas af deth fasta. Resp. at han 
dem tagit enär han sågh åhrswexten slå fehlt, och fan sigh icke mechtig hemmannet inbörda, 
och kan lijka mycket wara, allenast han får sina penningar. Actor förmente honom eij fleera 
böra, enär Jöns får sin betallning för till honom lefwererte penningar. 
 Enhälligt votum: Emedan som hustro Seborgh, Peder Bråddesons dåtter [174v] är bördig 
till Jöns Arfwedsons köpte hemman i Öhn aff 1½ tunlandh utom byrden, utaf hennes 
faderbrodher Larss Bråddeson, halfbroderen Oluff Pederson Humer och hennes förmyndare 
Jon Olufson och fleera arfftagare för 45 d. s.m:t som köpebrefwet af den 15 feb. 1685 
innehåller och utwijsar, huarmedh han icke eller hafwer lagfarit, och ehuruwäll dragon Oluff 
Pederson Hummer som är hustro Seborgz broder, hafwer sökt at wara närmare till att inbörda 
hemmannet, så finns lijkawäll, at han sin rätt och anpart däraf, a:o 1685 till Jöns Arfwedson 
försåldt, och för det fasta han förmenar sig wara berättigadt till för dess moders löösören som 
fadren skall hafwa skingrat och förfarit, är nögd, enär han derför niuter wedergällning och 
lösn. Altså finner rätten skälligt, i förmågo och krafft af 4 och 16 cap. jordabalken L.L. at 
döma Jöns Arfwedsons utom börden köpte hemman i Öhn, till och uti hustro Seborgh 
Pederdåtters byrd och lösn efter köpebrefwetz lydelse: förståendes så mycket som han där på 
kan bewijsa sig skähligen och rättmätelligen hafwa betallt, och Oluff Hummer lagl. utförer 
berörde sitt prætenderade möderne som han bäst kan och gitter. 
 
20. Dato inställte lappen Larss Jönson sigh efter giordt sluth på Littz laga ting i denna må-
naden, icke allenast med där bekände 4 st. älgzhudar, utan och 4 dito till som han bekänner 
sigh samma gång på Föhlings skatte skog skuttit, och håhlen efter bösskuhlan med knijf uth 
skurit som woro dee för ledh och gilder gångne och fångne förutan den hudan han såldt till 
Finlijan i Nårie, huilka wärderades som föllier. Nembl. en oxhud för 4 d. s.m:t.  2.) een kohud 
– 3: 10 ⅔.  3.) een liten oxhud för 2 d.  4.) nåch een för 2 d.  5.) och 6.) 2 stycken håhlige och 
ruttne af dråpp á 1 d.  7:e) och 8:e) så förruttnade, at dee hållas af intet wärde. Summarum – 
13 d. 10: 16 th:r s.m:t. 
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21. Hålldne syhn och besichtning på cronohemmannet i Lorås som hustro Märit åbodt och 
består af 2⅓ tunlandh och legat öde ifrå 1688 inclusive till 1695, och af Hanss Jacobson på 
friheet optagit, företogs, och befans af fölliande [175r] wilkor och lägligheter. Nembl. att 
beggie stufworne och cammaren äre skattade för alldeles odugellige till wäggiar och taak, 
men innanrede af bord, sängiar och dörar. Jernmurstänger för spislarne duglige. Wisterhuus 
och sädesbodh odugellige. Intet redskapshuus, inthet portlijder, ingen badstuga, stallet kan re-
pareras, fähuset odugelligit. En foderbodh kan repareras. En foderbod och swijnhuus opsatte 
af nyo af nya åbohn Hans Jacobson. 
 Åkeren är i fast lin och lägde, förutan 2 tunland som Hans Jacobson 1695 hafwer upres-
tadt, som är fråstachtig och swagast af alla i tingelaget. Gärdzlegårdarne merendels förfalldne. 
Twå hölador oduglige och een kan repareras. Änget nogh skogwuxit. 1/3 quarnställe finns. 
Nödwändig timberskog, wedbrandh och gärdzlefång. Wåhnskog efter älg och fogell medel-
måttig. Item fiskiewatn fiärran ifrån byhn. Synemännen hafwa förslagzwijs æstimerat hem-
mannet intet kunna opbrukas, bebyggias, hängnas och ängiarne afrödias under 107 d. s.m:t. 
Nämbden kunna intet förstå at Hans Jacobson skall kunna under sex åhrs frijheet förutan 
1695, deth som sig bör opbruka och bebyggia, och wara mechtig sedan derföre skatta, huil-
cket uti wälb. h. general maiorens och landzhöfdingens omdöme och resolution heemställes. 
 
22. Abraham Pederson i Rissellås och Larss Pederson i Bregårdh fodrade utgångne Tydsk-
landz löner efter deras fäder Peder Abrahamson och Peder Pederson, aff feltwäbelen Erich 
Swaan, som deras mödrar giordt honom fullmechtig till at i underdånigheet sökia och han 
bekommit och hoos sig behållit, oachtadt at dee i 4 åhrs tijdh den sökt och inthet bekommit? 
Resp. feldtwäbelens hustru Märit Aronsdotter, at hennes man är siuk, och dess medellst inthet 
kunnat comparera som betyges af h. maiorens Carl Gustaf de Charlies breef till h. leutnanten 
Evert Pell: ursechtandes där iempte, at hennes man icke war mechtig uppehålla sig längie i 
Ståckholm, at assignationerne blefwo utfärdade, och derföre giorde han ryttaren Jon Gryta 
fullmechtigh, penningarna at upbära, som han giordt [175v] och skall länt till gevaldiern Jöns 
Bagare, huilka skolle hoos regementzskrifwaren Nillss Molin wara för budne. Actores, at 
Abrahams moder fått af Swahn 3 d. s.m:t och Larss Peersons moder 3: 24 öre s.m:t, som 
låfwadt bestå feltwäbellen för hafde omak och kåstnad 1/3 af summan? Resp. at hennes man 
bemelte penningar af egne medell hafwa betallt, och at för hafde omak och giorde kåstnadt 
utlåfwades halfwa fodringen, som deras accord af den 16 januari 1691 utwijser.  
 Oluff Peerson i Gierde som fullmachten underskrifwit och verificerat för Abrahams mo-
der, betygar så afftallat och accorderat wara, och begiärdt Jöns Chrestierson den senare be-
wittna. Men actores föregifwa, at deras moder eij berättadt sig uthlåfwadt meer än 1/3, och 
willia intet hafwa beställa medh Jon Gryta, utan med sin rätta fångzman, och hustro Märet 
begiärer dilation för sin mans opassligheet. Effter assignation bestodz Abrams änkia 20: 14: 
12 och Peer Peersons 17: 30: 12 s.m:t. 
 Resol.: Så wida feltwäbellen Erich Swahn är opaslig och icke desmedelst kunnat compa-
rera Abraham Pederson och Larss Pederson till swars om resten aff uth gångne löner, och 
hans hustru Märit Aronsdotter uhrsechtar drögsmålet wara härkommet af deth Jon Gryta skall 
medlen emoth tagit och skingradt, och intet warit hema stadder och lagföras derföre; Altså 
kan rätten intet widare denna gången där med komma, än åthwarna feltwäbellen dem utan 
längre oppehåld skaffa sin betahlning, och söke han sin fångzman Jon Gryta som han bäst kan 
och gitter: görandhes sig intet förslag där med wara längre ursächtadt. 
 
23. Ländzman Peder Chrestierson angaf Larss Erson i Högsås hafwa nästa söndagen efter 
påska sidstleden kommit drucken i Hammardalls kyrkia, hwar till han nekar och lensman 
beropade sig på kyrkiowachtaren Larss Erson och Swän Olofson i Sijkås, som det sedt hafwa 
och betyga kunna, det dee efter aflagdan wittnes edh särskilt giorde. 
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 Jon Erichson, at Larss Erichson kom neder ifrå lächtan under troon sångz och som 
snarast gått uth och widh [176r] inkommande, lutadt sigh på efterste bänkebalken, och han 
bedt honom gå uth, eftersom han war drucken, och han sade sig intet wara drucken, utan 
hafwa ondt i huffwudet, och där stodh till dess evangelium på predijkestolen war upläset, och 
wille intet gå uth, utan satte sig i kyrckdören och tallade sachta wid sig sielff och intet wille 
rätta sigh och hålla stilla efter många påminnelser och åthwarningar, emedan som han war 
drucken, och enär predijkan war ändadt och sången begyntes, stodh han upp och lutade sigh 
in på effterste bänken, som han för predijkan giorde, och både medan troon sångz och 
psallmen af predijkestohlen, skulle siunga medh, men folgde intet församblingen, utan enär 
dee wore främbst i raden war han mitt uti och så bårt åth, och efter wällsignelsen uthgått, och 
enär pastor kom uth på kyrkiogården befallt at kyrkionnes sexmän och Larss Erson skulle gå 
för den ordsaken skuld i prästegården, som och dijth gingo tillijka medh länsman. 
 Swän Olufson, at Larss Erson strax sammanringningen war skiedt kom i kyrkian och i 
sitt wahnlige rum på lächterne, och som han sågh honom wara drucken och sättia sig neder at 
såfwa, tagit i honom och bedit honom gå därifrån, och ledt honom till trappan: fruchtandes at 
där af skulle något ondt hända, och han intet där till swaradt, utan folgdt medh i stillheet, och 
gått neder då Jon Erichson honom emothtogh, och denne såg intet meera efter honom. 
 Peder Hansson i Fyrås som sitt stoolrum och bänck hafwer efterst å manfolcks sijdan näst 
frammanför kyrkdören, berättar sig see Larss Erson wara drucken, och lutadt sig bak på 
bänken, och skulle siunga, som gick twefallt och intet brafdt, och hörde honom sedan han satt 
sig neder, under predijkan talla såsom i sömbn, men intet hörde huad han sade, och sedan han 
satt sigh, togh kyrkwachtaren i honom, och wille twijfwels utan hafwa honom uthur kyrkian. 
 Daniell Anderson i Ede berättar Larss Ersson wara [176v] drucken, och kommande ifrå 
lächtarne gått som snarast uth, och hörde honom litet siunga, och gaf intet acht på om deth 
war rätt eller wrångt: fruchtandes, att där effter skulle frågas, men hörde kyrkiowachtaren 
talla sachta med honom. 
 Saken heemskötz nämden at afdömma som eenhälleligen skedde som föllier: Såsom 
Larss Erson i Högzås hafwer warit drucken i Hammerdalls kyrkia näste söndagen efter sidst-
ledne påska som war Dominica in Albis, och först gått på lechterne i sitt wahnlige rum, och 
satt sig neder såsom till sömbns, hwar af kyrkiowachtaren Swän Olufson blifwit förordsakadt 
af fruchtan, at något ondt där af skulle hända, at bedia honom gå utur kyrkian, och till den 
ändan fattadt i honom och bracht till trappan, då han gått neder och uth som snarast, och han 
intet meera sedt efter honom, emedan som den andra kyrkiowachtaren war där neder, och 
kommande tilbaka lutadt sig på ytersta manfolks bänken, och under troons siungande, intet 
folgdt församblingens thon, och äfwen så enär psalmen af predijkestohlen sångz, och under 
sielfwa predijkan sittiandes i kyrkdören, tallat och mumblat för sig sielff, at kyrkiowachtaren 
Jon Erson offta bedit honom hålla stilla, och gå uth, deth han intet wellat giöra, och en god 
deel af församblingen deth sedt och hördt; Altså kunna nämbden intet annat finna, än han där 
medh hafwer giordt förargelse, och altså efter Kongl. Maij:ts stadga om förargellse i kyrkior 
a:o 1686, dömmer honom där före at böta 50 d. s.m:t eller plichta med kråppen och stå uppen-
bara kyrkooplicht. 
 
24. Dragon Mattes Mohrman hafwer sigh beswärat öfwer rustmestaren Anders Lux, för deth 
han skall honom den 3 julij 1694 om wårfrudagz morgon huggit illa i huffwudet sedan dee 
hafwa spelt kohrt om tree halfstoop brännwijn tillijka med dragon Anders Jonson Dahlman, 
Swän Erson ifrån Näset, dragon Oluff Flinck, och deth uthdruckit, och han gått till sitt quar-
teer [177] och tagit på sigh kyrkkläderne, och gått in till rustmestaren, då han begynt säija, at 
halfstoopet som han warit efter icke war fult och gifwit honom några öhrfijlar, och där med 
gått uth, och rustmestaren een liten stund efter, och huggit honom med sin wäria illa i huf-
wudet, huar af han stoort mehn lijder. 
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 Resp. att Dahlman och Mohrman kommo in hoos honom och hade ett halfft stoop brän-
wijn medh sig, och det tillija med drag. Oloff Flink och Elias Drake, och Swän Erson utdruc-
kit, och alla speelt kohrt om 1/2 stoop bränwijn som och uthdracks, och äfwen speeltes om 
tredie halfstopet som och uthdracks, och Swän warit effter deth, huar till Swän strax nekadt, 
och där med skildz åth, och Mohrman kommit dijth igen och begiert betahlningh för sidsta 
och tredie halfstoopet, hwar till han nekadt, och han brukadt elack och fuhl mundh, och där 
med fått ett slag wid örat och hustrun skuttit honom uth på dören, och Mohrman sedan igen 
inkommit med sin otijdige mundh, och kallat honom både tyff och skiellm, och hans hustru 
haft honom uth, och han mant uth rustmestaren.  
 Enär han skulle gå till kyrkian och kommit uth på gården, fattade Dahlman honom i 
håret, och han slittit sig ifrå honom och gifwit twenne slängiar af wärian och begifwit sig uth 
genom porten, där Mohrman stådt, och kräfdt rätt för ett halfft stoop bränwijn, och fattadt 
honom i axlan, och medh een hafd kornstång i handen stött till och han afwäriadt dhet 
Dahlman och giordt, och blifwit försatt, och Morman fått twenne slag af wärian. Sedan kom 
Mohrman honom på ryggen, och fattat i håret, sparkade och slog, och wille taga wärian af 
honom, och Dahlman den half utdragit men han tog den ifrå honom, och då högg han 
Mohrman i hufwudet genom hatten. 
 Hwar emoth Mohrman exciperer och föregifwer, det allt af ingen sanning bestå, för utan 
deth at han blef illa huggen i hufwudet, men intet genom hatten som dåch wijstes, men rust-
mestaren påstår sin relation, och beropar sig på dragons Hällmans hustru Karin Ersdotter ifrå 
Edzle sochn och Åhs by uti Ångermanlandh, som förhördes och berättade, att Mohrman war 
twå gånger in i rustmestarens stugudör, och mant honom uth: säjandes ästu een ährlig karll så 
kom uth och hörde intet huad rustmestaren swaradt, och Mohrman [177v] gått uth igenom 
porten, och rustmestaren sedan kommit uth at gå till kyrkian, och råkadt Mohrman utom por-
ten då han bedit rustmestaren töfwa och talla med sig, och tog honom i axlan, och rust-
mestaren gifwit honom twå slag af wärian, och bedit honom gå ifrå sig, och rustmestaren gått 
till baka in i gården, då Dahlman honom mötadt och fattadt i håret, och han skillde sig ifrå 
honom, och gaf honom twå slag af wärian, och där medh åter gått uth genom porten, då 
Morman fattadt i honom och ryckt omkull, och wille taga wärian, det hans hustro hindrade, 
och widh det samma kom Dahlman och wille taga wärian, och rustmestaren uthdragit wärian, 
och Mohrman hade een kornstöör och Dahlman och een stöör, och kommit tilsammans: 
wettandes intet hweem som först då begynte, men i samma wefwan såg hon Mohrman stöta 
åth rustmestaren, och rispade honom på kinbeenet, at blod uthkom, och förr een gång fastnade 
ändan i ett knapphåhl som dåch strax låsnades, och där med fick han hugg af wärian, och 
Dahlmans stöör slogs med wärian, utur handen på honom, där med folgde rustmestaren 
qwinfolken, och rodde dem öfwer siön, och kom strax tilbaka och Moorman hades heem i 
quarteret. 
 Anders Jonson i Sohlbergh betygar Swän Erson i Näset komma i tidh till kyrkian, men 
Mohrman och Dahlman intet. Elias Drake säger sig måst wara hema och achta barnen och 
hustrun warit till kyrkian. Peder Hanson i Skallgård bekänner sig sällia ett halfft stoop 
bränwijn om söndsgzaffton, och om nattan ett stoop och om wårfrudagz 1½ stoop, som 
köptes i rustmestarens nambn, men han tilstår intet om afftonen och nattan dijtsändt efter 
bränwijn, utan hela nattan legat, men om morgonen sänt Dahlman effter ett halfft stoop, det 
han tilstår, och at Morman fått tobacksdosan till wårtächn, det sälliaren och berättar, och 
därpå låtit bränwijn föllia. 
 Elias Drake hafwer intet speelt kohrt, men rustmestaren, Dahlman, Mohrman, Flinken 
och Swän Erson i Näset spelte koort om wårfrudagz morgon om [178] bränwijn. Dragon 
Oloff Flink är förlåfwadt at gå till Ångermanlandh där at wistas till kindersmess nästkom-
mande. Anders Dahlman nekar aldelles hafwa tagit rustmestaren i håret, och intet såg 
Moorman taga rustmestaren i axlan och håret, och icke heller sparkadt och slagit, icke eller 
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sedt rustmestaren wara å kinbeenet rispadt. Huartill Mohrman och alldeles nekar. Rust-
mestaren föregaf sig af kornstöörens ända blij rispadt å kinbeenet. så at blodh uthran, men 
ingen det wijst och altså obewijst: hafwandes ingendera meera där om at producera. 
 Nämdens enhälleliga betenkiande till fölliande doom: Aldenstundh Peder Hansson i 
Skallgård hafwer, Mariæ besökellses dagh om morgonen 1694, såldt bränwijn till 
rustmestaren Anders Lux, dragonerne Mattes Moorman, Anders Dahlman, Oluff Flink och 
drängen Swän Erichson i Näset, som sträfwar aldeles emot Kongl. Maij:ts nådigste förnyade 
stadga om sabbats brått a:o 1687; Altså till underdånigst föllie af des 4:de och 5 § dömmes 
Peder Hanson at böta för huardera fem dahl. s.m:t som giör tillsammans 25 d. s.m:t och 
rustmestaren Lux och dragonerne Moorman och Dahlman och Swän Ersom som deth kiöpt 
och updruckit, blifwa och efter högstbemelte stadga sakfällte till hwar sina 5 d. s.m:t. Jemwäll 
och för det dee på besagde högtijds dag speelt kohrt efter 9 § huardera saker till sina 40 m:r 
och Oluff Flink som frånwarande är, lagföres därför å nästkommande ordinarie ting. 
 Anbelangande slagsmålet som emellan rustmestaren Lux och dragonerne Mohrman och 
Dahlman samma gång är förluppit, så finns wäll ingen säker underrättelse, antingen rust-
mestaren eller Mattz Mohrman deth förordsakadt och begynt, och huru där med är tillgångit. 
Men at Mohrman fått hugg är bewijst och witterligit. Hwarföre i anledning af 6 § uti meer-
högstbemellte Kongl. Maij:ts stadga, dömmes rustmestaren Anders Lux först för een [178v] 
öhrfijhl han gifwit Mohrman efter 13 cap. 1. såramålab:n LL. till sina tree mark till treskiptes, 
och för det han huggit Mohrman ett såår i hufwudet, saker efter 10de capitlet i berörde balk 
till 6 m:k, där af tager målsäganden tree marck och tree marck gånge till treskiptes. 
 
25. Comministri h. Wellam Klangundi hustru Maria Gestrinia tilspordes, om hon nu kan på-
lagde wäriomåhlsedh för dragon Henrich Östman præstera och giöra? Resp. At hon hela som-
maren warit siuk, och intet därom tenckt, eij eller är sådant folk i Ström sochn där hon boor, 
som kunna till sådant ålijtas: begärandes sielf sins ede befria sigh där ifrån, eller få sökia 
höglofl. Kongl. Håffrätten. Henrich Östman förehöltz sielf tolffte gå lagh, om han det skulle 
kunna med godt samwete giöra? Resp. Om dragoner kunde tillåtas der till, wille han försö-
kiadt men inga bofaste män kan han där till få, och som han een fremling är, kan han intet 
förslagh göra at få edgierdzmän. 
 Enhälligt votum af nämden: Emedan som rychtet och saken är så stoor och grof at rätten 
föranlåten warit, döma den effter lag böra med tålffmanna edh afgöras. Så är rätten icke 
anständigt eller tillåteligit, någon ändring däruti at göra, och tillåta hustro Maria Gestrinia för 
sådan sak med sielf sins ede sig befria. Och ehuruwäll rätten 1694 på höstetinget månde efter 
någre motiver och skiähl gifwa henne dilation där medh till näst där på fölliande ting, så 
understår rätten sig deth icke widare giöra och aldenstundh hon å förelagdan dagh wäriomåhls 
eden icke göra kunnat, icke eller dragon Henrich Östman. Altså till föllie af 34 cap. tingmåla-
balken fällas dee till saken, och effter Kongl. Maijt:s straffordning dömes för eenfalt hoor, 
Henrich som ogifft är till 40 dahl. s.m:t och hon som gifft är till 80 dahl. s.m:t. 
 
26. Swän Olufson i Skarpås kärade till Päder Swänson på Åsen i fölliande måtto, nembl. 
Först, effter een byteslängd af den 15 octobris 1689, at niuta effter sin [179] hustrus moder-
syster Ingeborgh Jonsdåtter, som war Peder Swänsons hustru, och dödde barnlöös, uti det 
fasta 17: 22: 20 th:r sölf.m:t? Resp. at han af sin sahl. hustrus jordepenningar fått i Ragund 
4½ r.d. under ächtenskapet, och dem med 6 dahl. 24 öre s.m:t betallt sedan längden war 
giordh, som han tilstår sig fått, och fodrar på sina twenne hustru systrars Segridz och Märetz 
wegnar, men ingen fullmacht af dem hafwer. Elliest skall saken för 7 eller 8 åhr sedan här på 
tinget warit före, och intet wid handen är. 
 Sedan om en fåhla, dee egdt tilhopa som han fuller cederat till Peder Swänson, emoth 
deth han låfwat laga at han skulle få behålla hela arfwen, och effter som han deth intet hölt, 
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begiärer han betallning för halfwa fåhlan? Resp. at huardera gifwit 1½ r.d. courant för fålan, 
och för det han låfwadt hielpa honom at få behålla arfwet, bekom hans halfpart, det han 
giorde med flijth, och hans twenne hustru systrar finge intet meer än 7 r.d. och han på sin 
hustrus wegnar öf:r 18 r.d. och 2¾ tunna korn, och intet meera där uti förmådt.  
 Sidst, om hans hustrus pigelön, efter som hon allenast kläder i sina 15 åhrs tienst fått. 
Resp. at hon bekom både sletz och klädes klädher, och at dee förlängst där om äre förlijkte, 
deth länsman Peder Chrestierson, tålffman Erich Samuelson och actors broder Erich Olufson 
betyga sant wara, huar emoth han intet kunde säija, utan at deth war så afftallat och må så 
wara. Dee 17: 22: 20 finnas wara 1/3 af det Peder Swänson under ächtenskapet med hustru 
Ingeborgh i hemmannet utlöst och betallt sine syskon, som hennes afrwa tilkomo och där på 
opburit 6¾ d. s.m:t. Men medelst afsagd doom i saken, kan rätten intet wijdare där med 
komma, förr än den upwijst blifwer. 
 
27. Gågzsiö byaman prætenderade af Jon Peerson, Erich Olufson och Jon Erson i Ede, deras 
hafde ödesböle [179v] och lägde som kallas Wästansiö belägit 3/4 mijhl ifrå Gogzsiö och 
ifrån Ede 3 mijhl? Resp. at deras förfäder af uhrminnes tijdher deth hafft och skattat derföre, 
och uti fogdens Daniel Bertillsons tijdh bleef på tinget afsagdt, at ödesbölen skulle icke meer 
niuta än inom hank och stöör och då finge Gågzsiöerne dess låtter och lunder och dess fiske-
watn, och at dee halfwa ödesbölet hafwa, huar till beiakas, men deras deel är bättre? Resp. at 
dee sin andehl bättre brukadt och häfdat. Actores berätta sig inga g:l breeff eller doom där om 
hafwa, utan deras breeff äro uti wådelden förkombne. Men swaranden föregifwa, domen wara 
sedan uthgifwen, och dee andra neka, dåch efter noga undersökiande och påminnelse, bekän-
de g:l mannen Oluff Olufson hafwa det brefwet hemma, och begiärte dilation till nästa tingh, 
hwar med deth beroor. 
 
28. Jon Olufson i Gogzsiö genom sin son Peder Jonson angaf hurusom Claes Pederson på 
cronohemmannet i Sijkås brukar een jordepart i Gogzsiö by, huilken actor långt för än Jon 
Bondes hemman blef chrono sig tilhandladt efter köpeskrifften af d. 27 novembris 1664, för 
12 r.d. huilken på twå laga ting d. 23 januari 1674 [och] d. 25 novembris 1675 är upbudit, 
huilket han een tijd brukade, och intill des bondhemmannet blef öde och på friheet uptagit af 
feltwäbellen Håkan Jonson Frisk, deth han i twå eller tree åhr brukade, och blef på tinget 
afsagdt, at jorden i Sijkås skulle först upmätas, och pröfwas om där så mycket fans, som 
jordeboken deth tillerklarar huilket intet skedde, utan tree stycken tålfmän kommo och kom-
mande till Gågzsiö opmättes Jon Bondes till honom försållde deel af åkeren: wettandes intet 
efter huars ordre och tilståndh, och är altså både åkeren och penningarne för honom bårta, och 
jorden blijr wanbrukadt. Begiärandes igen antingen jorden eller penningarne? 
 Resp. at efter doom och sluth på tinget [180] den 8 aprilis 1682, skulle bäggie hemman-
nens åghor upmätas at kunna see, hwem som skatten dragher och at parterne förlijktes, at 
chronehemmannet skulle få 4½ mälling åker jord nordan på åkren af Joon Olufsons hemman, 
med een kornlada som under chronhemmannet legat, etz. Om dee andre 4½ mähl. som Jon 
Olufson af chronhemmannets, under sitt haffwer, fans intet besked om, eller huru han deth 
bekommit, altså skulle Jon Olufson deth behålla. 
 A:o 1682 d. 27 novembris på laga ting är förlijkningen erkiändt. Peder Jonson före-
gifwer, at hans fader blef tingadt till förlijkningen, huar emoth Peder Chrestierson och Erich 
Samuellson som dijth förordnade warit, protesterade, at hans fader deth sielff begiärte, och 
dee kunde intet annat förstå, än förlijkningen war inthetdera hemmannet skadelligit. Actor be-
giärte utlagde penningar, hwar om han informerades, och äntel. resolverade sig willia för-
blifwa med giorde förlijkning som på tinget d. 27 november 1682 approberat är. 
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29. Hemming Pederson prætenderade huusröta aff Påhl Hanson, för det han uti 9 åhrs tijdh, 
hans faders half:a hemman i Giörwijk brukadt och intet bygdt, huar å syn d. 8 octobris 
sidstleden är hållen, men icke specificerat, hurudahn husen wore, enär han dem emottog, 
huilka betyges warit på lång tijd illa häfdade, och synen æstimerat byggnaden kunna repa-
reras med 24: 38: 8 s.m:t förutan fähuset som wid anträdet gammalt war, och han allenast 
bygdt ett nytt för 6 d. 21: 8 th. s.m:t, och öfwer 100 famnar ny haga där ingen förr warit, utan 
rijs haas, och några huus uprättadt in alles för 14: 31: 8 s.m:t. Åkerjorden warit wid anträdet 
wanbrukadt, och nu i fult bruk. 
 I consideration är och tagit, at där Påhl icke dijtkommit, [180v] hade den halfwa gården, 
som den andra blifwit öde, och han föregifwer sig betallt några gambla restantier för hans 
faders åhr, och Påhl hafft den olyckan, at oåhren i begynnelsen infallit; altså hafwer nämbden 
rezonerat at Påhl Hanson skall i ett för allt gifwa honom 10 dahl. s.m:t, och där han kan 
bewijsa sig några gl. restantier för hans faders åhr betallt, där af blifwa betallte, och Påhl dee 
öfrige resterande 20 dahl. s.m:t hafwa igentaga. 
 
30. Jon Hemmingson itererade sin prætension af Pedher Hanson i Fyrås för een oxe och een 
koo, som blefwe af honom 1683 för olåfligit älgz skiutande exequerade, och Kongl. Maij:tt 
dem nådigst eftergifwit? Resp. at han betalt een tilbuden oxe och twå st. köör, enär lensman 
Anders Olsson Wall och gevaldiern Rahl Rase giordt execution, och kommo drifwande med 
boskapen at sällia då han låg siuk, och nu warande lensman Peer Chrestierson penningerne 
emothtagit, det lensman tilstodh och at Raal Rese icke bårt före än han penningarne bekom 
förutan 4 st. koor som icke blefwe köpte, och Jon Hemmingson intet tilhörde. Peder Hanson 
sade, sig ingen boskap af Jon Hemmingson fått, utan betallt deth han fått, och bör honom intet 
swara. Han må sökia executorerne lensman Anders Wall och gevaldiern Raahl Rese som han 
bäst kan, huar till han icke kunde neka, och sålledhes söker hwar sin fångzman. 
 
31. Hemming Pederson i Giörwijk begiärte een ko af Erich Samuellson i Höxås som af hans 
faders ägendom exequerades och icke blef sålld, utan hoos honom lämbnades at sällias. Och 
eftersom Kongl. Maij:tt nådigst eftergaf bötherne, söker han sin faders koo? Resp. at koon 
war siukligh och wärderades för twå dahl. s.m:t at sällias och penningar hafwa i beredskap, 
som eij kunde [181] skee strax, och eftersom ingen fodrade där på, och han henne icke föda 
kunde, dy togh Israell Hanson i Ede den samma på kiöp för 2 dahl. s.m:t som om wåren 
störte, och frågades om ens plicht war, een sådan at wårda. Henning begiärte äntelligen 2 d:r 
s.m:t derföre bekomma och aldenstundh kiöp däruti war kommit, så förblifwer där med, at 
Israel Hanson bör och skall utlåfwadhe 2 d. s.m:t betalla. 
 
32. Peer Jonson upbödh tredie gången sin faders Jon Olufsons hemman i Gågzsiö af 1½ tun-
land som han inbördat af sine syskon med 75 d. s.m:t utan klander. 
 
33. Henning Biörson opbödh andre gången Peer Chrestiersons hemman i Sohlberg och Ham-
mardahl sochn af 3 t.l:d för 90 dahl. s.m:t som där till obördig är, och reserveres K. Maij:tt 
och chronan till lösn. 
 
34. Swän Pederson opbiuder förste gången Månss Peersons odalshemman i Högsås och 
Hammardahl soch. af 2 1/6 tunlandh som han inlöst af dåttren Kerstin Månsdåtter för 67 d. 16 
öre s.m:t huar uti begripes Swäns hustru moders Gunnilla Pädersdåtters systerpart – 22 d. 16 
öre s.m:t, huilcket utan klander skedde. 
 
35. Kongl. Maij:tt läth i nåder upbiuda förste gången Peer Peersons skattehemman i Jonsgård 
Ström s:n och Hammardals tinglagh af 3 tunl:ds utsäde emoth ett chronehemman i Ström 
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sochn och Tullingzås af 2 tunland, som Nills Anderson åbodt, och medelst åthskillnan af ena 
tunl:det och huusbyggnadt, bekommit i wederlag 12 d. s.m:t warandes bemelte Jonsgård an-
slaget till fendrichs boställe under h. Majorens compagnie. 
 
36. Item läth Kongl. Maij:tt opbiuda förste gången Swän Pedersons skattejord i Skarpås i 
Hammardahl sochn [181v] af 1/2 tunlandh för 25 d. s.m:t at underläggia leut:ns boställe i Ede, 
af h. Maiorens compagnie. 
 
37. Mattz Jonson läth insinuera een lagbudin och lagstånden sytningz- och bördalössningz-
skrifft af sin fader Jon Anderson och dee andra syskonen om besittningz rätten af hemmanet 
på Åsen i Hammardahl sochn, huilket han å tree laga ting opbuda låtit utan klander, och det 
sidsta skedt d. 24 martij 1691, och sålledes förlängst lagståndit utan något klander, dy bewil-
liades där å fasta och dombreef, enär med gamble breef bewijst blif:t hemmanet wara odels 
godz. 
 
 
 

Ting 25 och 27–30 april 1696 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 17 a, fol. 75r–92r, ÖLA.  
 
Anno 1696 d. 25, 27, 28, 29 och 30 april höltz laga ting medh allmogen aff Hammardahls 
tinglagh, och desse såtho uthi nämden: 
 Erich Samuelson i Högzås Anders Jonson i Sohlbergh 
 Peer Chrestierson i Hallen Israell Hansson i Ede 
 Peer Anderson i Granås Oluff Pederson på Åhsen 
 Jöns Jönson i Bregårdh Påfwell Erson i Sijkås 
 Jon Jönson i Tullzås  Peer Anderson i Strandh 
 Oluff Peerson i Lorås  Jöns Nillson i Giäle 
 
1. Dato aflade Oloff Peerson i Lorås och Jöns Nillson i Giäle sin nämdemans edh å book. 
 
2. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater. 
 
3. Erich Månson på Åsen genom lensman Peer Chrestierson kärade till sin granne Anders 
Olufson ib:m, för det han ifrå 1686 till 1692 bäggie inclusive, hafwer åhrligen af honom 
upburit 16 öre s.m:t; wettandes inthet för hwad, efftersom dee intet äre uti hans uträkning och 
quittens book införde: begiärandes dem altså tilbaka? Resp. att hans sahl. fader Oluff Olufson 
och han, bemelte 16 öre åhrligen bekommit, förr än Erich Månson hemmannet sig tillhandlat 
af capitenleutnanten Anders Treffenberg och sedan af Erich Månson i siu åhr till 1692 inclu-
sive i anseende till deth, at han skall för halfwa Swartbacken som leutnanten 1682 igenwann, 
skattadt. Uträkningen på leutenantens då warande hemman, finns wara effter 3⅓ tunland, och 
dess andre halfpart innehafwer Anders Olufson och Oluff Pederson, Anders 1⅔ tunland och 
Oluff 1½ tunland; förståendes, at Anders 1/6 tunland hafwer meera än Oluff, som här kommit 
skall wara af halfwa Swartbacken, men lijka stoor skatt och uthlaghor gifwa dee. 
 Uti jordeboken är Erich Månsons eller Oluf Mårtenssons hemman opfördt för 3⅓ tunl:d 
och Anders och Olufs under Nillss Olsons för 3 tunland, och skola wara i twå delar skiptadt, 
och Swartbacken finns af 1682 åhrs doom wara anskrifwit för 1/3 tunland, hwar af will föllia, 
at Swartbackens 1/3 tunl. måtte wara fördt på Erich Månsons hemman. Men där emoth [75v] 
inwändes, at Swartbacken aldrig hördt under Erich Månsons, utan Nills Olufsons, och kan 1/3 
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tunland til äfwentyrs, elliest på Erichz hemman wara tillökt, som åthskillige städz skiedt är, 
som af gambla jordeböcler lärer finnas som icke wid handen äre; Altså finns skäligt, där med 
låta beroo till nästa laga ting, då gamble jordeböcker skola igenom sees, och i medler tijdh, 
kan af capiten leutnanten Treffenberg inhemptas underrättelse, huru han må wara kommen at 
gifwa några åhr 16 öre s.m:t till Anders Olufson. 
 
4. Larss Erson i Höxås beswärade sig öfwer dragon Pädher Erlandson Swaan, för deth han 
åtta dagar för påska, förluppit sin lagstadde dränge åhrstienst, och han som meenför är, nu til-
stundande andtijmor ingen dräng hafwer? R:s, at han tagit fem öre s.m:t förledne höst till 
städiepenning, och i åhrslöön tilsagdt 2 r.d. eller 3 d. s.m:t, med det afftahl, om Gudh skulle 
wälsigna med godh åhrswäxt, där till öka och gifwa 12 öre s.m:t. Actor, at han låfwadt honom 
i städiepenning 12 öre s.m:t och intet mera hos sig hafft än 5 öre, och det öfrige låfwadt. Där 
till medh i åhrslöön 3 dahl och 12 öre s.m:t, men Swahn, at icke utlåfwadt war meera än han 
berättat och angifwit, och efftersom han intet fick nöijachtig spijsning och underhåld, måste 
han för hunger skuld begifwa sig därifrån, hwar till Lars nekar och säger sig honom wäl nog 
efter åhrssens tijd underhållit, och at han inga skähl därtill hafft, och om något felat, kunna för 
lensman eller nemdeman berätta, och dee kunna påminna där om, det han föregifwer sig intet 
ihugkommit och förstådt, och lijkawäl förordsakadt ifrå sitt qwartehr offta brödh till subsis-
tence taga, deth actor håller för ingen sanning. 
 Swahn, at han icke meer än een gångh fått math med sig till skogz, och andra hwar gång. 
Test:r Erich Samuelson i Högzås, at hans folk på samma wäg hafft med sig. Resp. actor, at 
deth kan icke wara alltid skedt, utan som tilbärs. Dragon Päder Swaan tilbiuder gifwa honom 
tilsagde tree dahl. s.m:t till löön, och till städiepenningh först 5 öre och sedan tagell för 5 öre 
s.m:t hwar med Larss Erson war nögder, och intet wille hafwa i sin tienst, och Swahn låfwade 
enthere dagen till [76] honom lefwerera bemelte 3 dahl. 10 öre s.m:t och där på handsloges 
inför rätten, hwar med dhet förblifwer. 
 
5. Swän Olufsons prætension emoth Peder Swänson på Åsen om någon arf företogz, och till 
föllie af interocutorie domen på 1695 åhrs höste ting effterfrågades afsagde definitif doom där 
öfwer för 7 eller 8 åhr sedan? Resp. at den är förlagd och icke igenfunnen. Päder Swänson, at 
han weeth sig honom intet skyldigh wara, eij eller hans hustro syster Märit, och det oachtadt, 
fast än han ingen fullmacht af Märit hafwer, tilbudit honom förlijka, på det han må een gång 
slippa hans åtahl, men han eij welat. 
 Resolutio: Rätten förblifwer wijdh 1695 åhrs interlocutorie doom, och kan intet widare 
saken handtera, förr än där öfwer tillförenne afsagde doom upwijses. Och där Swän Olufson 
icke bewiser sig wara af Märit befullmächtigadt, hafwa at befara som een målsägarerättz 
tiggare at plichta. 
 
6. Corporalen Oluff Anderson Flinck tillspordes, om han a:o 1694 warit i lag med rustmes-
taren Anders Lux, dragonerne Dahlman och Mohrman, iemwähl och Swän Erson i Näset, och 
Mariæ besökelses dagh om morgonen, köpt och druckit bränwijn och speelt kohrt i Fyrås. 
Hwar till han intet kunde neka, och bekänner sig wara lijka som dee andra där uti deelachtigh. 
 Enhälligt votum: Såsom Corporal Oluff Flink tillijka med rustmesteren Lux och flere, i 
Mariæ besökelses dag 1694 köpt och druckit bränwijn, och dato speelt kohrt, altså dömmes 
han effter Kongl Maij:ts 1687 åhrs stadga om sabbatzbrått och dess 4:de och 5:te § at böta 5 
dahl. s.m:t och för det han å besagde högtijdzdagh speelt kohrt saker efter des 9:e § till 40 
mark silf.mynt. 
 
7. Grannarne i Ede by beswärade sig öfwer rustmestaren Anders Lux och leutenantens 
Everdt Pells drängh Oluf Pederson, som hafwa wid deras qwarn i Tingsiön, lögardagen för 
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fastelagz söndagen warit at mahla, och både huset och qwarnan aldeles förbrändt? Resp. Olof 
Pederson, at han wid deras qwarn, och uti qwarnhusetz spisell hafft up elld, och rustmestaren 
kommit och löst honom af, huggit [76v] och inburit wedh at koka uti med sig hafwande lilla 
kittell och altså ingen ordsak till någon timadt skada. Rustmestaren Lux föregifwer, sig hafft 
h. pastoris qwarn ib:m och kommit till Ede qwarnan, medan Oluf war qwar, och slog några 
kannor malder på henne, den hon intet wille gå, och der före måst taga malden där ifrån: 
Seendes intet någon eldh där wara, eij eller någon eldh där uphafft, uthan i öfra huset. Men 
actores föregifwa, at han ingen eld där uppe hafft, emedan som tree små brendar af tårr wedh 
lågo där qwaar, huilka prästdrängen effter sig lembnadt, hwar af dee sluta, at Lux ingen eld 
där hafft, utan uti deth upbrände, men han påstår sig ingen eld uti det nederhuset hafft. 
 Actores, at några takwedzträ blifwit afkastade neder i bäcken som eldh uti warit, dem 
rustmestaren måtte nederkastadt, i mening at kunna släckia elldhen, hwar till han nekar; 
föregifwandes, at bäggie husen wore behållne, då han kiördt där ifrån. Actores, at han af Oluff 
Peerson emothtagit qwarnen, och bordt altså wårda, och morgonen efter war den upbrunnen 
och ingen annan där warit, och at prästdrängen måst begifwa sig ifrå den öfre, för det hon 
intet eller litet gått, och des medelst måst föra malningen heem där ifrån. Rustmestaren utlåter 
sig kunna gå lag, at han i det upbrände ingen eld hafft, eller sedt där någon eldh wara, och fast 
mindre kastadt neder takwedzträen, hwar uti eldh warit. Oluff Päderson säger sig kunna göra 
edh, at rustmestaren huggit sönder wedh, och inburit at koka åth sig, uti sin medhafde kittill, 
och at eldh på spiselln tilförenne war som ingen des utan på den åhrstijden kan umbära. Präst-
drängen Oluff Erson berättar, prästqwarnen wara slö och litet gått, och derföre måst föra 
mahlningen heem tilbaka, och Oluff Peerson slagit af sin på henne, det han tilstår, och at den 
ytra och upbrände qwarnen gick och något, och war färdig. 
 Rustmestaren påstår sig willia och kunna med sielff sins ede befrija sig där ifrån, hwilket 
öfwerlades, och fans lijkmätigt 37 cap. byggningab. L.L. at honom tillåtes wådaed, som där 
sidst warit, som efter bemelte capitell skulle skee sielf siette, men till underdånigst föllie af 
Konglige Maij:ts [77] resolution anno 1695, tillåthes enom med sielff sins ede, i gemeen, sig 
befria, det han giorde, at han ingen eldh där hafft eller någon eldh där sedt, icke eller några 
takwedzträ af huset nederkastadt, och sålledes aldeles däruthinnan oskyldigh. Emedan som 
rustmestaren Anders Lux hafwer fylt wådaedh, sig ingen ordsak warit, at ytra qwarnhuset i 
Tingzsiön Edebönderne tilhörigt, med dess qwarn är wordet upbrändt, och dess medelst effter 
37 cap. byggningab. L.L. därföre frijkallat, och effter samma capitels innehåld 1 §, bör 
häradet till sådan skada gifwa branstod, och till föllie däraf, förordnas sex män at mätha 
skadan. 
 
8. Ländzman Peer Chrestierson angaf, sig strax effter Kindersmäss sidstleden fått höra, det 
Oluff Olufson i Gågzsiö förledne höst, skulle hafwa funnit ett älgzdiur, och intet angifwit, och 
där före honom där om tilfrågadt, och han bekändt så wara skedt, och effter giord påminnelse, 
lembnadt huden ifrå sigh? Resp. at han åtta eller 14 dagar efter Mickaelis 1695 funnit älgz-
diur ligga dödt i skogen, och bäggie låren af wargar eller räfwar merendels upätne, men ingha 
spårr eller fählar af någondera sedt, fast än liten sniö då war fallen, och at dragon Hanss Blix 
hulpit honom föra heem diuret, men Oluff och hans son deth opgiordt: beklagandes sig eij så 
mycket förstådt, och det uppenbaradt för länsman, men för grannen Erik Hanson dhet sagdt, 
som han betygar, och at han tillijka med twå andra grannar fått af honom däraf kött, och at 
han sagt, diuret måtte wara ihählstångit af een annan bringe, af de håhl han funnit på hudan. 
 Corporal Axell Swahn i Gågzsiö hafwer för Peder Swenson på Åsen sagt, Oluff Olufson 
funnit ett älgzdiur, och Olufs son Hanss för Jöns Jönson i Brewåg in novembri, at fadern 
funnit een älg. Oluf Olufson berättar, sig intet annat kunna förstå, än han måtte af een annan 
bringe ihählstångit wara, och at han warit mycket gamall, så at sticklarne intet åhrligen wäxa 
kunnat, utan åhrligen aftagne och förminskade wordne så at allenast een stoor warit.  
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 Nämden besågo huden, och funno tree håhl på högre sijdan wid jumskorne, och [77v] på 
wänstre sijdan ett, och på högre sijdan strax bakom bogen, twå håhl. Seendes och förståendes 
af afstötte håår och hålen, det wara giordt af horn och stingande, som offta händer och sig 
tilldrager ibland sådane diur. Hudan wärderades för tree dahl. s.m:t och köttet kunnat icke 
wara meera wärdt, efftersom köttet utur bäggie låren warit upäthit, och prästen fått tijonde-
bogen, än en dahl. 16 öre s.m:t 
 Enhälligt votum: Ehuruwähl Oluf Olufson, fundne älgzdiur förledne höst, intet hafwer 
såsom ett annat find lagligen uplyst, efter 32 cap. tyffmålabalken LL. som han i synnerheet 
bordt giöra efftersom det icke warit af wargar dödat, som 23 cap. byggningab. LL. tallar, icke 
eller deth uplyst på tinget in novembri, utan lensman in februario 1696, först det af een annan 
fått wetta, så finns dåch, at han det intet welat eller kunnat förtijga och döllia, efftersom han 
där af gifwit sina grannar litet kött och kyrkioherden tijonde bogen, och han af oförstånd deth 
intet lagligen uplyst. Alt så kan rätten intet finna, honom därföre wara tyff, uthan där med 
förwärkat sin hittarelöön af 1/3 så i köttet som hudan, som är wärderat för 4 dahl. 16 öre s.m:t 
huilket effter praxim och all billigheet Kongl. Maij:tt som alla högdiurs skytz herre och är, 
tillfaller, och bör altså Oluf Olufson betala köttet med en dahl. 16 öre s.m:t som tillijka med 
hudan som bemellt är, heemfaller Kongl. Maij:tt och cronan. 
 
9. Oluff Jonsson i Hallen beswärade sig öfwer Hening Biörson i Sohlberg, för deth han 
förledne höst i laga tijd, stadt hans son Nills om sine 13 åhr, at walla hans boskap, och gått i 
tiensten fiortton dagar efter Mickaelis, och gifwit honom een grå wallmars iacka, skoor och 
strumpor, och warit i tiensten till juhl, då hans halfbroder Larss Nillson om sina 16 åhr, ho-
nom aflöst, och där warit i sex weckor, och gått olåfwandes där ifrån, och sagt ingendera 
skulle komma igen, som och skiedde, och han altså utan wallbarn är, och födt honom uti 
denne swåra tijden, och gifwit kläder, som berättat är. Resp. att han i rättan tijd honom ledgt, 
och han gått i tiensten, och fått kläder, men intet fått nödtårfftig spijsning, och dy måst taga 
honom heem, hwar [78] till Oluff nekar, och gåssarne berätta, och i synnerheet Nillss, intet 
stoort klagar på kåsthållet, fast än litet iämnare kan hemma tillgått, men Larss beklagar, och 
Oluff säger, honom mycket owettig warit, om han sedt, det gl. moor i gården fått een bijth 
som bättre warit, och äfwen så, om ett stycke reent brödh buritz fram för någon fremmande. 
 Under betenckiande till dombs, förlijktes partterne sållunda, at Nillss skall gå i sin lag-
stadde tienst, och där förblifwa sitt åhr uth, och föruthan bekomne kläder, skall Nillss få och 
bekomma såssom till löön, en dahl. silf:rmynt. 
 
10. Abraham Pederson genom dess faderbroder Abraham Abrahamson i Jonsgård, begiärte 
utslag och doom öfwer feltwäbelen Erich Swahn, för upburne Tydsklandz knechtelön som 
hans fader förtient, och feltwäbelen effter fullmacht upburit, som bestådt af 20: 14: 12 s.m:t 
och allenast där på lefwereradt tree dahl. s.m:t? Resp. att accordet af den 16 januari 1691 
lyder, at halfwa fodringen skulle niutas för giörande omkåstnad, men actors moder föregifwer 
sig intet låfwadt meera än 1/3. Actor, at där han fått penningarne strax, kunnat wara een sak, 
men nu icke så, då feltwäbelens fullmechtig Petter Bark föregaff, at han skulle förlengst warit 
betallt, om han warit mechtig töfwa i Ståckholm till thes medlen fallit, och måst betroo des 
infodrande Jon Gryta, som dem skingradt och bårtlänt och på öfwerståndne laga ting i Lijt 
wunnit doom på Jon Gryta och Jon på Jöns Bagare, och så snart han dem bekommer, will han 
honom betahla, och ehuruwäl han offta låfwadt betala feltwäbeln resten, så har han det dåch 
intet hållit säger fullmechtigen, och så wida han på sin wederpart Jon Gryta wunnit laga 
doom, så låter han sig och nöija, och gifwer honom dilation till Karinsmessa, innewarande 
åhr. Och så wida fodran warit 20: 14: 12 s.m:t och halfparten däraf skulle effter contractet af 
den 16 januari 1691 till omkåstnadt niuthas, som är 10: 7: 6, och på det andra 10: 7: 6 är 3 
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dahl s.m:t lefwererade och betallte, så at resten är 7: 7: 6 s.m:t som feltwäbelen Swahn döm-
mes nästkommande Karinsmess marknadt här i Hammardahl betala. [78v] 
 
11. Ingell Andersson kärade till sin granne i Giörwijk Hemming Päderson, om ett stycke äng 
som kallas Kalfswedan, och Hemming sig tillängnadt, brukandes halfwa hemmannet hwar-
dera, och een deelning är förlengst af ländz och tålfmän, emellan bäggie hemmannen giordt 
och Kalfswedan kommit på Ingells halfpart, efftersom den fans litet ringare än den andra, som 
skedde uthi Påhl Hansons tijdh, som deth och betygar? 
 Resp. at han deth tilförenne intet förstådt, och ähr och ny dijth kommen, och har förlijkt 
Ingell därföre, som han tilstår. Item utfördt af ett skiuhl någon giödning som hans fremmande 
hästar där fällt. Rp. at hans giästers häst där stått, och hans moder måkadt dijth någon fåår-
dunga, hwaraf Påfwel säger sig intet wetta, och ehuruwäl dess dör war hardt inwid skiulet, 
hwarom dee och förlijkte säger sig wara som i sanning befinnes, och at actor fått Kalfswedan 
igen och giödningen; huilket togz i betenckiande, och beslötz, i anseende till hans ungdom 
och okunnigheet och deras förlijkning, lembnes det denne gången, men kommer han offtare 
med sådane och andra intrång, skall saken stå öppen. 
 
12. Dragon Jon Pederson Kruuskåp angafs hafwa andra gången belägradt Anna Johansdåtter, 
och bäggie gånger aflat barn tillsammans, det senare läfwadt uthi 9 weckor, hwilka tilstå 
gierningen, och han på tillfrågan henne intet ächta will. Hon kan intet eller säija, honom sigh 
ächtenskap tillsagdt och låfwadt. Såsom dragon Jon Pederson Kruuskåpp hafwer tilförene 
försedt sig med lönsk läger, och Anna Johansdåtter äfwen så, och han henne intet ächta will; 
altså warder han, effter Kongl. Maij:ts resolution a:o 1694 saker till 20 dahl. s.m:t och hon 
effter högstbemelte resolution saker till 10 dahl. s.m:t. 
 
13. Påfwell Hanson beswärade sig öfwer Nillss Erson i Ede i så måtto, at han updragit 
honom sitt hemman till kiöps, först för 40 r.d. och undantaga dragons muntering om han 
skulle få hemman i Rijse och Offerdaall, och han på den condition tagit 10 r.d. och sedan han 
kommit [79] ifrå Offerdahl 20 r.d; och då ånyo om söndagen accorderat at han inom åtta 
dagar skulle få 30 r.d. och altså få niutha dragon monteringen, och han derföre skaffat sig 30 
r.d:r ringare een half carolin, hwilka han om måndagzmorgonen där effter emothtog uti Israel 
Hansons gård, och ingen annan war tilstädes, huilka hans broder Oluff Erson och dragon 
Larss Siuhlson uti Giörwijk om torsdagz afftonen i samma wecka welat igenlefwerera, och 
han dem intet emothtagit, och dee dem upräknadt på bordet uti Israell Phillipsons närwaru, 
som sedan sattes hoos Ingell Anderson, och sidst sattes hoos tålfman Oluff Peeerson på Åsen, 
därest Oluff Peerson berättar, dem ännu stå och wara. 
 Resp. at han så många penningar emothtagit men med deth förord, at intet fulkombligit 
sluth kan giöras, förr än han med sin broder Oluff Erson får conferera, och at Påhl låfwadt uti 
dee senare 30 r.d. en tunna korn för 6 dahl. s.m:t och läna twå hästar till boföringen åth Aspås, 
som han inthet hållit. Hwartill Påhl swarar, at han låfwadt betinga för honom een tunna korn 
till kiöps, det han giordt, men intet låfwadt för sex dahl. s.m:t utan den betingat wara till lösn. 
Sedan, at han under accordet intet begiärdt någon hielp med twenne hästar, uthan sedan det 
war giordt, och penningarne wore lefwererade, och fått till swar, at han intet där till hade 
lägenheet. Nills Erson påstår, att köpet war medh willkor giordt, i anseende till broderen Oluff 
Erson? Resp. at det war wid första köpet för 40 r.d. men icke wid det senare för 60 r.d. och at 
han i medler tijd talat med sin broder, hwar till nekas. 
 Drängen Oluff Pederson erkändes aff parterne, uthan edgång göra relation, om han be-
kände, sig inkomma hoos Nillss Erson, och hörde honom biuda Påhl igen emothtagne 10 r.d. 
på hemmans köpet: föregifwandes sig intet kunna deth fulkombligen bårt sällia, uthan bro-
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derens Oluff Ersons samtycke, och Påhl där till nekadt, och budit honom meera, och han intet 
emoth tog och denne gått der ifrån, och ingen widare kundskap där om hafwer. 
 Dragon Gustaff Tårstenson, sedan eden honom war [79v] efftergifwen, refererade sig 
komma till Nills Erson, därest Påhls hustru war, och såg några caroliner liggia på bordet och 
han bedit henne dem igentaga, och hon nekadt och sagt, at Påhl må der med göra som honom 
behagar, och wid det samma kom Påhl ingående, och han honom hafde penningar i handen 
böd igentaga, och Påhl begiärt, det han wille dem behålla, och där med gick Påhl uth och 
Nillss effter, och uthom porten dem åter igenböd: Säjandes, at deth kan inthet låta göra sig, 
det hans hustru ståendes i wedlijdret och sade, och Påhl böd honom dem till hälgen behålla 
och betänkia sig, och där med Påhl med sin hustru gått bårt och denne och sina färde. Påhl, at 
så war tilgångit, men sedan skickat efter honom ifrå Israel, och han kommande dijth och 
accorderat om 60 r.d. och emothtog 20 r.d. och dem tillijka med dee 10 r.d. med sig heem-
bracht. Sedhan begiärte Nills 60 r.d. och Påhl beiakadt där till, och Nills swarat, at han då 
deth icke göra kan, förr än han får med sin broder Oluff där om afftala. 
 Under betenkiande till doms, förekommo parterne och angåfwo sig om gårdz och hem-
mans köpet wara så förlijkte, at Nillss Erichson skall gifwa såsom till återkiöp Påfwell 
Hanson sex dahl. s.m:t inom fiorton dagars tijdh. Och så wida köpet dels med förord och utan 
köp wittnen som lagen fordra och biuder, är skiedt, bijfalles deras giorde förlijkning, och 
förblifwer där medh. 
 
14. Larss Zachrieson genom dess hustru Sophia Pålsdåtter beswärade sig öfwer Peder Pe-
derson ifrå Jonsgård för det han af hans styfson Peder Isachson tilhandladt sig Hawssnäs tårp, 
som hans fader Isach Pederson aff stubbe och roth upbrukadt, effter generalens och gouver-
neurens h. Carl Sparres breff och tillåtelse den 7 feb. 1666, hwilket Larss Zachrieson som 
Isachs änka till hustru hafwer, hafwer excolerat, och 1679 den 18 sept. blifwit skattlagdt för 
1/4 mantahl och een röök, och altså den därför skattat, och utlagor gifwit, och Peder Isachson 
af Peder Pederson därför tagit 21 st sex dahlers plåtar och efftersom hon fleere barn hafwer, 
sökes at blifwa [80] widh tårpet conserverat? 
 Resp. at han deth sig till accorderat af Peder Isachson, och gifwit för affträde 30 dahl. 
s.m:t där af han skulle tilfredz ställa sin swåger Isach Flink, och han därför dijth bofördt, och 
Isach Flink sedan kommit, och welat honom på sin hustrus wegnar uthdrijfwa, och dy måst 
honom förnöija och gifwa sex stycken sexdahlers plåtar, och dee derföre afstådt sin förmeente 
rätt där utij, som deras skriffter af den 11 martij och 13 aprilis 1696 uthwijser men summan 
icke infördt; Anhållandes, at blifwa där wijdh erhållen, och där till af häradzskrifwaren Lars 
Sundbergh fått immission den 16 martij sidstleden till laga utförande å nästa där på fölliande 
laga ting. 
 Isach Pederson ägde med hustru Sophia sonen Päder, dåttren Britha som Flinkens hustru 
är, och Anna ogifft är, och med Lars Zachrieson een son och een dåtter. Larss Zachrieson 
hafwer uptagit ett annat tårp icke långt där ifrån, uth på een holma och nääs, och antagit för 
1/4 mantal och een röök, och då afsagdt sig gamble tårpet och styffsonen dhet för fem åhr 
sedan emothtagit. 
 Enhälligt votum: Aldenstundh hans Kongl. Maij:tt wår allernådigste Konungh under den 
23 novembris a:o 1694 allernådigst resolverat och befallt, at twistigheeter om sämie och 
stadge hemmans sampt stubbrättigheeters wilkor skole under höglofl. Kongl. Cammar 
collegij decision höra, och höglofl. Kongl. Svea hoffrättz nådige ordres sub dato Stockholm d. 
5 decemb. a:o 1694 hijth till domstohlen ankommit ähr, sig där med intet befatta, så frampt 
högbem:te collegium eller landzhöfdingen icke widare undersökning ifrå sielfwa orten 
åstundha, och effter som sådanne ordres af höglofl. Kongl. Cammar collegio icke ankomne 
äre, finner rätten till under dånigst föllie af högbem:te resolution, sig icke anständigt wara, at 
decidera twisten emellan Larss Zachrieson i Hafsnäset och Peder Pederson som af hans 
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styffson Peder Isachson dhet gambla Hafsnästårpet sig till accorderat och han afträdt, och 
Peder Pederson immitterat är till laga uthförande, uthan till höglofl. Kongl. Cammar collegij 
decision underdåhn ödmiukeligast heem ställer och lembnar. [80v] 
 
15. Munsterskriffwaren Petter Wärnhåldt, kärade till Jon Swänson i Tullingzås om någon ut-
sacknadt cronsädh till h. Majorens compagnie af Jerpe magazin, den 7 decembris 1695, och 
wid undersökiandet därom, fått kunskap och förslag på bemelte Jon Swänson, och honom där 
om tilltallt, som där til nekadt den 7 decembris, men den 8 dito ransakadt hans slädha, då han 
een halff tunna uti Äggen och Mörsill lefwereradt i knapt måhl och fyllnaden af een annan 
säck af samma slag, som den förra, hwar uti sedan een halff tunna war behållen, som han 
tycker något wara, och där med läth beroo, emedan som han föregaff, sig föra twå tunnor för 
bönderne och een tunna för dragon Peder Trafware och Oloff Höök à 1/2 tunna, och altså 
ännu rester och återstår een tunna, som han måst af egna medell ersättia, och dy begiärer, at 
Jon Swänson må sigh förklara, huru han där till kommen är, och at han må få sin förnöijelse 
och där på giorde kåstnad? 
 Hwar till swarade Jon Swänson, at wid hans lass blefwo 4 tunnor lagde och kastade, och 
dy talt med sine grannar Jon Henrichson och Larss Swänsson i Tullingzås och corporalen 
Elias Hällman, och bedit dem taga hwar sin halff tunna och föra till Mörsill, där dee skulle 
samblas, och dee ursächtadt sigh deth intet kunna göra då föraren Jonas Bechman och kom; 
säijandes sig willia föra een halff tunna, den han och tog; ägandes dragon Oloff Höök dee 
twenne säckiar af alt ett slagh, som wore i hoop sömade af twenne qwinfolkz pajter[?], särkiar 
och nederdelar, i mening at få 1/4 tunna råg uti then ena och 1/4 tunna korn uti den andra, och 
der före åstad skickadt twenne. 
 Jon Henrichson, at uthtagne spannmåhl lades på marken neder, och han tog så mycket 
han uthlåfwadt föra och fått betahlning före, och at Jon Swänson som hade sin släda hardt in 
till där säckiarne lågo, sade sig icke kunna fyra tunnor föra, och dy bedit dem hielpa sig med 
een half tunna till Mörsill, och han med dee andre där till nekadt, och wid dhet samma, kom 
föraren Bäckman [81r] och sade, at spanmålen måtte hielpas till Mörsill, där lassen skulle 
iänkas[?], och tog där aff een half tun säck och Jon Swänson den andra halff tunnan. 
 Corporal Elias Hällman berättar, sig wara litet där ifrån, och höra Jon Swänson säija, sig 
hafwa flere säckiar än han kan föra, warandes föraren, Jon Swänson, Jon Henrichson och 
Larss Swenson tilsammans medh sina slädar; hörandes inthet hwad swaar Jon Swänson 
bekom. Seendes icke eller, at föraren på sin slädha något af honom månde taga. Emoth Larss 
Swänson, exciperade föraren Bächman, effter som han är Jon Swänsons broder. Jon Swänson, 
at han intet kom i hastigheet hug at bekänna, sig hafwa een halff tunna och föraren förebrådde 
honom, och där han wettat sig een halff tunna hafwa, har han det wäl sagt. 
 Föraren Jonas Bäckman exciperade skriffteligen emoth Jon Swänsons angifwande, som 
skulle han af honom, wid Järpe magazin emothtagit een halff tunna spanmåhl, hwilket af 
ingen sanning består, utan där uppe bytte således, at han tog een tunna korn af hans lass, och 
han af dess lass een tunna råg, och som han borde föra åth dragon Höök och Trafware hafwa 
dee af föraren bekommit hwar sin 1/4 tunna råg, och i dess ställe föraren af Jon Swänsons lass 
fått en halff tunna korn, som lefwerertes till den han förde åth. Jon Swänson nekar aldeles, 
sigh medh Bäckman giordt något bythe där uppe, dhet Jon Henrichson betygar sant wara, och 
at corporal Hällman welat med honom bytha, och taga korn emoth råg dhet föraren hindrat, 
som corporalen tilstår, och Joon Swänson säger sig där medh wara wäl nögder, och gierna där 
med war tilfredz, så wijda föraren där om intet sedan tallte, och intet byte giorde, förr än i 
Ström, och då tog föraren en halff tunna korn och lefwererte 1/2 tunna rågh. Föraren, at bythet 
skedde widh Jerpen, hwar till nekas.  
 Jon Henrichson [81v] berättar, sig intet see bythe skee hwarken wid Jerpe eller Ström. 
Men Jon Swänson, at han till förarens karll Kruskåpp lefwereradt en halff tunna korn, och 
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föraren till hans een halff tunna råg, nembl. Trafwaren och Höken. Kruskåpp berättar, sigh då 
inthet wara hemma, och sedhan i Tullingzås hoos dragon Jöran Finne fått een halff tunna råg, 
och een halff tunna korn. Föraren, at Jöran Finne war med på dehlningen och lefwereringen i 
Ström, och lärer wetta huru alt tilgått och skall af förarens lass säckiarne inburit. Larss 
Lijkagod, at hans säckiar lågo på laduloen, den ena full med råg och den andra tohm, och 
dragon Oluff Wällkommen rågsäcken inburit, som Bächman förklarar förordsakadt wara, af 
dhet spanmålen uthlefwerertes tunnetahls, och hwar skulle icke hafwa meera än een halff 
tunna af hwardera slaget, dy slogz rågtunnan i säcken, och kunde då icke dehlas.  
 Actor Wärnhåldt begierte, deth Jöran Finne och Anders Åman kunde hijthkallas till för-
höör iempte Vällkommen och berättes, at dee twenne senare hålla till i Äspnäs 5½ mijhlar 
härifrån. Föraren förehöltz om han effter sitt angifwande skulle bytt spannmåhl med honom i 
Ström som skedt är? Resp. at han intet annat kunde minnas. Leutnanten Everdt Pell begierte, 
at corporal Hällman och Jon Henrichson må afläggia sin wittnes edh i saken som dee aflade 
och præsterade in för rätten. 
 Elias Hällman, at han hörde Jon Swänson säija, sig hafwa meera spannmåhl än till hans 
lass hörde, och förmådde dhet icke allt föra, stående wid föraren, Jon Bächman, Jon Henrich-
son och Lars Swänson och mehra inthet, och sedan i Mörsill tallat med Jon Swänson, at bytha 
een halff tunna råg at föra, och lefwerera een halff tunna korn, dhet Bäckman fick höra och 
det förböd, och sade sig med honom willia omwäxla, och han altså med dragon Oluff Hall 
wäxlade, och at Påhl Dunder togh een halff tunna i Mörsill af föraren, at föra till Österåsen 
som och skedde, och Elias åter lagdt dhen i förarens slädha, och mera där om intet wiste 
berätta. [82r] Jon Henrichson, at förarens slädha stod på dhen ena och Jon Swänsons på den 
andra [sidan?] af säckiarne, och enär Jon på sin släda har lagdt så mycket han låfwadt, sade 
han sig eij meera kunna föra, och bad dhem hielpa sig, och fått till swaar, at dee hade sin 
fyllnadt, som dee betahlning tagit för och meera föra dee inthet, där med tog föraren ena halff 
tun säcken af qwinfolks särk och lade på sin släda, och badh Jon Swänson taga den andra, och 
i Mörsill skulle råg och kornlassen jänkas, och då tog Jon den andra som och war af blaggarn 
ihoopsömadt. 
 Dragon Jöran Erson Finne aflade sin wittnesedh i saken, och giorde fölliande relation och 
intygande som föllier; nembl. Att enär han kommit till förarens qwartehr, war hans släda 
uplöst, och då hölt manskapet på at bära in säckiarne och där ibland war Larss Lijkagod och 
Oluff Nillson Wällkommen, och han een säck och inburit och lyfftadt på dee andra: kunnan-
des inthet minnas huru många säckiar där wore, och at Jon Swänson dijt kom sedhan bythet 
war begynt: berättandes, sig af föraren få een half tunna råg, och af Jon Swänson een halff 
tunna korn, och eij annat kan minnas, än han för Kruuskåpp bekom een tunna af föraren, och 
mera tildeeltes inthet honom: Wettandes intet hwem som af Jon Swänson hans andra hafde 
een half tunna månde bekomma, efftersom han intet lade dhet stoort på minnet. Wettandes 
intet heller, af hwem Trafwaren och Höken sin dehl fingo. Mehra kunde han därutinnan sig 
intet påminna. 
 Föraren berättar och tilstår, at Höken och Trafwaren af Jon Swänson fått i Ström på dehl-
ningen een halff tunna korn tilhopa, det Jon och säger. Höken och Trafwaren tilstå, sig af Jon 
Swänson een halff tunna korn bekommit. Larss Lijkagod bekänner sig af föraren fått een halff 
t:a råg och een halff tunna korn. 
 Wärnhåldt berättar, sig frågadt dem han råkadt, om någon hade mera spanmåhl än honom 
borde, och dee nekadt, och effter som alla icke kommo till hans qwarter uthan till gran-
gårdarne, skickadt dragon Hemming [82v] Danielsson Rumohr där effter, at fråga och för-
höra, som wiste berätta, at Jon Swänson bekändt sig hafwa måst taga een halff tunna korn, 
meer än han borde föra, dhet Hemming Rumohr nu tilstår, och säger sig i gemehn frågadt där 
effter, och Jon Swänson bekändt, sig hafwa een halff tunna meer än han borde föra, och wille 
blifwa den qwitt. 
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 Siergeanten Jon Hanson Årre berättar, Jon Swänson, kommande till skrifwarens qwarter, 
säija, sig hafwa meera än han bör, men intet huru mycket, och dy ransakades hans slädha, och 
fans een halff tunn säck udda, och han eij minns af hwad slag. Och efftersom inga halftunnor 
utan hela tunnor uthmättes, frågades effter des maka, och han swaradt, sigh der af intet wetta. 
 Länsman Peer Christierson berättar, föraren den 25 hui[us] här i tingz stufwan sagdt, sig 
hafwa tyngre och meera på lasset än han wiste, och undrade at hans öök förmådde deth draga, 
och at Höken och Trafwaren fingo hwar sin 1/4 tunna, och om dee af Jon Swänson fått een 
halff tunna så hafwa dee fått öfwer. Corporal Elias Hällman, att Bäckman sagdt, sig fördt een 
halff tunna meer än han bordt, och at bonden honom därtill narradt, dhet tålffman Jöns 
Jonsson i Tullingzås berättar sig och af föraren höra i Bregårdh. Föraren föregifwer sig intet 
mera till lensman sagdt, än at han fördt een halff tunna åt Höken och Trafwaren, och altså 
kan, såsom synes, som han skulle fördt 4½ tunna, som icke war: nekandes, sigh för corpo-
ralen och tålffman sagt, sig fördt meera, utan at han misstänkes därför. 
 Petter Wärnhåld gaff wid handen, sig på heemreesan ifrån Jerpen uti Hufwelswijken köpa 
några kannor ärtter, och begiärte af föllies lagarne där till låna een säck, och alla sade sig 
ingen tohm hafwa, och Bächman med och lijka wäl befins af ransakningen, honom een tohm 
säck hafft heem, hwarom med honom discurerades och han swarade, sig ingen tohm säck i 
Hufwelswijken haft utan een liten påsa, hwar uti han sina kiöpte ärtter [83r] förwaradt, men 
sedan föregaff han sigh wäl i Hufwelswijken hafwa een tohm säck, och som han låg neder i 
lasset, och at han intet wille thet upsnöra, där till nekadt, och at han i Fagerdahl, då han af sitt 
lass een tunna tagit och efter een där bekomne häst, lagt den tohma öfwer den andra för sniö 
skuld, som corporal Hällman måtte sedt, hwar till han nekar. 
 Föraren angaff, Oluff Höök i afftons säija, sig medh Anders Åhman uti Espnäs om span-
måhls wäsende kommit till tahls, och han skall sagt, där Jon Swänson wille säija, Trafwaren 
och Höken mera spanmåhl hafwa fått, skulle fuller blifwa annat af, som Lijkagod och 
Trafwaren åhörde, som där till neka: hörandes wäl dem tala sedan dee lagt sig, men intet 
hwad. Oluff Höök föregifwer, sig intet meera säija, än att Åman sagt, at du och Trafwaren 
hållas före hafwa fått meer än dig och honom borde, och gifwit honom till swar, at godt folk 
wäl sedt, hwad wij fingo, då Åman sade och sig dhet wäl see, mera taltes inthet där om, men 
Bächman påstår honom så om Åman talat. 
 Jon Swänson tilfrågades, hwij han icke i Mörsill, då han een halff tunna korn ifrå sig lef-
wererade, bekände det föraren den andra halftunnan tagit? Resp. at han dristade sig deth icke 
säija, effter som han een officerare war, men Kindersmäss tijden dhet för Wärnhåldt uti tålf-
mans Jöns Jönsons närwaru uppenbarat, och som han sedan därföre blef stämd, måtte han till 
sin oskyldigheet yterligare bekänna, men föraren håller dhet af ingen sanning. Lars Lijkagod 
berättar, sig see Höken och Trafwaren få een halff tunna råg af föraren, dhet dee och säija, och 
at dhet skedde på det sidsta, och af honom inthet meera, uthan af Jon Swenson en halff t:a 
korn. 
 Föraren förehöltz, om han förmenar sig få någon uplysning i saken af dragon Anders 
Åman, så skall han höras? Resp. at han intet af honom sielff något [83v] där om hördt, och 
kan hända, at han uplysning där uti kunde gifwa, och begärer dhet han kunde blij lagligen för-
hörder, som denne gången knapt lärer skee, efftersom han wistas i Äspnääs 5½ mijhl här 
ifrån. 
 Nämden öfwerladet, och stadnade där med, at ehuru swårt dem fuller uti warande swåra 
tijd sig underhålla, så måste dee töfwa till dess Åman kan komma, på dhet saken må kunna 
afgöras, elliest torde dödz fall innom näste ting skee, hwilket förehöltz föraren, och han 
begiärte dilation i saken till näste ting, widare sig därom kunnig göra, och bättre uplysning 
bekomma. Actor Wärnhåld önskade gärna at saken kunde nu afhielpas, men föraren begiärthe 
dilation i anseende så till Åman som annan fående uplysning.  
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 Effter öfwerläggiande förehöltz Bächman, dhet Åman måtte komma komma till förhöör 
på hans omkåstnadt, som dhet begärer? Resp. at han inga medell där till haf:r och dess uthom 
begärer dilation och upskåf, at kunna af någon ährlig menniskia få bewijs, at han påbyrdade 
een halff tunna wijd Jerpen intet tagit. Ziergeanten Årre berättar, Maiorens compagnie om 
morgonen fått uth spanmåhl, och sedan Capiten von Dades, och altså kunnat mera folk warit 
tilstädes, och kunnat see om Bächman 1/2 tunna på platzsen tagit, och Jon Swenson den andra 
halftunnan. 
 Emedan som föraren Jonas Bächman enständigt påstår at få dilation och upskåff i saken 
till näste ting at sökia bewijs och wittnen, sig intet effter Jon Henrichsons intygande af Jon 
Swänson wid Jerpen tagit een halff tunna spanmåhl, och där hoos befins, att mera folk på 
platzsen då warit, än dee ifrån Ström sochn, och dy förmenar han få någon uplysning i saken. 
Hwarföre gifwes honom dilation till nästa laga ting at huxsa sig om, och eij längre, då dragon 
Anders Åman och bör wara tilstädes at förhöras. 
 
16. Peder Anderson i Strandh, Oloff Abrahamson i Giärde och [84r] Oluff Pederson i Giärde, 
andraga, at under deras heman och gårdar för tijden inga fiskien liggia eller legat, sedan 
Flåsiön lades under fintårpen, och där emoth innehafwa åthskillige bönder som resa till 
Qwarnbärget och deth bruka, fiskie uti Qwarnbärgzwattnet, som skall wara twå mijlar långt, 
som är cronans allmänning, och ingen taxa därfäre gifwit, och där emoth sina afradz fiskien 
åth andra bårtläija: Begärandes dee förnemde för 18 ören s.m:t åhrlig taxa och afradh, tilstånd 
at fiskia öfwerst uti bemelte Qwarnbärgzwattnet 3/4 mijhl långt utföre, och därföre som sagt 
är, gifwa åhrligen 18 öre som är 6 öre af hwardera, och mera säija dee sig inthet kunna 
uthfästa, både för den långa wägen skuldh som och at där är icke något särdeles kullfiskie, 
uthan een och annan standz wid landet kan litet wankas då wackert wäder är.  
 Abraham Abrahamson i Jonsgårdh som där ibland andra, enär dee warit å Qwarnbärget 
effter qwarnar, fiskiadt, ursächtar sig ingen taxa därföre kunna giöra, och täncker här effter 
intet resa till Qwarnbärget. Sedan förehöltz honom, att mitt för Qwarnbärget är än siön o-
afradzlagd, och kunde äfwen wäl till gangns brukas för skälig afradh, hwar ifrån han och sig 
undandrager: föregifwandes, den öfre och nedre tracten är fast bättre. 
 
17. Oluff Månson i Ede beswärade sigh öfwer sin swäntienare Mattz Henrichson Leman, för 
det han afhändt honom att näth af dee åtta stycken han skulle föra till hans fiskie i Flärken, 
och kommande sedan dijth sedt ett wara bårtha, och af Daniell Erichson i Edhe fått kunskap, 
at Leman dhet uthbudit at försällia, och han altså deth tagit i förwaring, och wijdh effter-
frågandet det sagt, och låtit Oluff det samma igenfå? Resp. Mattes, at så war tilgångit, och at 
han ett näth afhändt, och sedhan bedit Erich Olufson det köpa, som hafwer frågadt huru han 
deth fått, och han deth bekändt, och altså intet därföre bekommit. 
 Jon Pederson i Ede beklagar, det Mattes Leman påsklördagen [84v] stuhlit af honom een 
bordduk af groff ruthwäf om fem allnar i beggie bredden, och genom dragon Mattz Mohrman 
den igenfått, som berättar, sig fråga Leman där effter, och welat köpan, och han omsijder 
tilstådt sig den hafwa, och fölgdt till dragon Henrich Östman som honom ifrå sig lefwereradt: 
föregifwandes den kåsta sig åtta öre s.m:t, och lijkawäl ifrå sig lefwererat. 
 Resp. at han den stulit och satt i pant hoos Östman för 8 öre s.m:t, och duken där igenfått, 
och ingen lösn gifwit därföre, och at han sagt för honom, sig duken stuhlit, och Östman skall 
swaradt, sig taga duken och läna honom 8 öre, hwilka han effter möthet wille hafwa igen, och 
bedit honom lembna duken där han den stulit hade. Henrich Östman förklarade sigh deröfwer, 
at Leman dijth kom och berättat, det hans bonde war honom skyldig 8 öre s.m:t dem han 
behöfde till compagnie mötet, och effter som han inga penninghar hade, lembnadt honom een 
duuk at pantsättia för 8 öre dhet han intet wille wähl tro, men emedan som han så högt sig 
bedyrade, länte honom 8 öre där på, och strax han kommit ifrå möthet, tillijka medh Mattes 
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Mohrman dijth kommit, och beklagadt sig af leutenanten fått hugg för duken, och at han intet 
hörde sin bonde till, uthan Jon Pederson i Ede, och låfwadt 8 öre betala, och där medh tagit 
duken, hwar till Leman beiakar och berättar så tillgångit wara. Nätet wärderades för 20 öre 
s.m:t och duken för en dahl. s.m:t. 
 Enhälligt votum: Såsom dragon Mattes Henrichson Leman är beslagen med det han 
stuhlit ett näth till wärde 20 öre och een bord duk för en dahl. s.m:t. Altså dömmes han effter 
Kongl. Maij:ts straffordning, at bötha tree gånger så mycket som tiufften är, som belöper sig 4 
d:r 28 öre emedan som stuhlna godzet är kommit till rätta. 
 
18. Dato påminte befallningzman Lorens Backman allmogen, huru lahmt med executionen 
på dee saakfällte som medh kråpp plichta skole, här är offta tillgått, och at dhet är likare 
apespeel och narri, än något straff. Så at han intet kan understå sig, nuvarande delinquenter 
och bråtzlige låta corporaliter afstraffa, utan allmogen derföre wederbörligen angifwen, och 
lembna [85r] dee bråtzlige denne gången onäfste; då närwarande allmoge i Hammerahl sochn 
begiärte, at dhet intet må angifwas, och at dee skola rättelligen uthan flatering, dee bråtzlige 
med spö och rijs slå, och intet läggia fingren emillan och den som befins medh alfwar dhet 
intet giöra, wara skyldig strax slijta spö genom då närwarande manskap twå gånger, hwilket 
för dem uplästes, och dee å nyo låfwade effterläfwa och fullgiöra. 
 
19. Abraham Abrahamson i Jonsgård ingaff sin insinuerade suppliqué, hoos general maioren 
och landzhöffdingen h. Carl Gustaf Frölich, huru som han a:o 1681 hafwer sig tillhandlat ett 
hemman i Jonsgård och Strööm sochn för skatte, och sedan förnummit dhet dels wara chrone, 
och begiärer där på fastebreff, med meera han där uti in förer, och wälbem:te h. general maio-
ren och landzhöfdingen uti Hammardahl den 15 aprilis a:o 1695 remitterat till noga ransak-
ning och hemmannetz beskaffenheet, effter som dhet fins i jordeboken annoterat för chrone, 
och berättes dhet ett åhr warit öde, och sedan hafwer cappellanen h. Wellam Klangundh där 
på uthwärkadt och niuttit tree åhrs friheet, där öfwer alla omständigheeter noga effterfråges, 
att Kongl. Maij:ts rätt kan observeras, och supplicanten till dess rätt afhielpas. 
 Till huilken ända Abraham Abrahamson låthit till tinget stembna sahl. h. Matthiæ Me-
dæni änkia hustru Anna Wathtrangia, af hwilken han Jonsgårdz skatterättigheet köpt, och 
söker, dhet hon måtte honom sit giorde kiöp hemula och hon befullmächtigadt sin swåger, 
kyrkioherden wyrdig h. Jonas Salin därutinnan, som sig infan; ursechtandes, sig icke mindre 
kunnat göra, än wara hennes fullmechtig, så wida hon är een wärnlöös änkia, effter dess 
öfwersändne skriffter ifrå Ångermanland begiärandes där iempte wetta, hwem som hafwer 
macht, eens odell uthan skähl betaga och där comminister h. Wellam Klangund som miss-
tenkes derföre, skulle begiära agera eller swara skriffteligen, at h. kyrkioherden [85v] måtte 
dhetsamma tillåthas.  
 Altså undersöktes beskaffenheeten däraff, och befans, at ena hemmannet i Jonsgård af 2½ 
tunland warit skatte, och anno 1662 är därå gifwit fastebreff på Hammardalls ting den 15 
aprilis 1662, iemwäl och sednare den 27 novembris a:o 1669. Anno 1682 d. 24 och 27 no-
vember, fins på Hammardals laga ting om hemmanet Jonsgård agerat wara, och däraf befins, 
at det på 1675 åhrs ödeslängd warit upfördt, och af 1675 åhrs doom den 25 novembris, at 
änkian accorderat bemelte Jonsgård till Päder Olufson i Öhn at häfda a:o 1675, och Wellam 
Klangundh bracht därpå då warande gouverneurens h. Carl Sparres tre åhrs friheet, och Erich 
Olufson dömd betala 1675 åhrs uthlagor, och h. gouv. sufficient nog at förswara utgifne fri-
heetsbreff, och häradzrätten conserverat Medæni änkia wid wijd skatterättigheeten där af, 
som hon intet hade förwärkat. På 1674 åhrs utlagor af Jonsgård, är framledne regementz-
qwarteer mestarens Johan Lankutskz quittens den 14 julj a:o 1674 på 14 dahl. 6 öre s.m:t, 
huilka Medæni änkia lefwereradt. 
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 H. Wellam Klangundj inlaga och förklaring på Jonsgårdz hemmans åthniutne tree åhrs 
frijheet lyder, at han för tiugu åhr sedan offererat h. generalen högwelborne h. Carl Sparre een 
nårsk chrönika genom då warande secreterare Magnus Blix, och icke allenast tack derföre 
fått, utan och tree åhrs frijheet på Jonsgård. Sedan upwijste han een sin suppliqué till 
wälbem:te h. general, af innehåld, at Medæni änkia medelst fattigdom, måst lembna sitt hem-
man Jonsgård i öde, och han anhållit om någhra åhrs frijheet därpå, och h. generalen den 26 
februari a:o 1676, honom undt där på tree åhrs frijheet, effter som deth skulle wara wahn-
brukadt och ödelagt, och h. Wellam bekänner sig dem wärkeligen pro anno 1676, 1677 och 
1678 åthniuttit. 
 Herr pastor som een fullmechtig questionerade, huru comminister kom at sökia frijheet 
på Jonsgårdh, som intet genom ödesmåhl Kongl. Maij:t och cronan war tillfallit, utan allenast 
ett åhr till äfwentyrs genom landbondens Erich Olufsons förwållande och wårdzlöösheet, intet 
blifwit rätteligen blifwit brukadt, som dåch, sine dubio, något kastat af sig, efftersom då 
tillåteligit war för gräs gäld sådanne hemman bruka, som wähl [86r] af det åhrets ödeslängd 
lärer finnas. R:s at han då intet kunde tänka sig skola fåå tree åhrs friheet där på, eller skulle 
komma änkian till någon gravation. Pastor påminte, honom begiärt några åhrs frijheet, och 
där med inthet meent wäl, iemwähl och angifwit, hemmannet warit uthskrindat och wan-
brukadt, det han skall aldrig kunna bewisa? Resp. att det så sades, och fans mycket rotigt och 
skrindugt, effter som sahl. h. Matthias allenast några koor hade, hwar till Oluff Pederson på 
Åsen nekade, som där då tiente, nembl. 1674: berättandes honom hafwa tree stycken full-
kiörde hästar och 15 stycken nöth, koor och ungnöth, och at åkeren war i godt bruk, det den 
andre drängen Anders Carlson och kan betyga.  
 Herr Wellam förmente, sig kunna af h. factorn Magnus Blix få attestatum, uti hwad an-
seende han frij heetz åren bekom, hwar till nårske crönicken uthan all twijfwell mycket til-
hielpte, och där till begärer tijd till näst kommande laga ting, som honom intet kan förwägras 
och sedan kan alt hwad som där uti förluppit är, till wederbörligit forum lembnas. 
 
20. Erich Pederson upböd förste gången sin hustrus Segrid Pädersdåtters odelshemman i Öhn 
och Ström sochn af 1½ tl:d hwilket Jöns Arfwedson som där till obördig warit effter laga 
doom den 25 novemb. a:o 1695 måst afstå, och effter quittens af den 7 martij a:o 1696, be-
kommit 45 dahl. s.m:t. 
 
21. Swän Peerson upbiuder andre gången Månss Peersons hemman i Högsåhs och Ham-
mardahl s. af 2 1/6 tunland som han inbördat med 67 dahl. 16 öre s.m:t uthan klander. 
 
22. Erich Jönson ifrå Sijkås upbiuder förste gången corporalens Axell Swahns hemman i 
Gågzsiö by och Hammardahl s. à 1/2 tunland för 42 dahl s.m:t som där till obördig är, och 
reserveres Kongl. Maij:tt och cronan till lösn. 
 
23. Jöns Jönson upböd förste gången sin faders Jöns Danielsons hemman i löst och fast till 
sythningzlöön, att effter föräldrarnes dödh oqwalt niutha och behålla, och hafwer fadren för-
nögdt den äldre sonen Daniel Jönson både [86v] för löst och fast, och således försäkradt den 
andre broderen wara frij och okrafd för något löst eller fast arff effter deras dödedagar, huilket 
sielfwa skrifften den 2 martij a:o 1690 i Tullingzås gifwit, utwijsar, som nu utan klander 
skedde. 
 
24. Dragon Larss Peerson Steenhammar upböd förste gången Swän Olufsons hemman i 
Sijkås a 1/2 tunland, som han för försträckte penningar till cronones utlagor updragit, och se-
dermeera gifwit sig med sin hustru under sythning, och därföre niutha så löst som fast till 
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sythningzlöön efter deras dödedagar, som dee sin emillan den 26 aprilis i Hammardals präste-
gård accorderat och aftalat, hwilket utan klander skedde. 
 
25. Larss Erson upbödh förste gången sin faders hemman i Högzås och Hammardahl sochn 
af 2 tunland som han til sythningzlöön honom updragit så löst som fast, med dee andre sys-
konens consens och samtycke: hafwandes bem:te Larss utlöst dee andre sine syskon uthur 
hemmannet, och dem hwar sin deel gifwit, effter deras gifne skrifft den 25 aprilis a:o 1696. 
 
26. Håldne husesyner af ländz och tålfmän under h. maiorens compagnie företogz och af-
dömdes des feelachtigheet effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesyns ordning, och befans som 
föllier. Nembl.  
 Hammardahl sochn, Wijken. Peder Larson 2 tunl. skatte beboos och brukas af Swän 
Jöranson, är drag. qwarter. 
 Wäster stufwan 11½ aln lång 9½ aln bred, färdigt innan rede, spiselln med bakugn färdig, 
enär beggie spiellen lagas för och med 1 d. s.m:t. Å skårs steen giöres chrona och kalkslåes 
för  1: 21: 8 p. s.m:t.    Facit 2: 21: 8 
 Öster eller gäststufwan med een cammare är odugelig, och een ny mitt emoth den wästra 
opsätties efter hemmannets storleek för     24: - : - 
 Källaren under cammaren färdig. 
 Wisterhuset söder på gården 6 ahl. långt 3½ aln bredt med portlijder under, förbettras 
ännu wid twenne knutar     - : 21: 8 
 [87r] Dugeligit stålpherberge wäster om gården 6 ahl. långdt 4¾ ahl. bredt. 
 Redskapshuset blifwer boden wäster på gården som stådt på stålpar, och kan nedersättias 
medh      - : 16: -  
 Badstufwan opsätties å nyo för    5:  - :  - 
 Hemblige huset dito     1:  - :  - 
 Kornladan 12½ aln lång 10 ahl. bredh, kan intet göras duglig med mindre hon flyttias och 
med nytt timber och näfwer taak repareras, som pröfwas kunna ske med 6:  - :  - 
 Fähuset af 16 båsar är färdigt effter 1695 åhrs syn. Swijnhuset å nyo upsatt. En höbod 
funnen dugelig och färdig 1695. Åkeren fins 1695 wara rätt brukadt och häfdat. Humble-
gården af 1400 stänger med god häfd.  
 
125 famnar dugl. gärdzlegård  Efter 1695 åhrs besichtning är här 
100 dito med wideband dåch dugel. gerdzl utaf reparerat för 3: 21: 8 och 
120 famnar till 2/3 förbettras  rester altså på 1693 åhrs feelach- 
200 dito till helfften   tigheet och bör utförligen an- 
300 dito till 1/3   technas, at man kan wetta  
30  dito 1/4     å hwad ort rep:t är 10: 30: - 
90 famnar odugel. a 1 öre 
 
Wästerängiet skoghgått, afrödies med     2: 21: 8 
Ladan förbättras för och medh    - : 10: 26 
En ny lada upsätties i ängiet wid siön för   - : 24: - 
Afrödies medh     - : 21: 8 
En lada förbättras      - : 21: 8 
En dito söör om gården, dess tak repareras med   - : 26: - 
Fetti slåtten dels afrödd och måtte widare fulbordas och afrödias medh    4: - : - 
Ingen lägenheet till tårpställe.                 ___________ 
1/6 qwarnstelle i Hahlåen.      65: 11: 8 
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Åboen Swän Jöransson betyges wara utfattig och haf:r många barn, och ingen hielp af dem än 
kunnat hafwa. Anno 1694 på wårtinget fins hemmannet Kongl. Maij:tt och cronan till säker-
heet wara förste gången in protocollerat, och på dito åhrs höste ting, och dess skatträttigheet 
äfwen så nu, tredie gången inprotocolleres. 
 
27. Fyrås. Peer Olufson 1½ tunl. crone beboos af Päder Anderson, som deth antagit på twå 
åhrs friheet, och är indeelt till rustmestar bostelle. 
 Hwardagstufwan 9¼ ahl. lång 10 ahl. bred, är 1694 af nyo [87v] upsatt, med spisell och 
bakugn och allt innanrede, dugligit. Wäggiarne bewarade med mullbänkiar. 4 stycken fönster, 
sex rutor söndrige à 1 öre som är botadt. Murstänger för 20 öre. Jernstålpen skaffes för 16 öre, 
ett jernspiell för 1 dahl, ett dito gamallt som är lagat.          Facit 2: 4: - 
 Cammaren i förstugan 5¼ ahl. i quadrat dugelig in alles enär een rutha lagas å fönstret, 
som är skiedt. Gäststufwan 8 ahl. lång 9½ aln bred, spisell med een röökgång, hwar till felas 
jernstålpen för 16 öre. Murstången dito för 16 öre. Ett jernspield för 1 dahl. Skårsteen 
kalkslåes ofwan taket för 16 öre. 
 Dhet öfrige innanrede alt dugligit, och syllorne med näfwer och fastgård bewarade. För-
stugudören är lagat, och nyckelen till låset skaffadt. Källaren under cammaren 4 ahl. lång, 3½ 
aln bred med duglig muhr och båtn. 
 Wisterhuset wäster på gården 6½ aln långt 6 ahl. bredt af goda wäggiar och godt taak. 
Utskåttet af nya kornladan ofwantill, brukas till sädes och miöhlbod 10½ aln långt 2 ahl. bredt 
dugeligit. Redskapshuset uti under och neder rummet af lijka storlek längd och bredd. 
 Portlijder under uthskåttet af wisterhuset wäster på gården dugeligit. Hemlige huset du-
geligit. Badstufwan wäst söder ifrån gården a 6 ahl. i quadrat dugelig in alles.  
 Wedlijder fins med barktaak, och kommer intet widare i consideration, effter Kongl. 
Maij:ts husesyns ordningh intet wedlijder nembner.  
 Stallen öst söder med foderbod i samma knythning 9¾ ahl. lång 7 ahl. bred à 3 hästrum 
och hörum, alt dugeligit. Fähuset wäst söder i gården 10¾ ahl. långt 5¾ ahl. bredt.  
 Särdeles byggning, dugelig. Dugelig foderbod söder på gården. Dugeligit swijnhuus. 
Kornladan af nyo opsatt 11½ aln lång 10½ aln bred med ett gålff, dugelig lon och dör alt 
dugeligit. 
 Åkeren är wäl opbrukadt tillijka med åker till 1/2 mäling [88r] wijdh badstufwan, för-
uthan 4 mälingar i böletz lägdan öster om byen som Päder Anderson upbrukadt. Humble-
gården af 800 stöör wäl häfdat. 390 famnar dugelig gärdzlegård med granband. 100 famnar 
lagas till 1/3 som är skiedt. Ängiarne betyges wara wäl uprödde. Höladorne dugelige.  
 Å fäbostället 1/2 mijhl ifrån gården är af Peer Anderson upsatt ett fähuus, miölkbod, 
stegarhuus och en hölada. 1/4 i qwarnstället wäster i bäcken.  _________ 
 Dömmes utan drögsmåhl ersättiat.      4: 24: - 
 
28. Gränås. Larss Andersson 2⅓ tunland crone, optagit anno 1681 på 4 åhrs frijheet af Peer 
Chrestierson, som 1695 antagit sitt faders hemman i Wijken, och Peder Anderson som afstådt 
cronohemmannet i Fyrås till rustmestarbostelle effter h. general maiorens och landzhöfding-
ens welborne h. Carl Gustaf Frölichz resolution den 11 april 1695, detta tilträda. Warandes 
Chrestiern Päderson i Wijken och Jöns Erson i Sijkås löfftesmän för hemmannet. 
 Östra stufwan 11½ aln lång 10½ aln bred, spisell med bakugn i een röökgång, jernstålpe 
och muhrstänger färdig. Twå st. spield i röökgången köpes för 2 dahl. Innanrede färdigt, 
dören lagas med ett bräde för 2 öre. 9 st. ruthor å fönstren sunder á 1 öre. 9 öre. Gålfwet 
odugeligit och göres nytt för 3 d. Dråpp wid spiselln som uthteckes för 6 öre. Skårs steen 
kalkslåes ofwan taket för och medh 1: 16: -  Facit  7: 1: - 
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 En cammare i samma knytning med stufwan 5¼ aln långh 10¼ aln bredh, duglige 
wäggiar och godt taak, enkell spisell, hvar till felar spieldet för 1 dahl. och stålpen för 16 öre. 
Skårs steen opmures högre och kalkslåes ofwan taket för 1: 16:   3: 7: - 
 Förstugu cammaren är ny tillijka med stufwan 5¼ aln långh 5½ aln bred, een gålftillia 
felas 3 öre. Litet fönster för 8 öre. Å taket felas näfwer och taakwed förståendes å cammaren 
och förstugan för 2 d.      2: 11. - 
 Förstugugålfwet odugeligit som inlägges nytt för [88v] 24 öre. Dörriern och hakar för 10 
öre. Dören 12 öre och låset för 12 öre.    1: 26: - 
 Till at conservera hela byggningen, måste mullen ifrån syllorne tagas, och med näfwer 
och fastgård giöras medh     1:  -  : - 
 Peder Chrestierson upsatt wäster stufwan med wäggiar och kråpås, och alt behörigt 
innanrede felas, hwar till dåch fins näfwer, bark och taakwed i förråd, och blef så föreent at 
Peder Chrestierson skall opteckia stufwan, och Peder  Anderson i anseende till fram 
cammaren som opsatt är, och icke effter Kongl. husesyns ordningen etc. sådant hemman 
åligger byggia, förfärdigar alt det öfrige, hwar till ett bord allenast fins. 
 En bod öster på gården, 6½ aln långh 6 ahl. bred med öfwerbåtn och låfft öfwer porten 
6½ aln långt 6 ahl. bredt, brukas till wisterhuus sädes och miöhlbod, goda wäggiar och näf-
wertaak, dör och låås. Takweden till 1/3 odugelig och göres dugelig med ny takwed för    16: - 
 Redskapshuus fins intet som opbygges medh       2:  -  : - 
Portlijdret dugeligit. Hemblige huset göres medh   1: 16: - 
Badstugan dito medh     6:  -  : - 
 Stallen 10¾ ahl. långh 8¾ ahl. bredh á 4 hästrum och höörum, färdig och dugelig, enär 
dyngstahn fodras och bewaras med bräder för och medh        8: - 
 Fähuset 14 ahl. långt 12 ahl. bredt a 16 båsrum, duglig enär dyngstahn fodras med bräder, 
som skiee kan med      - : 16: - 
 Dugelig foderbod fins. Swijnhuset dugeligit. 
Kornladan söder på gården 12¾ ahl. långh 12¼ aln bred. Twå gålff och een loa, dör och låås, 
kan intet göras dugelig, med mindre den nederrijfwes, och pröfwas intet ringare kunna skee 
än för och medh     10: - : - 
 Åkeren 24⅔ mähl. i godt bruk och till 3⅓ i fast lin och lägde som bringas i fullt bruk,  
a 1 d. 16: -        5: - : - 
 Emot igenlagd fråstlänt åker, är så mycket af nyo på beqwämbligare rum upbrukadt, och 
effter tunlanden öpen åker. Humblegården i god häfd till 320 stänger. 
 318 famnar laghgill gärdzlegård. [89r] 50 famnar till 1/3 odugeligh  16:16.  73 dito till 
helfften 1: 4: 12.   10 dito till 1/3  6: 16.   163 famnar odugelig á 1 öre  5: 3: -      6: 30: 10 
 Änges ladorne finnes i gamble ängen onödige, och allenast rudera af de förrige synas. Fä-
bodar een halff mijhl ifrå bohlbyen: warandes ett gamalt fähuus uthan taak, en g:l miölkbod 
och stegerhuus.                    ____________ 
         48:  3: 12 
Näärskrefne feelachtigheet dömmes Peder Chrestierson fordersamt ersättia: begynnandes på 
det som nödigast är, såsom kornladun och gärdzlegårdarna etc. så at allt innan näst skeende 
laga syhn kan wara färdigt, hwar till han och cautionisterne finnas förmögne, och kunna wäl 
præstera præstanda. 
 
29. Ström sochn. Tullingzås. Oluff Jönsons hemman, heemfallit til Kongl. Maij:tt och cronan 
genom ödesmåhl, och a:o 1692 optagit på 4 åhrs frijheet aff Jon Hindrichson, och är förare 
boställe, som och deth antagit at bruka och häfda, och tilförene aff Larss Swänson ib:m hafft 
räntan och sitt qwarter som skatte är. 
 Stufwan wäster på gården 12 ahl. långh 9½ aln bred, dugelige wäggiar, spisell och bak-
ugn, och felas ett spieldh för 1 d. Dugeligit innanrede, twå fönsterruthor sunder 2 öre. Wästre 
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långwäggsyllan bewaras med näfwer och fastegård för 10⅔ öre. Näfwertaket odugeligit som 
göres med näfwer och arbete därtill för 3 dahl.  
 Skårssteen ofwan taket göres för 1: 10: 16.   Facit 5: 23: 8 
Cammaren i förstufwan 5 ahl. i quadrat, dugelige wäggiar och taak. Gålfwet lagas med gålf-
fiskar för 8 öre. Ett litet fönster för 6 öre.   Facit - : 14: - 
 Giäststufwan 9½ aln lång, 9½ aln bred med spisell, hwartill spield skaffas för 1 d. Ett par 
fönster till een bondstufwa för 24 öre. Ett dito litet för 12 öre. Ramor därtill göres för 6 öre. 4 
rutor sunder å ett fönster á 1 öre, 4 öre. Wäster syllan odugelig, och een ny insätties för 1 d. 
Wäggbanståcken ruttin mitt för skårssteen, men knutarne behållne som insättes med 16 öre. 
Twå stycken gålfftillior inlägges nya, och een tillia lagas å ändan, för och med 12 öre.  
 Skårsten [89v] muras färdig för 1: 10: 16. Taket förbettras medh näfwer för och medh 20 
öre.      6:  8: 16 
 Nårr på gården är wisterhuset med ett uthskått öfwer porten 8 ahl. långt 6 ahl. bredt, och i 
synen observerat intet kunna repareras, med mindre deth nedertages och upsättes för 4 dahl. 
s.m:t, men de som bekandte där äre, och nyligen där warit, betyga det warit färdigt till 
wäggiar och taak, hwar wijdh förre åboen sig håller, och ingen af synemännerne tilstädhes är; 
alltså kan rätten därtill denne gången intet giöra. 
 Sädes och miöhlbod med stålpar under, 5 ahl. långt 4 ahl. bredt, är upfördt för odugeligit, 
men förre åboen protesterer där emoth, och at det kan repareras. 
 Redskapshuset är öfwer källaren hwars östra wägg botas med tree stycken nya ståckar 
och taket förbettras med 100 näfwer, som och disputeres. 
 Uti hemblige huset emellan foderboden och stallen felas gålff, som och disputeres, och 
dör är sedan synen hölts giordh. 
 Badstufwan i lag med grannarne Jöran Erson och Joon Swänson, som hwar och een effter 
Kongl. Maij:ts husesyns ordning bör hafwa, och dy een upsättes för  3: - : - 
 Stallen wästsöder i gården a 3 hästrum och hörum, dugl. wäggiar, taket repareras med 
näfwer och taakwedh för 1: 10: 16. Dyngstahn brädslåes för 5⅓ öre. dörriern för 8 öre. 
Krubba lagas för 4 öre.    Facit   1: 28: - 
 Fähuset göres å nyo för och medh     18:  -  : - 
 Foderboden där brede wijdh dugelig till wäggiar.  
Taket förbettras till 3/4 för 1: 16: -. Ny dör för 4 öre.     1: 20: - 
 Lilla stallen kan duga till swijnhuus. Kornladan söder på åkeren af twå gålff 12 ahl. långh 
9½ aln bred, kan eij hållas gill och dugelig, med mindre den heelt och hållit nedertages, och 
åboen föregifwer intet annat fehl därpå wara, än ytan på östre gawellwäggen litet skadd, och 
protesterer emoth wärderingen och synemännen äre absentes, och äfwen så är medh den andra 
kornladan i gården. 
 Tree mählingar af åkeren opbrukas och bringas till full häfd för 1 dahl. och twå mälingar 
sedan uprestade, och afgår en dahl. s.m:t                          2:  - : -  
[90r] 120 famnar dugelig gärdzlegårdh. 111 dito halff dugeligh a 1/2 öre  1: 23: 12. 
45 famnar 1/3, á 1/2 öre  -  : 30: -.   51 dito aldeles förfallen a 1 öre,   1: 19:  -.  
 Ängies ladan emellan gården och siön lagas med näfwer och taakwed för   - :  8:  -.  
Afrödies medh      - : 10: 16.  
Murås ängiet afrödies medh ett dagz arbete    - : 10: 16. 
Ladutaket förbättras medh näfwer och taakwed sampt sielfwe arbetet för och medh - : 16: -. 
 Ingen humblegårdh warit eller är, och betyges ingen lägenheet där till wara. 1/7 qwarn-
ställe i Lillsjöån. Fiskie och nothdrächt i Russfiäln och kullfiske i Rinflyen för årlig afradh. 
 Summa föruthan det som disputeres.   46: 19: 20 
 Nämden tog denna sak i noga betenkiande, och stadnade där medh, at dee icke kunna 
definitiver här uti dömma, af skiähl, efftersom emoth synemännens giorde opsatz och 
wärdering, iäf äre giorde, och i sompt annorlunda intygat wara, och ingen af dem tilstädhes är. 
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Sedan är at observera, dhet förre åboen Jon Henrichson hemmannet på 4 åhrs friheet uptagit, 
och wid dheres förlåpp måst träda där ifrån, och sålledes icke effter lagh niutit sine städieåhr, 
som intet åtalas, och föga meera hunnit, än åkeren bragt till godt bruk, allenast han icke 
obligerat blifwer alla husen effter Kongl. Maij:ts husesyns ordning upbyggia, hwartill han fast 
ringa medel hafwer, och där till med inga löfftesmän för det hafwer. 
 
30. Bärge. Jon Peerssons hemman 1 11/12 tunland crone dragone qwarter som caplan h. Wel-
lam Klangundh effter h. general maiorens och landzhöfdingens resolution till bostelle brukar, 
och dhet anno 1694 tilträdt, och Grehlss Nillson i Grehlsgård och Peer Danielson ib:m är 
cautionister för hemmannet, som på frijheet uptogz af Swän Jonson, huilken några åhr effter 
friheetz åhren där suttit, och sedan rymdt till Nårie, och löfftesmännen måst dhet antaga och 
brukat till och medh a:o 1693, och då deth cederat till h. Wellam emoth giordt accord, som 
fins i 1693 åhrs protocoll. 
 Stufwan nårr på gården 10¾ ahl. i quadrat innom [90v] knutar. Spisell och bakugn, hwar 
till felas twenne stycken jernspield som köpas à 1 dahl. Ett fönster felas à 24 öre. Fönstret å 
gawelen göres färdigt medh 8 öre. Twå stycken gemene wäggfaste sängiar a 16 öre. Bordet 
dito för 4 öre. En ståck i öster wäggen fodras med ett bräde för 4 öre. Söder långwäggz syllan 
bewaras med näfwer och fastgård för 5⅓ öre. Odugelig takwedh för 1: 21: ⅓. Skårs steen 
lagas dugelig där under spiellhålet förstås, med 21⅓ öre.           Facit  6: 12: - 
 Cammaren i förstugan afbalkadt 5 ahl. lång och bred. Nårre wäggen tillijka med balken i 
förstufwan repareres för 16 öre. Nytt gålff inlägges för 24 öre (men kan inthet obligeras till 
källarbåtn). Ett litet fönster för 6 öre. Förstugudören för 10 öre. Brädtaket felar för 20 öre. 
Takskijan öfwer förstugudören sijgit neder och med een båk uprättes för 6 öre. 2: 18: - 
 Giäst cammaren 6 ahl. långh 10½ aln bred, kan flat tälias för 16 öre, och fastgård göras 
för och medh 12 öre. Ett spiäld för 1 dahl. Murstången för 16 öre. Jernstålpen för 16 öre. Twå 
stycken små fönster med ramar för 16 öre. Sängen för 16 öre, bord för 12 öre. Säthe för 4 öre. 
Ny dör med jern för 20 öre. Skårsteen muras färdig ofwan taket för 24 öre.   Facit    5: 24: - 
 Wisterhuset, sädes och miöhlbod söder på gården uti een knytning, odugelige, hwar till 
opsättias een byggning med sex knutar 1½ aln längre och een aln bredare än den förra, som 
kan skee medh 10: - : - . Ett redskapshuus och een foderbod upsättes wäster på gården, därest 
ingången är, een å hwardera sijdan om porten, som æstimeras kunna giöras medh 6: - : -. 
 Hemblighuus, dören färdig, näfwer belägges å taket för 2⅔ öre. Brijka är giordt.  - : 2: 16 
Badstufwan odugelig och een ny med nyttning af den gambla, opbygges medh   4: - : -. 
 Stallen wäster på gården a 4 hästrum och hörum dugelig, enär dören göres för 8 öre. 
Krubban dito för 8 öre. Wäggen wijd dyngstahn fodras 5⅓ öre,    - : 21: 8. 
 Fähuset wäster om gården a 14 båsar dugelig, enär dören göres ny med des jern för 16 
öre. Wäggen wijdh dyngstahn är bewaradt och fodrat.  Facit   - : 16: -.  
 [91r] Foderboden där hoos med dugelige wäggiar, repareras medh näfwer och taakwedh 
för och medh     1: 10: 16.  
 Swijnhuset dugeligit. Kornladun östan på gården 10½ aln långh 11 ahl bred innom knutar 
med twå gålff, förderfwat merendels, och intygas wara alt för stoor efter proportion af 
tunlanden, och byggningen därtill, och een laghgill effter gode mäns ompröfwande, opsättes 
medh och för      12: - : -. 
 Och såsom een mindre kornlada hafwer till 1/2 tunlandh neder wijdh Grehlsgård af ållder 
warit och där bör wara, och löfftesmännen för någon tijd sedan een upsatt på samma tompt, så 
kännes den under cronhemmannet, och det som kan fehlas på afblåste taket, bör dem forder-
sampt och uthan drögzmåhl reparera och förbättra. 
 Åkeren är i fult bruk. 336 famnar laghgill haga. 120 dito halfgill a 1/2 öre. 103 famnar 
aldeles odugelig a 1 öre,      5: 3: -. 
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 Ladan wäster om wallen odugeligh, een ny opsättes för - : 20: -. Ladan öster om wallen 
dito, een ny opbygges för - : 20: -. I myrängen een lada dugelig och een förfallen som 
upbygges medh 1: - : -. Bemelte myror äre något skogwuxne som afrödies med  2: - : -.  
 1/10 uti Nohlqwarnen och 1/4 uti Lillåhn med färdig bygning. Ingen lägenheet fins till 
tårpställe för swentienaren.  
 Ofwanskrefne feelachtigheet måste Grehls Nillson och Peder Danielson i Grehlsgård 
fordersampt och effter handen medelst giorde afftahl och föreeningh med wäll:de h. Wellam 
Klangundh, lijkmätigt h. general maiorens och landzhöfdingens wälborne h. Carl Gustaf Frö-
lichs resolution där öfwer, daterat Hammerdahl den 13 aprilis a:o 1695 fulgiöra och ersättia: 
begynnandes med deth som pröfwes nödwändigast wara. 
 
31. Dato undersöktes widare, huru Giörwijksbönderne hafwa effter Kongl. Maij:ts benåd-
ningh igenfått utexequerade sakören, och erhöltz ingen annan underrättelse [91v] förutan där 
öfwer tilförenne giorde räkning, än at Peder Hemmingsons son Hemming hafwer effter laga 
doom den 28 november 1695 bekommit twå dahl. s.m:t af Erich Samuelson i Höxås för een 
exequerat koo, som intet af executorerne kunde strax blifwa försåld, och dy lembnadt till 
sahlu som skiedt är. 
 Jon Hemmingson fins hafwa pretenderat betallning aff Päder Hanson i Fyrås för en ut-
exequerat oxe och koo, och han på laga ting den 28 novemb. a:o 1695 bewijst, sigh dem 
betallt till executorerne lensman Anders Olufson Wall och gevaldiern Raal Rese, dijth han är 
förwijst. 
 
32. Till hörsampt föllie af undfångne ordres om prästegårdz inventarierne, oansedt h. prob-
sten mag. Salomon Hofwerberg icke war tilstädes, öfwersågz Hammardahls kyrkioböcker, 
och fans ingen äldre än för anno 1660 inclusive på kyrkians inkombst och utgifft, och uti den 
samma är mobilia under prästegården införde såsom een copia aff sahl. kyrkioherden h. 
Mårten Halfwardson, hwad som behållit war och dhet öfriga förkommit, daterat Hammardahl 
S. Michaelis dagh a:o 1648, och originalet uti Hernösandz consistorio ingifwit; lydandes eff-
ter vidimation som föllier: 
 

Mobilia: 
Fem gambla inventari koor, een grijse soo med 4 grijsar. Hwad meera war, blef 

bårttagit af krijgzfolket, och bårtfördt till Kongzgården i feijden 1644. Dette 
förbem:te bekienner iag så sant at wara under mitt egit nampn. Actum Hammardahl 
die S. Michaelis a:o 1648. Martinus Halvardi, pastor Hammerdalensis. 

Denne copia af ofwanbemelte brefs copia wara ord från ordh lydande, wittnar iag 
undertecknadt, Hans Ol. Drake, æcon. templ. 

 
Nämden tilspordes om dee någon annan kundskap om något inventario hafwa, och ingen 
wiste annorledes betyga: gällandes här i sochnen een framfödd koo Phillipi Jacobi tijdh 4½ d. 
s.m:t och een sugga om wåhren wärd 1: 16: och een grijs för 4 öre. [92r] 
 
33. Pastor Loci h. Jonas Salin incaminera een lagbuden och lagstånden köpeskrifft på hem-
mannet Moo i Hammardahl sochn à 3⅓ tunland skatte, som han köpt den 8 maj 1687 af 
skattemannen Måns Erichson, huilket han å tree laga ting upbudit, och det sidsta skedt d. 28 
november a:o 1688 och således förlengst lagståndhit. Dy bewilliades der å fasta och dom-
breff, lijkmätigt h. general maiorens och landzhöfdingens resolution af den 15 april 1695. 
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Ting 21 och 23–25 november 1696 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 17b, fol. 441r–466r, ÖLA. Hela protokollet är skadat, c:a 
1/6 av textytan saknas. Texten har kompletterats (utan särskild anmärkning) efter den renoverade domboken i 
Svea Hovrätt, Advokatsfiskalens arkiv vol. E XI e: 3183 (Gävleborgs län, nr 47), fol. 902v–927r,  RA. 
 
Anno 1696 d. 21, 23, 24 och 25 novemb. hölltz laga ting medh allmogen af Hammerdahls 
tinglagh utj Hammardals sochnestuf:a, närwarande chronones befallningzman wälbetrodde 
Lorentz Bachman och fölljande häradz edsworne nämbdh, nembl:n. 
 Erich Samuelson i Högzås Peer Anderson i Strandh 
 Anders Jonson i Sohlbergh Jöns Nillson i Sweede 
 Israell Hansson i Ede  Per Christopherson i Hallen 
 Jöns Jönson i Bregårdh Oloff Peerson på Åsen 
 Påhl Erson i Sijkåhs  Oluff Peerson i Lorås 
 Jon Jönson i Tullingzås Per Anderson i Granåhs 
 
Sedan tingzfrijdh på wanligit sätt war aflyst, förelästes dhe uti Litz tingelagz protocoll spe-
cificerade Kongl. Maij:ts breff och förordningar. 
 
1. Det kärade lapphustrun hustru Barbro Thomasdotter till Påhl Hanson i Sohlberg, om en 
gröön klädeskiortell, som hennes syster Ingrid skall för någon tijd sedan pantsatt till Påhl 
Hansson, ehuru wähl, att bem:te kiortell Barbro skall effter sin moder bekommit, [441v] 
derföre hon och påstodh, att fåå den igen. Men aldenstund Pål Hansson dher emot bewijste att 
Ingrid Thomasdotter har 18 åhr sedan pantsat b:e kiortell hoos Olof Jonsson i Tulsåhs för 1 
kanna bränwijn och 1 [pund] miöhl, der ifrån  Påhl Hansson effter hennes mans begiäran hade 
kiortelen inlöst för 3 ort, men sedan den tijden hade Barbro aldrig talt der på för än nu; Altså 
och för än rätten sig i saken yttra kan, måtte Barbro wijsa, att kiortelen henne warit tilhörig 
och Ingrid pantsat det, hon icke ägde. 
 
2. S. d. föredrog föraren manhafftig Jonas Beckman huruledes för 4 åhr sedhan, han utaf 
Erick Jöransson i Tullingzåhs har emottagit någon gammal mallm till 30 m:r att dher emot 
byta en ny malmgryta igen i Stokholm, men när han till Stockhollm anlände berättades det 
honom, att der ingen grytgiutare wara, och dherföre hade han hoos en giutare straxt wijd Tree 
Tunnor emot dhen gamble mallmen [442r] förbytt en gryta som war något brukad, dock 
färdig, icke annat tänkiandes än att Erick Jöransson skulle der med wara tillfrijdz, men wijd 
hemkomsten will Erick Jöransson honom icke beståå de 15 d. kopp.m:t som han har måst 
gifwa emellan beräknadt à 16 öre m:k hwilka pen:gar han utaf drag. Erick Malmberg har måst 
låna. Erick Jöransson swaradhe, att när föraren tog emot g:l mallmen hade han lof:at betala 
hwad bytet kunde kosta, effter han wore honom skyldig 11½ d. k.m:t och således hade han 
intet hafft af nöden att låna pen:gar; Sedhan hwad bytet angår, så fant Erick Jöransson sig der 
med aldeles missnögd, aldenstund föraren effter aftahl skulle skaffa honom 2 st. grytor nya, 
men han fick allenast en gammall, som en foot blifwitt afstött och sedermehra insatt, hwilket 
och så i sanning befans, och derföre wille han intet mellanlag beståå. 
 Föraren nekade icke till att han ju [442v] wore Erick Jöransson 11 d. 16  k.m:t skyldig, 
hwilka han och betala wille, men de 15 d. han till malmens ombytande hade af Erich Malm-
berg lånat, förmente han att Erich Jöransson borde betala. Dher till Erich Jöransson intet wille 
låta sig förståå, effter Malmberg hade giort det obedin, så måtte han och hålla sig till dhen, 
som pe:ngarne af honom tagit hade. Föraren betygade, at wijd denne beställningen, han hade 
giort sin största flijt, äfwen som han för sig skulle handlat, men beklagade, at dher före han nu 
således skall belönas. 



 
 
 

118 

 Resolutio: Hwad desse parter hwar emot annan hafwa anfördt, har rätten i behörigt öf-
werwägande tagit, och aldenstund föraren Bäckman har utaf Erick Jöransson emottagit gam-
mall malm, dherföre att skaffa nya malmgrytor i ställe, emot billig mellanlag, hwilket [443r] 
Beckman å sin sijda icke har fulgiort ell. effterkommit, uthan tagit en gammal och lappad 
malmgryta igien, så kan fördhenskull häradzrätten icke beståå föraren dherföre 16 öre m:r e-
mellan, efftersom der emot han hade bordt skaffa hehl ny malm. I anseende till sådane om-
ständigheter pröfwar häradzrätten billigt, att om föraren Bäckman icke förmår nu straxt betala 
Erich Jöransson med 15 öre marken för den malmgryta han honom skaffat, och grytan sielf 
behålla, kan Erich Jöransson eij obligeras honom för denne handelen mehra att beståå än 2 d. 
s.m:t då Erich Jöransson åter emot den omtwistade malmgrytan behåller. 
 
3. Såsom föraren manhaftig Jonas Bäckman, har utaf dragoun Erich Malmberg för 4 åhr 
sedan uti Stockholm lånat 5 d:r s.m:t och som han föregifwer till att inlösa en malm [443v] 
gryta före, åt Erich Jöransson i Tullingzåhs, hwilket Erich Jöransson intet will bestå, emedhan 
det, utan hans wettenskap woro skedt. Fördhenskull åligger föraren Bäckman nu genstan at 
betala Malmberg desse 5 d. s.m:t och 1 d. s.m:t uti expenser, ståendes föraren fritt igen at 
sökia Erich Jöransson, det bästa han gitter. 
 
4. Effter föregången laga stembning kärade Måns Olsson i Skarpåhs till Hening Pärsson i 
Sijkåhs, om [en] fohla Måns Olsson tilhörig som Henning skall till sig kiendt, hwilket således 
till kommit, at uti förleden sommar hade Måns Ollsons fåhlar med flere andres gått på 
Dragzåsen i beet, men Sijkås byemäns hästar hade söder på skougen gådt i en hästehaga, och 
när biörn uti augusti månadt begynte taga dher sitt tilhåldh, hade Sijkåhs byemän utur hagan 
tagit sine hästar, och då [444r] war Hemmingz fohla borta, men Måns Olssons fohla war på 
Dragzåsen i behåld alt in på hösten, och när Heming af en händelsse honom öf:r kom, hade 
han kientz wijd honom effter fohlarne skola haf:a warit mycket lijka, påstod derföre Måns 
Olsson att sin fohla behålla. Hemming insisterade dher emot att detta war hans fohla, och att 
han oförwarandes kommit på Dragzåsen, beropade sig och på wittnen, som med honom skola 
kunna wittna, att det wore hans fohla.  
 På tilfrågan tillstod Hemming att biörn hade i hagan warit ihoopa med hästarne, så och at 
hans fohla hade warit borta när hästarna uti aug. månad toges dher ifrån, så at ingen hade sedt 
til honom sedan utan hade han hållit honom för aldeles förloradt, in til dess han hoos h:r kyr-
kioherdens hästar fant honom igen. Hwar emot Måns Olsson insisterade at det wore hans 
fohla, beropandes sig till wittne, Olof [444v] Pärsson i Loråhs och Jöns i Fyråhs, som aflade 
eden, då Olof Pärsson wittnade, at förledne winter födde han denne fohlen åt Måns, och kun-
de på sitt samwete intet annat säija, än att det woro den samma, som nu omtwistas; det samma 
intygade Jöns i Fyråhs, hwilken honom hade såldt till Måns Olsson. Elliest wiste så wäl en 
del af nämnden, som bönderne i Hamerdal, att biörn hade warit ihop med Sijkåhs hästarne, 
och at de för den skull hade måst taga dhem der ifrån, och då hade Hemingz häst warit borta.  
 Hwar öf:r blef slutet, att såsom kunbart är, hwilket och Heming tilstår, att biörn hade 
warit ihopa med hästarne i hagan, och att hans häst warit borta när fohlarne hämtades dher-
ifrån, men Måns fohla altijd warit tilstädes, om hwilken 2:ne wittnen haf:r intygadt, att det 
wore Måns Olssons fohla, som Hemming will åt sig kiänna, [445r] fördhenskuld och i an-
seende till desse omständigheter pröf:ar och häradzrätten, i förmågo af det 43 cap. B.B. L.L. 
skiähligt, att Måns Olsson må och skall fohlan för sig behålla, dock at han betalar Hemming 
för den tijd han honom har underhållit med 3 d. kopp. m:t. 
 
5. S.d. Kom för sittiande rätten, Olof Pärson på Åsen och Hammerdals s:n begärandes 
skiötning och fasta på et hemman dersammastädz \ a 1½ tl. /, hwilket han d. 11 martij 1689 
hade för 75 d. s.m:t kiöpt af Olof Nilsson, aldenstund samma hemman wore nu 3 g. lagl. 
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upbudit och altsedan d. 26 martij 1690 oqwalt ståndit. Men aldenstund samma lagfarande 
woro skedt med förbehåld af Kongl. Maij:ts höga rätt, effter det går utom börden, dy måste 
det i föllje af Kongl. Maij:ts nådigste resolution af åhr 1684 på Kongl. Maij:ts wägnar, hem-
biudandes h:r general majorn och landzhöfdingen. Detta hemman är [445v] elliest effter 
Kongl. husesyns ordn. wäl bebygdt, hafwandes god åker, men lijten eng, intet fiske ell. timber 
skog, wed och gierdzelfång ymbnigt, quarnställe til husbehof, så och elgz wånor, indelt till 
dragounehåld under h. majorns compagnie. 
 
6. Bewilliades Pär Jonsson i Goksiö fasta på Goksiö hemmanet 1½ t:l. hwilket han af sine 
swågrar inbördat, dock så at med fastebrefwets extraderande till d. 28 huius innehålles, alden-
stund det först då, blif:r lagståndit. 
 
7. För Kongl. M:tt och cronan upböds fölliande hemman: Skarpås 1½ tl:d underlagdt lieutn. 
boställe Ede – 2 gången. 2) Jonsgård i Ström s:n kiöpt till fändrike boställe 2 g. och dher 
jempte intygadt, att desse hemman woro rätt skatte, och inga stubberättigheter. 
 
8. Opbödz fölliande hemman: Erich Swänssons hemman Håxåsen af sonen Lars Erson utan 
klander 2 g. [446r] 2) Upböd Jöns Jönsson sitt fädernes hemman Tullingz åsen 2 t:l. 2 g. utan 
klander. 3) Upböd Lars Pärsson Steenhammar Sijkås hemmanet 1/2 t:l. Swen Olsson tilhörigt, 
2 g. 4) Opböd Swän Olsson i Ede Isac Jonsons skattehemman i Hallen, om 1 1/6 t. 1 g. 
hwilket h. leutn. Pell har måst för utlagans rest i betalning taga, och på Swän Olsson sin rätt 
transporterat emot 56 d. 23: 8 s.m:t och hwad hemmanet elliest i rökepen:gar etc. kan häffta 
utlofwar Swän Olsson apart betala. 
 
9. Examinerades husfolkz och boskapslängden: 1) Afradz extractet, och utom de förre 
blefwo nu tillökte Gieddede fiske, in under fiället \ Wattens dalen / 14 mijhl från Ströms kyr-
kia belägit, hwilket cappellanen h. Wellan Clangundius har innewarande åhr 1696 emoot 12 
öhre s.m:ts afradh til sig tagit, och mehra wille ingen derföre gifwa. 2) Sammaledes påtogo 
sig Per i Strand [446v] Olof Pärsson och Olof [Hans]son i Giärde för Fråstwijkz fiske länger 
upp belägit i Ströms s:n, åhrl. ärläggia 28 öre s.m:t tillhopa uti afrad, hwar med begynnelsse 
giöres innewarande åhr 1696. 3) Tulsåhs, Risselåhs, Hallens och Jonsgårdz man, som wijd 
qwarnsteensbärget arbeta, påtogo sig för fisket i Qwarnbärgz siön, mitt i siön från 
Qwarnbärgzåhn till östra Jönsterhollmen att gifwa 12 öre s.m:t hwar med begynnelsse giöres 
föliande åhr 1697, högre kunde de icke utbringas.  
 Wid detta tillfället berättade h. lieutn. Evert Pell, at til hans boställe Ede en ringa slott är, 
så at han åhrl. måste annorstädes läija, och såsom Åsens byemän, mäst hwart åhr skeppa bort 
sine afradzland på Fyråhs kiählen, hwar medelst de wijsa sig äga öfwerflödig slott, så anhölt 
h. lieutn. att samma afradzland måtte honom uplåtas, nampngifwandes h. lieutn. i [447r] 
synnerhet Gudmund och Nils Siulsson på Åsen, hwilka tilstodo at för nöd skuld och oför-
mögenhet at bärga afradzlanden de måst dem bortskieppa, men elliest woro de från hemma-
nen omistandes. 
 Wijdare kunde rätten sig här med intet befatta, emedan sådane tvister om afradzland till 
h. gen. majorns och landzhöfdingens disposition höra och lyda. 
 Examinerades förmedlingarne, g:l. och nya. 2) Lappräntans förmedling. 3) Undersöktes 
om löst och tienstelöst folck. 4) Om gierningz män, warandes i detta tingelaget allenast en 
skomakare, Pär Olsson be:d. 5) Emot wiss taxa wille ingen taga på sig brännwijns brännerijet. 
6) Igenomgickz mantalslängden. 7) Tillstodh ländzman at han niutit sin löön för innewarande 
åhr. [447v] 
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11. Till ödmiukhörsamste föllie af h. gen. majorns och landzhöfdingens, wälborne h. Carl 
Gustaf Fröligs ordres d. 10 och 31 octob. sidstl. blef undersökt om ödesmåhlet af hust. Märitz 
hemman i Loråhs 2½ t:l. hwilket Hans Jacobsson hade af öde uptagit 1695: warandes wijd 
tinget d. 27 nov. samma år förslag gifwit, at under 5 åhrs frijhet, han icke kunde komma hem-
manet i fult bruuk; Detta hemman intygades af nämden haf:a blifwit öde 1688 då odalsman 
der af blef död, lemnandes hustru och barn effter sig uti stoor fattigdomb, hwilka eij förmådde 
det föreståå, och så medelst kom det at liggia öde till 1695, och förfallit till chrono, af syne-
domen d. 27 nov. 1695 befinnes at wijd Hans Jacobssons tillträde det warit alldeles til husen 
förfallit, åkeren i fast linda, gierdzle gårdarne förfallne och engen skog wuxen;  
 Till dess förbättrande finnes tarfwelig timberskoug, got mulbete, [448r] wedbrand och 
gierdzell fång ymbnigt, lijtet fiskewatn, qwarnställe höst och wår, så och elgzwånor, god åker, 
men fryser snart, tarfwelig eng. Under warande ödesmål haf:a ägorne legat för fäfoot, och 
ingen det brukat till gräsgiäldh. Åbon Hans Jacobson beklagade, at uti dhe 2 frijhetzåhren han 
niutit, nembl. 1695 och 1696 hade all säden frusit af för honom, så at han icke det ringaste 
hafft gagn deraff, hwilket och nämden wittnade, och kan omöijel. komma sig före, så frampt 
han eij niuter flere åhr, utan wille aldeles gå der ifrån; och såsom han war en braf flijtig bonde 
och redan nog arbete ledlagdt, så war och nämdens mening, at han desse 2 åhren oberäknade, 
än borde hafwa sina 5 frijheetz åhr. 
 Samma beskaffenheet är och med det hemman i Loråhs som Olof Person hade 1694 på 5 
åhrs frijheet uptagit, at han [448v] omöijel. kan komma sig före, om han icke desse 2:ne åhren 
1695 och 1696 blifwa oberäknade, så at utom dem han erhåller 5 åhrs frijhet, dock alt under 
h. gen. maj. och landzhöfdingens [gunstige ompröfwande ödmiukel. lembnadt.] 
 
12. Undersöktes om ödesmålet af Hillesandz torpet, 1/4 hemman och räntar 1½ t:l. hwilket 
åhr 1688 blifwit öde, efftersom då warande åbon Pär Olsson för några elgar han skutit, har 
rymt till Norrie, och altsedan warit utan åbo. Länsman Pär Christersson med nämdemännen 
Jöns i Bredgård, och Pähr i Strand, haf:a förleden höst besichtigat beskaffenheten här af, och 
funnit det så till huus, som åker och giärdzlegårdar, sampt engen aldeles förfallit och öde, 
föruthan hwad finnarne Påhl Hansson och Johan Andersson der hafwa uplagadt, hwilka emot 
frijheetz åhr, willja komma dit till brukning, hwar till dhe nu närwarande sig anbödo, men 
[449r] anhöllo dher hoos, att såsom på norra sidhan om siön bättre lägenhet til åkers 
uptagande skall finnas, det och läns man med syningzmännen wittnade, att dhem måtte 
tillåtas sig dher nedsättia, emedan samma tract lyder till Hillesandh, då dhe utom det 1½ t:l. 
willia än så mycken åker uptaga, så at det blif:r halfft hemman.  
 Elliest sadhe syningzmännen, at här woro braf skog, godt mulbete, och slott i fiäll-
marken, så och qwarnställe, och der finnarne nu willia taga up åkeren, skall wara stoora sko-
gen, så att i anseende här till, hemmanet icke under 15 åhrs frijheet, effter nämndens ompröf-
wande kunde uptagas. Rätten giorde och sin flijt at förmå finnarne till at skaffa löfftesmän, 
men det kunde intet låta sig giöra; dock detta till h. gen. maj; etc.  
 
13. Såsom h. general majorn och landzhöfdingen [449v] wälborne h. Carl Gustaff Frölig har 
den 15 apr. 1695 tillåtit finnen Olof Pålsson, för sig att utsee någon lägenheet att upbruka till 
hemman, så har och samma finne angif:it en platz på cronones allmenning, uti Ström s:n 
wästnord från kyrkian in emot Ångermanlandz råån, hwilken af länsman och 2 tolfmän ähr 
besichtigadt och dhen relation giorde, att der fans god åkerjord och lägenhet at uptaga 1/4 
hemman, så fans der och slåttemyror när in wijd, och så belägit, at det ingen kan wara förnär 
ell. till förfång på dess slotteängar. 
 På allmen effterfrågan fans icke heller någon, som här emot hade något at säija, och dher-
före kunde rätten eij annat än uplåta dhenne finne samma platz emot 15 åhrs frijheet, doch 
detta under h:r general majorns; etc. [450r] 
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14. Emedan Öö byemäns i Ström s:n föregofwo, at dhen lägenheet som Jöns Arfwidsson i 
Tullingzåhs och Olof Abramsson i Giärde, willia på almenningen på Opwattn skogen till 
brukning taga, woro inom deras skattemijhl, en dehl och på afradzlandet Reenåhn belägen, dy 
skulle det af länsman och 2 nämdemän besees, för än der öfwer kan resolveras. 
 
15. S.d. Trädde för rätten comminister här i församblingen wällärde h. Wellam Klangundius, 
föredragandes hurusom för några wekor sedhan utur hans herbärge är bortstulet ett skrijn, 
hwar uti legat 2 st. sölf:r kannor om 159 lod, 14 st. sölf:rskedar och 2 st. sölf:r bekare; huru 
tiufwen kommit in wiste han icke, emädan både upp och igen effter sig han hade låst. 
 Tiuf:en hade han och med all flijt låtit effterslåå, men alt förgäfwes, intill dess för 14 
dagar sedan hade en hans dräng Anders Jonsson bedit lof och [450v] der till matsäck, så wille 
han gå neder åth landet, och tillsee att han kunde skaffa igen tiuf:en, och då hade han med en 
dehl sölf:er tänkt sig till Liusdahl i Hälssingeland, hwarest han födder är, men under wägen i 
Båssjö s:n är han på Kiälen af 2 st. finnar Johan Larsson och Erich Hindersson, hwarest han 
något sölf:r till salu hade utbudit, som en misstänkt persson fasttagen, och således sig 
bekiendt och hijt förd blif:en, då han hade hafft hoos sig sölf:erskedarne bäkrerne, men bägge 
kannorne hade han i skogen nidgraf:it hwilka dock med det öfrige sölfret äre till rätta 
kombne. 
 Tiuf:en Anders Jonsson nu tilstädes bekiände, att om en affton hade han tagit bode nyc-
kelen, och om natten stulit uth skrijnet, det sönderbrutit, och kannorne nidgraf:it i skogen och 
det öfrige af sölfret hafft med sig till Hellsingelandt, i mening at [451r] der föryttrat, men 
under wägen hade han fått så ondt samwete, att han eij kunde det behålla, uthan fulkombl. 
tänkt att gåå hem at lefwerera det sin husbonde till rätta, men blef i wägen af finnarne fast-
tagen. Finnen Johan Larson refererade, at tiuf:en And. Jonsson hade hoos honom budit ut 
sölf:r till salu, och emedan han kunde läsa h. Wellams nampn på skedarna, föll det honom 
suspect, så at han hade honom förehållit, at godzet woro stulit, der till tiuf:en hade i förstone 
hade nekadt, men sedermehra tilstådt och bekient sin gärning, så och hwarest kannorne woro 
förwarade i skogen och för dhen orsaken skuld hade Johan Larsson tagit honom fast och med 
Erich Hindersson till hielp fördt honom hijt till h. Wellam, sampt skaffat alt sölfret till rätta. 
 Tiuf:en wille [451v] icke wederkiennas at han hade utbudit något sölf:r till salu, uthan när 
finnarne togo honom, hade han då redan tänkt sig heemåth, och bära sölfret igen. Men Johan 
Larsson påstod sin giorde berättelsse, hwaruti med honom finnen Erich Hindriksson 
instämde. Det stulne sölfret blef uti tiufwens närwaro upvägit nembl. 
 1 st. kanna à 95 lod a 10 m:k:r 1 st. dito om 64 lod a 10 m:k:r 
 14 skedar och 2 st. bäkare, tilhopa 40 lod a 10 m:k:r 
199 lod sölf:er à 10 m:k:r giör s.m:t 165: 26: ⅔. Elliest war han icke tilförne med tiufweri 
beslagen. Wijdare war icke att påminna, dherföre sedan ransakningen war föreläsen togz 
saken före till dombs, och resolverades: 
 Att såsom wärdet af dhe stulne 199 lodh sölf:r efter det der å giorde prijset stijger till 
165: 26: ⅔ s.m:t som långdt öfwergår 60 d:r s.m:t så anstår det häradzrätten eij annat än 
[452r] i föllje af 1653 åhrs straffordningz 3 § att döma denne tiuf:en And. Jonsson till döden, 
dock detta under den höga Kongl. hofrättens högwijsa omdöme ödkiukel. lembnadt. 
 
16. Företogz dhen instämde saken emillan cappellanen h. Wellam Klangundius och länsman 
Pär Christensson, om den målsegande rätt, som h. Wellam will haf:a af de bötter, som hans 
hustru blifwit sakfäld till, för beskylladt lägersmål med dragon Östman, emedan han hade 
samma saak incaminerat, och icke länsman. Hwar emot åter länsm. påstod, att han uppå det 
roop och rychte som om samma saak gick, hade stämdt både Östman så wäl som h. Wellams 
hustru, hwilket han af stembningzlistorne wille bewijsa, men af protocollet fans det intet, 
dherföre blef saaken till nästa ting upskuten. [452v] 
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17. S.d. Kom för rätten Pär Pärsson i Jonsgårdh inläggiandes ett skrifftel. contract emellan 
sig och Pär Isacsson från Hafsnäset, om Hafnäset torpet på K:gl. M:ts allmening belägit, 
daterat d. 11 martij 1696, hwilket torp Pär Isacssons fader af ödemarken har uptagit och för-
denskull det på Pär Pärsson transporterat, det för hans syskon aldeles oqwaldt att niuta och 
besittia: Och emedan Pär Isacssons stiuffader och syskon skola låta sig förliuda, att de willia 
trängia honom Pär Pärsson der ifrån, fast än han till Pär Pärsson [skall vara: Isacsson] för 
torpet har betalt 21 r.d. specie, så har Pär Pärsson för sin större säkerheet welat anhålla om 
rättens confirmation här på, effter han till förene af häradzskrifwaren Sundberg, uti befall-
ningzmans frånwaro, är d. 16 martij 1696 der uti till wijdare lagfarande immitteradt. Och 
alldenstund Pär Isacsson således har afstådt den stubbrättigheetz prætension, som till detta 
torp eller hemman han kunde äga, så [453r] böör och Pär Pärsson och hans barn så länge han 
sine utlagor derföre richtigt ärlägger der wijd effter det 29 cap. B.B, L.L § 3 och Kongl. 
skogzordningen oqwald förblif:a, men hwad det widkommer, at Pär Isacsson skall för detta 
cronotorp tagit lössen och betahlning, det lembnas till länsmans utförande emot honom. 
 
18. S.d. Föredrog Lars Nilssons supplique i Näset, dheruti han, som en ålderstigen och ogifft 
man, begärer att emot sytning fåå testamentera til sin brodhers son Nils Ersson, hälfften af all 
sin egendomb, och den andra hälfften till sin naturliga dotter, och att rätten sådant wille be-
kräffta, hwilket häradzrätten tog i betänkiande, pröfwandes rättwijst, hwad löösören angår, så 
kan i förmågo af det 9 cap. jordb. L.L och den 1 § i Kongl. M:ts stadga om testamenten Lars 
Nilsson dher öfwer en frij och obehindrat [453v] disposition icke betagas, uthan blif:r hans 
förordning därutinnan gilladt; Men öf:r det fasta, som beståår i 20 r.d:r uti hemmanet Näset, 
kan häradzrätten sig icke denne g. utlåta, utan blif:r samma fasta andehl, nu 1 g. upbuden, och 
wederbörande arf:ingar dess klander öppet lembnadt effter lag. 
 
19. Opböd Swän Pärsson i Hoxåhs 2 1/6 t.l. i Håxåhs effter kiöpeskrifften d. 16 martij 1687. 
Opböd länsman Pär Christensson Fyråhs hemanet 5 tunl. kiöpt af Ifvar Ryss, Pär Wellamsson 
och Jon Olsson för 112 d. 16 s.m:t, effter kiöpeskrifften d. 23 nov. 1696 och det 1 g. K. M:t 
dess rätt förbehållen effter det går utom börden. Opböd Erich Jönsson Sijkåhs hemmanet 1/2 
tunl. kiöpt af Axel Svan d. 25 april 1696, 2 g. [454r] 
 
20. Uppå lieutn. h. Evert Pells begiäran förelästes en specifikation på åtskillige försumlige 
åboer, uti deras hemmans brukande, hwilka alfwarligen blefwo förmante, eller i widrigt fall 
gåå från sine hemman. 
 
21. Det beswärade sig Pär Andersson i Strand, på sine och sine medinteressenters wägnar, 
öf:r lapparne Hindrik Jonsson och Nilss Jonsson, huruledes de skola sig företagit med 
bäfwerwånor \ och elliest / att åwärka i deras afradzlandh Ögelströms fisket, för hwilket dhe i 
afrad gifwa 2 d. s.m:t, hwars skillnad och märken effter 1666 åhrs bref äre, uti sin längd från 
Miölehället och till Flodahlen, der ifrån till Swanbärg, der ifrån till Ygellhättan, till Fager-
hambnen, och så till Giälsiön i meddiupet, och sedan alt intill Giälwijken, som ofwan alle-
gerade bref wijdare uttrycker, inom hwilka märken Kiärnäs skogen är belägen och den bäcken 
hwarest bäfwerwonerne [454v] äro, och derföre påstodo käranderne att lapparne sig här effter 
måtte sig dher ifrån afhålla, aldenstund dhe intet afrad dherföre ärläggia, och den bäfwer som 
käranderne der låtit taga och hoos tolfman i Strööm insatt, dhem tillerkiennas.  
 Lapparna Hindrik och Nils Jönssöner swarade här till, att fast än kärandens afradzfiske 
utnembnes med desse märken af bärg och högar, så skola de lijkwähl intet under deras afrad 
begrijpas, hälst på det sättet dee en alt för stor tract skulle sig tilwälla, och lapparne mista den 
skog och mark de från långliga tijdet haf:a hafft och skattat före, upwijsandes öf:r Kiärnäs 
skogen häradzskrif:arens Biörkmans skrifft d. 30 dec. 1652. 
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 Nämbden intygade äf:enwäl, att afradet är allenast ansedt för fisket, men ingalunda kunde 
käranderne sig tilwälla all dhen skog som inom desse specificerade märken inbegrijpas, 
emedan på det sättet [455r] icke allenast allmeningz torpet Hillesand, utan flere afradzland 
skulle sine ägor mista. Och alldenstund uti 1666 åhrs afradzbreef för käranderne det tydel. 
utnämbnas, Ögelströms fisket, hwar emot de skulle gif:a 2 d. s.m. men ingen skog ell. mark, 
och desse lappar effter Biörkmans breff, åhr 1652 alt här tils haf:a brukat Kiernäs skog, så kan 
häradzrätten eij annat finna, än böra desse lappar, till h. gen. maj. och landzhöfdingens wij-
dare wälbehag, samma skog behålla och wånor dee bruka (och den bäfwer som käranderne 
dem nu derifrån tagit, den för sig behålla). 
 
22. Det klagomål som bonden Nilss [bör vara: Mats] Jöransson i Espnäs förde emot lappen 
Lars Punk om en biörnhud, upskiötz till nästa ting för det bonden icke hade fulla bewijs. 
 
23. Såsom Jonas Flinck aldeles skattades odugelig att längre förestå crono [451v] hemmanet 
Hallen, altså bleff han nu dher ifrån afsagdh. 
 
24. Det hade kyrkioherden ehrewyrdige och wällärde h. Jonas Salin låtit instämma Jöns Ers-
son, Hemming Pärsson och Olof Jonsson i Sijkåhs, angående dhen oförrät som de h. kyrkio-
herden tilfoga i dess fiskerij, uplåtandes h. kyrkioherden dem den frijheten, at fisken wid 
upgången skall fritt fåå passera up i elf:en til sin kull, allenast Sijkåhhs män wid nedergången 
eij wille wägen aldeles förstängia, så att fisken icke får gåå tilbakas i siön, och Sijkåhs man 
eij willia der wid blif:a, postod h. pastorn, att bruka fiske i sitt wattn som han finner bäst och 
sig beqwämmast. 
 Sijkåhs man beropade sig på g:l häfd, hwar wijd dee wille sig hålla; och aldenstund å den 
ena sijdan war Prästebordet och i Sijkåhs å den andra, är förutan [456r] skatte och ett 
chronohemman, hwars ägor och rättighet komma att bestridas, så understod icke häradzrätten 
här öf:r att dömma, för än h. gen. majorn och landzhöfd. så wäl som constitorium här om blif-
wa notificerade och deras fullmächtige komma, imedlertid förbiudes Sijkåhs man at i någon 
måtto oförrätta Prästebordet, utan lijte hwar och en åth det, som gammalt och fornt har warit. 
 
25. Effter dhett af Jon Hindersson i Tullingzåhs wid sidsta ting exciperades emot den huse-
syn som in sept. 1695 är hållen öf:r cronohemmanet Tullingzåhs 2 tunl. och derföre till ny 
besichtning blifwit resolverat, hwilken och d. 17 julij sidstl. hållen är, altså och i wederböran-
dens närwaro, företogz samma syyn till dombs. Jon Hinderson hade åhr 1692 det uptagit på 4 
åhrs frihjheet och bodt der till 1695, och 1696 har föraren Jonas Hellman det som sitt boställe 
tillträdt. [456v] De af syningzmännerne specificerade fehlachtigheter bestego sig till 66 d. 3: 
4 s.m:t. Den ena kornladan fans onödig, och bör tagas bort, för hwilket Jon Hinderson på 
fölliande sätt kommer att swara, nembl. 
 Åthniutit 4 åhrs ränta à  För ladutaket bestås   3: 16 
 15 d. 19: 12 om åhret giör    62: 12 för bodtaket   2: 16 
   120 fambnar gärdzlegård   3: 24 
 4 åhrs byggnadt à 6 ⅔ d.  Uptagit 26 mälingar åker 26: - 
     26: 21 ⅓ Saldo 53: 11 ⅓ 
                                   S:a    89:  3 ⅓                             S:a 89:  3 ⅓ 
För detta saldo war hos Jon Hindersson icke stoort at tilgå, eij heller några löfftesmän, lemb-
nas derföre till högre handen huru med honom förfaras skall. 
 
26. Öf:rsågz hållen husesyn in oct. 1695 på Ede 2 tl. skatte, dragonehåld under h. Maj. com-
pagnie, som Jon Ersson åbor, och han åbodt uti 20 åhr hwars felachtigheter efter syningz 
männernes upsatz pröfwades till 47 d. 23 s.m:t för hwilka Jon Ersson, som jorden äger, 
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dömdes att wara Kongl. M:ts man, och feelachtigheterne böta med första inom [457r] 3 åhrs 
förlopp, och imedlertijd förblif:r jorden K. M:t till säkerheet. 
 
27. Togz under händerne den a:o 1695 in october håldne husesyn på Ede 1½ tl. skatte Pär 
Månsson tillhörigt, hwilken lof:ade nästkommande åhr bota de 9 d. 10: 8 s.m:t felachtigheter, 
som der wijd funnes, i widrigt fall skall han lagl. böta. 
 
28. S. d. Igenomsågz hållen husesyn in october 1695 på Fyråhs, 2 tl. skatte, hwars ägare och 
åbo är Pål Olsson, anslagen till dragonehållare under h. Majorns compagnie, och lof:ade han 
nästk:de åhr bota de 14 d. 2/3 [öre] fehlachtigheter som der på funnes, hwar om han alfwarl. 
wid laga böter anmantes. 
 
29. Öf:rsågz dhe a:o 1695 in october förrättade husesyner wijd Fyråhs hemman 2 tl:d skatte 
och indelt till dragoun under h. Majorns compagnie, hwars odellsman nu förtijdhen war Olof 
Persson, hwilken hade om sin flijt ett godt lofordh, och lof:ade nästkomande sommar dee 
[457v] 26 d:r 22 s.m:t fehlachtigheter, hwilka effter syningzmännernes ransakning der funnes, 
der wid och häradzrätten lät beroo, dock at Kongl. Maij:t imedlertijd dess säkerheet i jorden 
förbehålles. 
 
30. S. d. Förehades husesynen på Solbergz hemman 3 t:l. skatte indelt under h. Majorns 
compagnie till dragounehåld, hvars odalsman war Heming Biörsson, hwilken tilsades näst-
k:de sommar att bättra det, som effter besichtningen brister och nu sig besteg till 10 d. s.m:t 
eller och böta. 
 
31. Togz under händerne den af länsman och tolfmän in octobr 1695 förrättade ransakning 
öf:r byggnaden wijd Ede skattehemman 1½ tl. Israel Hansson tilhörigt, dragoune håld wijd h. 
Majorns compagnie, i anledning af den förtechning som synen författat, bestego sig fehl-
achtigheterne efter noga ompröf:ande till 39 d. 25: 8 för hwilka Israel Hansson höltz solven-
do, och pålades [458r] altsammans inom 2 åhr at bättra, ell. böte, och dessinnan blif:r hans 
odel K. M:ts för en säkerheet. 
 
32. S.d. Blef resolveradt att dhe 21 d. 16 th:r s.m:t som Olof Jonsson i Ede 1⅔ tld. skatte, 
effter syningz männernes ompröfvande, kommer för sit odelhemmans byggnad att häffta, han 
skulle nästkommande sommar bota ell. och böta, och så länge förblif:e skattehemmanet för K. 
M:t inteknadt. 
 
33. S.d. företogz hållen husesyn in sept. 1695 öf:r för detta cronohemanet Tullingzåhs 2 tl. 
hwilket Påhl Jonsson har åhr 1692 på 2 åhrs frijheet uptagit, och til 1695 åbodt, men 1696 det 
afstådt till Pär Pärsson i Jonsgård, hwilken det bekommit i wederlag emot fänrike bostället 
under h. Majorns compagnie i Strööm s:n, och det nu som sit odell possiderar. Feelachtighe-
terne bestego sig till 43 d:r 1½ öre s.m:t, och för dee åhr, som Påhl Jonsson hemmanet åbodt 
giordes med [458v] honom fölliande liqvidation: 
Påhl Jonsson åthnutit 2 åhrs  Dher emot uprestat 22 mähl. à 1 d. 22. 
frijhet a 12:14:12 om åhret 24: 29 förbättrat och bygdt som synen 
4 åhrs byggnadt 26: 21 ⅓ wisar och wärderat är  28: 20 ⅔ 
               Saldo     - : 29 ⅔ 
                                 S. 51: 18 ⅓                 S. 51: 18 ⅓ 
Hwad öfrigt som brister bör Jon Olsson Frisk, som hemanet inbördat af Pär Pärsson, effter 
hand bättra, hwilket på hans åhrl. byggnat honom kommer at beräknas. 
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34. Öf:rsågz förrättat husesyn in sept 1695 på Gierde 1⅓ tl. skatte och dragounehåld under h. 
Majorns compagnie. Odelsman och åboen war Hällie Pärsson, fehlachtigheterne bestego sig 
till 55 d. 2: 4 s.m:t och härörde från hans swärfaders Olof Perssons tijdh, och fördhenskull 
fant rätten skiähligt, att påläggia mågen som wid jorden war besutten, att answara och efter 
handen bättra fehlachtigheterne, [459r] elliest och i widrigt fall lärer hemmanet gå honom 
ifrån, hwilket och nu för K. M:ts säkerheet blif:r improtocolleradt. 
 
35. S.d. företogz dhen husesyn, som läns- och tolfmän haf:a 1695 in sept. förrättadt wijd 
Grelsgård 2 tl. skatte, Olof Mårtensson tillhörigt, anslagit till dragounehåld wid h. Majorns 
compagnie. Fehlachtigheterne bestego sig till 50 d. 26 5/6 s.m:t, men sedan 1693 åhrs syyn 
pröfwades bonden hafwa giort sin flijt, i dy han har upsatt en ny stufwa 2 åhr byggnadt \ NB. 
detta är giort färdig 1696 sedan synen höltz 1695 / lagat kornladan 8 d. s.m:t och hwad som 
än fehlar utfäste han inom 3 åhr att bättra, der wid och rätten lät beroo, emedan han gott hopp 
om sig gaf, men imedlertijd förblifwer jorden K. M:t till säkerheet. 
 
36. S.d. Igenomsågz den besichtning som in sept. 1695 hållen ähr på Giärde 1½ tl. skatte, 
Olof Abrahamsson till [459v] hörigt, och dragounehåld under h. Majorns compagnie. Dess 
fehlachtigheter 11 d. 30: s.m:t utfäste åboen nästkommande sommar förbättra hwar wijd och 
häradzrätten lät beroo. 
 
37. Till laga afslutande företogz husesynen öf:r Daniel Jonssons hemman Öhn 2 tl. skatte, 
indelt till dragoun under h. Majorns compagnie. Fehlachtigheterne bestego sig till 41: 21: 12 
s.m:t, hwilka Daniel Jonsson, som hemmanet effter swärfadern innehaf:r böra answara och 
effter handen bota, och imedlertijd inteknas hemmanet K. M:t till säkerheet. 
 
38. Öf:rsågz hållen husesyn in sept. 1695 wid Öhn 1½ tl skatte, och indelt till dragoun under 
h. Majorns compagnie. Jöns Arfwidsson hade 1685 kiöpt det och 1686 trädt der til, och bodt 
der till 1695 då bördemannen Erich Pärsson löst honom der uth. [460r] Fehlachtigheterne 
bestego sig till 43 d. 5: s.m:t, men dhess förutan hade Jöns Arfwidsson, som husesynen för-
mäler, bygdt och reparerat uti sine 9 åhr för 50 d. 18 ör. 8 p. s.m:t hafwandes hemmanet, som 
nämden wittnade, warit merendels förfallit när Jöns Arf:idsson kom dher till, och när rätten 
jembförer hans åhrl. byggnad emot hwad han har bygdt blif:r ett saldo af 10 d. s.m:t hwilka 
Erich Pärsson kiendes wijd, åliggiandes honom hwad som brista kan effterhanden att bättra 
wider laga plicht, och imedlertijd blif:r jorden för K. M:t inteknadt. 
 
39. S.d. kom för rätten pastor här i Hammerdahl, ehrewyrdige h. Jonas Salin, och på sahl. h. 
Matthiæ Medenij enkias, hustru Anna Wattrangiæ, och på dess omyndige barns wägnar som 
förmyndare, påminte om [460v] sluut uti dhen af h. gen. majorn och landzhöfdingen hijt 
remitterade saak, och wid sidsta ting 29 apr. undersökte saak, om Jonsgårdz hemmanet i 
Ströms s:n och huru det är kommit att skrifwas öde och af h. Wellam Klangund på 3 åhrs frij-
heet uptagas, hwarmedelst arfwingarne mist sin skatterättigheet, och hemmanet blif:it crono, 
begiärandes h. kyrkioherden at h. Wellam måtte, effter dess utlåtelsse wid sidsta tinget, skaffa 
fram de bewijs han sig påberopadt, ell. och stå och swara enkian och puppillen för det han 
skrif:it deras hemman öde, som dock aldrig warit. 
 Sedan den förre ransakningen war upläsen, tillspordes h. Wellam, om han nu hade dee 
desiderade bewijsen? Hwar till han swarade att factorn Blix imedlertijdh är blifwen död, och 
hade han nu intet andra documenter än h. [461r] generalen högwälb. h. Carl Sparres frij-
heetsbref, hwilket wid sidsta ting producerades, och om h. generalen skulle här om frågas, 
lärer han intet neka, att iu emot den norske crönikan, h. Wellam fick frijheten på Jonsgård, 
men aldrig begiärte han ell. tänkte, att fåå så många åhr. Rätten warnade h. Wellam, at be-
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tänkia hwad han säijer, och intet påbörda h. generalen uti dess embete en sådan beskylning, 
som skulle h. generalen, för ett sit private interesse gif:it bort K. M:ts höga rätt; men h. 
Wellam påstod ändå det samma. Wijd upläsandet af h. Wellams supplique till h. generalen, 
observerades det, at han wäl icke har begiärat wissa, utan några frijheetzåhr, och der före 
påstod h. pastor, det h. Wellam måtte wijsa fullmacht af Medenij enkia, sådant at sökia, och 
sedan [461v] docera dät hemmanet war så förfallit, at det behöfde frijhetzåhr? 
 H. Wellam sw. dät enkian hade honom anmodat, att skaffa sig frijheetzåhr, men skrifftel. 
kunde han intet producera, eij heller wittnen der til, hwarföre wille h. pastor det intet är-
kiänna. Sedan ödesmålet beträffande, så wille wäl h. Wellam insistera, at Jonsgård hade ett 
åhr legat öde, neml. 1675, hwar öf:r och blifwit på tinget ransakat; hwilket nu närwarande 
nämd icke kunde sig erinra, men om utlagorne hade alla åren gått uth, woro dhem obekant. 
 H. Wellam sade, att när enkians nådåhr war ute, då accorderade hon med en ben:d Pär 
Olsson, at han skulle stijga till hemmanet, hwilken drog sin koos och satte Swän Jöranson i 
stället, som och slog feelt, och så kom hemmanet ett åhr att liggia osådt och öde. Herr pastor 
moverade, att om det som [462r] föregif:es, hade legat et åhr osådt, så kunde det intet straxt 
kallas öde och 3 åhrs frijheet begiäras, emedan utlagorne lijka fult gingo uth, således, at 1674 
betalte enkian dem och 1675 Pär Olsson, men 1676 skrifwer h. Wellam det öde och utwärkar 
frijhetzbreff, hwilket han eij bordt underlåta på ett omyndigt barns wägnar, at remonstrera, 
huru dess egendomb är handterat, begiärte och för det öfrige, at detta måtte h. gen. Sparre 
comuniceras, aldenstund härwid h. Wellam honom högt angrijper. 
 Nämdeman Olof Pärsson på Åsen giorde nu samma berättelse som för, att h. Mattias stod 
sig braf, och wäl brukade sitt hemman. 
 Och emedan h. Wellam beropade sig på Anders Carlson i Granåhs så blef han eftersänd, 
hwilken efter aflagd edh berättade, at 1674 tiente han hoos sahl. Mattias, och hans änkia, och 
då stod han sig braf, hade 2 st. hästar förutan en fölssing, 10 a12 st. nööt, och hemmanet wäl 
häfdat, men när hustrun blef enkia sålde hoon bort boskapen, och 1675 satte hon hemmanet 
till Pär Olsson, hwilken för sig skaffade dijt Sven Jöransson, och fast de kiörde up åkeren 
1675 så blef der lell intet sådt. Åhret der effter toogh h. Wellam hemmanet ann, och wijdare 
hade intet warit öde, tog afträde. 
 H. pastor wille her af remonstrera det h. Wellam hade utan skiäl låtit skrifwa hemmanet 
öde, och der på skaffat sig frijheet, hwarigenom såsom hemmanet är gångit från den omyn-
dige och blifwit crono, så påstod pastorn, att h. Wellam måtte och så skaffat till skatte igen. H. 
Wellam sade att han allenast hade begiärat ett åhrs frijheet, effter hemmanet har för [463r] 
öde stådt skrifwit, och intet widare kunde han swara. H. pastor beropade sig på ransakningar-
ne, hwar af hela procedere kan inhämptas, huru här wid den omyndige til förfång är handlat, 
och å wederbörl ort, han wijdare skall remonstrera. 
 
40. Företogz dhen wijd sidste ting upskutne saak emellan munsterskrif:aren Petter Wernhell 
och föraren Jonas Beckman med Jon Svensson i Tullingzåhs, angående 1/2 t. spannmål, som 
wijd magazins spanmålens uttagande från Jerpen är förkommen, för hwilken Wernhell sit 
skadestånd söker hoos Beckman och Jon Svensson, och sedan sidstl. protocoll war upläsit, 
förhördes dragoun And. Åhman, som sidst war borta, och effter aflagdh eed berättade, att då 
Beckman med spanmålen kom heem, hade han hoos Åhman warit in, och befalt honom det 
bussarne dagen effter skulle komma och sin spanmål uttaga, men Åhman [463v] hade straxt 
fölgdt med, och hielpt Bäckman lyffta in 2 st. säckar af ett lass på ladulogen a 1/2 tun. i hwar 
säck, men hvad säd det war wiste han icke, de andra lassen rördes intet. Dagen effter kommo 
bussarne tijt tagandes hwar sit, men om någon fick af dhen spanmål på ladulogen lades, wiste 
han icke.  
 Q: Hwarföre Bäckman äntel. skulle läggia dhe 2:ne säckiarne af det ena lasset in på logen 
och intet mehra? R: Effter det snögade, och han öf:r dhem intet hade någon taakhuud. 
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 Q: Hwem som fick dhe säckarne? R: At han det intet minnes. Wernhell beropade sig på 
de skiäl som i förre ransakning finnas, hwilka så wäl som hwad nu anfördt är icke ringa 
gravera Bäckman, at han har behållit dhen halftunnan och bonden således frij. Men däremot 
contesterade Bäckman sin oskuld, offererandes sig med edh at befrija. Togo afträde och 
stannades häröf:er i fölliande sluut. [464r] 
 Emellan munster skrif:aren wäl:t Petter Wernhell kärande, och föraren manhafftig Jonas 
Beckman, med bondhen Jon Svensson i Tullingzåhs swarande, angående 1/2 tu. spanmål, som 
under magazins sädens uttagande wijd Jerpen, förleden winter är förkommen och Wernhell 
har måst betala, sökiandes dy sitt skadestånd hoos Bäckman och Jon Svensson som mera 
spanmål skola tagit emot, än de wederbördt, är detta rättens utslag, gif:it på Hammardals ting 
d. 21, 23, 24 nov:br 1696. 
 Häradzrätten har eij allenast igenomgåt den wid sidsta ting håldne ransakningen, utan och 
åhördt hvad parterne wijdare hafft att påminna, befinnandes dher af, hurusom Jon Swänsson 
alt frambgeent påstår, at föraren Beckman skall wid Jerpen halftun säck med spanmål af 
honom tagit att föra, och ehuruwäl Beckman der til enständigt nekar, så finnes lijkwähl af ran-
sakningen, det emellan Jon [464v] Svensson och Bäkman någon omwäxling med säckiarne 
warit haf:r, hafwandes drag. And. Åhman edel. intygadt, att då Beckman om afftonen kom 
med lasset heem, hade han hielpt honom att lyffta 2:ne säckar in på ladulogen, men om 
morgonen när de skulle tagas der ifrån woro en toom, som Hans Lijkagod och Olof 
Wälkommen haf:a wittnat, dessförutan styrker det icke ringa Jon Svensons talan, och dher 
emot graverar Beckman, det tahl han fördt för länsman Pär Christensson, huruledz hans lass 
woro tungare än de andras, så har och corporalen Elias Hellman, effter aflagd ed berättat, det 
Beckman för honom sagdt, at han hafft half tuna korn öf:r, och at bonden honom der till 
narrat, hwilket tahl jembwäl nämdeman Jöns i Bredwåg har åhördt, och fastän Beckman will 
föregif:a sådant [465r] en dehl wara sagdt på skämt, en dehl och nekade han till. 
 Som ransakningen utwijsar, så skattar dock rätten desse omständigheter af dhen wicht 
och wärde, att häradzrätten i förmågo dher af, effter det 19 cap. tingb. finner skiäligt, at 
påläggia föraren Beckman sig wid näste ting med sielfz sins ede befrija, at han utaf Jon 
Svensson intet 1/2 tun. spanmål har emottagit, eij heller att honom witterligit är, hwart samma 
sädh är kommen, hwar på rätten sedan will sig, så i hufwudsaken, som om expenserne utlåta. 
 
41. Det missbruk, som en dehl af allmogen i tingelaget föröf:a, att när lapparne och flere 
andra med sitt godz ärna sig fram till marknadzplatzen, resa en dehl emot dhem långt föruth, 
och [465v] handla godzet af dhem för en lidelig penning, ja och merendelz för bränwijn och 
tobak sig til practicera, hvilket de sedhan på marknaden för högt prijs utprångla, hvilket, så-
såm det är ett offenteligit landzkiöp sträf:andes emot lag, det 6 cap. kiöpb. LL. sampt handels 
ordin., de a:o 1617, och flere Kongl. förordningar. Dy blef och det allom i gemen förbudit 
wijd straf som högstbe:e stadgar innehålla, hwar öfwer länsman skal inseende haf:a, så at alla 
med sit godz komma til marknadzplatzen, och dher offentl. handla, der medelst allt swek och 
bedrägerij så för den ena som för den andra kan förekommas. 
 
42. Wijd detta tinget föllo inga böter eller saakören. [466r] 
 
43. Afsades Jonas Flink från chronohemmanet Hallen, alldenstund han till dess häfdande 
alldeles pröf:ades odugelig. 
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(År 1697 hölls inget vårting) 
 
 

Ting 26 och 27 november 1697 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 18, fol. 177r–202r, ÖLA. Protokollet är delvis skadat, 
komplettering har gjorts från den renoverade domboken i Svea Hovrätt, Advokatsfiskalens arkiv, vol. E XI e: 
3184, fol. 938v–965v, RA. 
 
Anno 1697 dhen 26 och 27 november höltz laga ting, med allmogen af Hammerdals tingelag, 
närwarande häradzfougden wälbe:de Lorentz Backman och nämden. 
 Per Christophersson i Hallen Jöns Jönsson i Tullingzåås 
 Olof Persson på Åsen  Erich Samuelson i Håxåås 
 Olof Person i Lorås Anders Jonsson i Sohlberg 
 Per Anderson i Granås  Israell Hanson i Eede 
 Jöns Nillsson i Giähle Jöns Jönsson i Breegård 
 Per Andersson i Strand  Påhl Erichson i Sijkåås 
 
1. Förelästes höglofl. Kongl. hofrättens breef af d. 3 november sidstl. angående nämde-
männen som till Kongl. M:tz onåder blifwit dömde, att dee här effter som här till skola uti 
dheras embetes förrättningar brukas. Dher på aflade ofwannämde tolffmän deras huld- och 
troohetz eed, till Hans Kongl. Maij:t Konung Carl den Tolfte. 
 
2. Opplästes dee Kongl. placater och förordningar, som wid förre protocollen anteknade 
finnas. 
 
3. För begångit lägersmåhl hade ländzman [177v] Pär Christenson instämbdt lieutn. wälb. 
h:r Carl G. de Charliere med Sara Bängdtzdotter, hwilket lieutn. tillstår jembwäl och sig på-
tager, för sig och henne att böta, och emädan dhenne Sara dess utan wederkiändes, att med 
dragoun Johan Granat hafft kiötzlig beblandelse, dock något efter sedan hon af lieutn. war 
hafwande blifwen, så tillstodh Granat det samma, och att han hade tänckt henne ächta, men 
kunde nu icke det giöra, sedan hon af en annan wore belägradt.  
 Och resolv. att liutn. Charliere efter högl. Kongl. hofrättens förordn. af d. 3 jan. 1694 
plichtar för lönskeläger 40 m:k:r s.m:t, så och Granat desslijkest 40 m:k:r, sampt konan Sara 
20 m:k:r s.m:t skohlandes dhe samptel. ståå uppenbara kyrkioplicht, hwar öfwer dee, till det 
wördiga predikoembetet remitteras; Så skall och h. lieutenanten Charliere, som kiändes wid 
barnet, till dess uppfostran åhrl. till dess det sielf kan sig födan tiäna, efter höglofl. Kongl. 
hofrättens breef d. 8 febr. sidstl. gifwa 8 d:r s.m:t. [178r] 
 
4. Efter föregången laga stembning kärade Olof Hemingson i Handog och Lijtz s:n till Olof 
Hansson i Håxåsen om dess swärfaders, Lars Israellsons ärfftel. tillfallne dehl uti Håxåås 
hemmanet om 2 1/6 tunnel. för hwilket han aldrig skall dess förnöijelse niutit, och fördenskull 
på des hustrus wägnar, wille han nu det hafwa. Dher emot exciperade Olof Hansson det 
fadren långdt för detta skall hwariom och enom dess lössen uti hemmanet tillstält, det han 
utaf en förtekning wille bewijsa, dher uti Lars Israelson för sin dehl för 6 r.d. stodh upförd 
dem han uthbekommit den tijd han åhr 1644 wid pass gick uth till Påhlen, då redan farfadren 
Israell Larsson war död och Hans Israellson, swarandens fader, hemmanet antog och till-
trädde. Olof Hemmingson enskyllade sig, att efftersom han tillförenne icke hade härom någon 
kundskap hafft, så hade han eij heller kunnat här på tahla. Till sitt käromåhl kunde Olof 
Hemmingson inga [178r] skiähl eller bewijs frambtee, utan fastmehra betygade nämbde-
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mannen Erich Samuelson i Håxåsen, at Hans Israelson war en richtig man, och at Lars 
Israelsons hustru sedan hon war enkia, esomoftast war hoos Hans Israelson, och om hon 
något hafft att fodra, det wähl uthtagit; och aldenstund denne fodran dess utan war mycket 
gammal och på så många åhr icke påtahlat, jempnwähl och mycket mörk, dy kunde häradz-
rätten så frampt bättre skiähl icke framtees, Olof Hansson icke der med intet gravera. 
 
4.[!] Det hade Sven Jöransson och Pär Christensson i Wijken uti åthskillige ährender hwar-
annan låtit instämma; Beswärandes sig aldraförst Swän Jöransson öfwer det, att Pär 
Christenson skall beskyllat hans son för tiufnadt; hwar till Pär Christenson nekade, 
berättandes der hoos, att förleden påsk då han med sitt huus war i kyrkian, är för honom uti 
loftet blifwit bortstuhlit kiött, smör och brödh, hwar utaf han lijtet [179r] brödh fant igen 
under boden i ett hohl, och aldenstund fiäten efter tiufwen uti sniön, som nyl. fallen war, både 
till och ifrån Sven Jöransons gård, grannerl. syntes, det och Sven tillstod, hade han bedit Sven 
att sökia efter tiufwen, som han och i ladan och flerestädes leeta låtit, men icke widare det 
någrom tillagdt, det eij heller Swän Jöranson bewijsa kunde; och fördenskull wid så be-
skaffadt saak, blef Pähr Christensson frij erkiänd.  
 För det andra kärade Sven Jöranson till Pär Christensson om en haga, som Pär Chris-
tensson skall för honom uphuggit, och wäg dher igenom giordt; Så emädan Pär Christensson 
påstod, att af forna tijder, wäg dher igenom warit, och att sombliga tijder, han elliest intet 
kunde komma fram till sin gård, fördenskull blef afsagdt, att goda män, en å hwardera sijdan, 
detta dem emellan tilläggia skulle. Hwar emoot åter Pär Christensson emoot Swen Jöransson 
anförde, att han [179v] förleden sommar låtit sättia en giärdzlegård kringom hampelandet in 
på Pehr Christensons åker, hwilken wäl wid ändarne warit rätt, men aldeles mitt uppå gådt in 
på honom, hwilket Sven icke kunde förneka wara skedt af owettenheet, men nu i höst när 
hampan war mogen och giärdzlegården uptogz, är rättat blifwit; hwar wid och tingzrätten lät 
beroo, eftersom i föllie af det 16 cap. B.B. L.L. § 1 der på ingen boot föllier. 
 
5. [infogat från följande sida:] Der näst klagar och Pär Christensson att Sven Jöransson skall i 
åhr låtit slåå och bärga ett stycke eng, som af uhråldrige tijder lydt under hans hemman, 
hwilket äfwen till goda mäns besichtigande lembnades, alldenstund Sven påstod att bem:te 
eng till hans hemman hörde. 
 
Sidst anbelangande den killing som Sven Jöranssons barn för Pähr Christenson till dödz 
slagit; så emädan Sven Jöranson der till icke kan aldeles neeka, men föregifwer, att denne 
killing skall heela sommaren hoos honom giort stoor ohägn; fördenskull såsom han der wid 
hade bort sig betiäna af det, som lagen i det 20 cap. B.B. L.L. utsätter, och icke sielf göra sig 
rätt, dy skall han efter besagde capitel betahla killingens wärde med 6 ör. s.m:t och alden-
stund desse grannar emellan är en alt [180r] för stoor missämia upwuxen, fördenskull dhen 
här effter att betaga, blifwer i förmågo af d. 24 § i processen dem emellan uthsatt 5 d. s.m:t 
wijte, för den som andre först oförrättar. 
 
6. Undersöchtes öf:r den skogzeld som pijgan Kierstin Jonsdotter i Sijkåhs hade på skougen 
der sammastädz uthsläpt, och alldenstund med henne Sijkåås man intygade, att b:t eldh 
kommit dher af att hon af oförmodel. händelse lembnat eld i lijtet fnöske efter sig, samma elld 
och ingen skada giordt, fördenskull kunde häradzrätten henne icke heller med något straff 
beläggia. [180v]  
 
7.  Cappellanen här i pastoratet wällärde h:r Wellam Klangundius, androg fölljande ähren-
der, först om den löhn honom för åhr 1695 återstodo hoos allmogen, för hwilket åhr han låtit 
sig med hälften nembl:n 6 kannor åthnöija, för den swåra missxäxt då war, dhet en deel 
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uthlagdt, en dehl än återstodo. Sedhan förfrågar sig h:r Wellam om allmogen böre hans löön 
uthgifwa uti reent och stort korn, eller hälften småkorn, hwilket senare en deel willia göra; 
och för det sidsta, uti hwad måhl. Och alldenstund allmogen uti det förra, förklarade sin 
benägenheet, efter råd och ämbne, och i dee 2:ne senare § understälte sig Kongl. M:ts 
nådigste förordningar. Dy resolverades, att hwad allmogen med h:r Wellam för åhr 1695 
hafwa godwilleligen accorderat om, åthwarnades dee och att hålla. Anbelangande hwad slagz 
spannmåhl cappellans rättigheteen bör ärläggias; så emädan [181r] hans Kongl. Maij:t uti 
dess nådigste förordn. för prästeskapet, af åhr 1681, § 5 påbiuder, att cappellanerne böra af 
heel och half gård hafwa ¼ tun. sädh, så kan derunder intet annat förstås än reent, och intet 
smått eller slött korn. Måhlet berörande, så bör det blifwa efter swänskt måhl och 1665 åhrs 
Kongl. stadga om mått och wicht à 56 kannor på tunnan, rågen oberächnadt. 
 
8. Regementz fältskiären konstrijke m:r Johan Franck, lät på handelsmans från Gefle wäl:t 
Marcus Holstz wägnar, genom ländzman wälförståndig Pähr Christensson, tilltahla Hans 
Jacobsson i Lohrås om något godz hans hustru har åhr 1695 hos handelsm. Holst tagit och nu 
återstår 15 d. 28 öre kopp. m:t, och emädan Hans Jacobson skulden tillstod, beklagandes dess 
oförmögenheet, fördenskull och i förmågo af den 5 § i Kongl. Maij:ts påbud af åhr 1669 
pålades Hans Jacobson bem:te summa utan uppehåld att betahla. [181v]  
 
9.  Dragoun Oloff Dunderhake beswärade sig öfwer Sven Olsson i Sijkåås, hurusom han 
med sin hustru, af honom blifwit öfwertalte ifrån Räfsund att förfoga sig hijt, och emottaga 
hans hemman i Sijkåås, så wähl som hans gambla föräldrar att skiöta, med försäkran att han 
skulle der till närmast blifwa, men sedan Dunderhaken der indlagdt och giälld betalt, 25 r.d:r, 
nembl:n 2½ tunna korn och 1/4 tunna råg för 11 r:d. och 14 r:d. giäld till Påhl och Carl Ersson 
i Sijkåås, har Sven Ollson practicerat honom från hemmanet, sälljandes och uplåtandes det en 
annan, ben:d Lars Pärsson Stenhammar, och emedan Dunderhaken förmenar sig der till wara 
närmast, hälst han för sitt icke än har niutit wedergiäldning, dy påstår han förmohn att hafwa. 
 Sven Ollson inwände här emot, det Dunderhaken illa hade hemmanet handteradt och dess 
uthan mycket orolig warit, derföre honom att undslippa hade han [182r] gifwit honom 3 st. 
koor, 2 st. qwijgor, 10 st. fåår, 5 st. gietter, 1 st. swijn och tämingz stoo, en kiettel för 2½ r.d:r 
och 14 r.d:r jempte rächning, och hwad den giäld angår, som han skall betalt, så woro det 
tagit af Swän Ollsons egendom, spanmåhlen hade Dunderhaken sielf ätit upp; tillståendes och 
Påhl i Sijkåås, att för dee 14 r.d:r han inga penningar, utan mäst creatur, som Sven Ollson 
tillhördt, hade bekommit, undantagandes en kiettell och en bordduuk, som Dunderhaken sade 
wara sitt; till ofwanstående pärtzeler wille han och neeka, men penningarne tillstod han sig 
undfådt 12 r.d:r och stoet betalt med 3 r.d:r, emot hwilka penningar Dunderhaken warit med 
Sven Ollson föreenat, att aldeles afstå sin prætension i hemmanet, som tollfman Påhl i Sijkåås 
och Olof Ersson ib:m wittnade, så att han der å intet wijdare skulle hafwa att säija; doch 
tillstod Sven att 5 ort på desse penningar än återstodo. 
 Resolutio: Såsom Olof Dunderhake emoot en wiss penning warit tilfredz att afträda 
hemmanet [182v] till Sven Ollson, hwilka penningar han och mästadels undfådt, så kan 
häradzrätten nu mehra hans tahlan der på intet attendera, hälst han der till obördig är, utan 
lembnas det till Sven Ollsons frije disposition, allenast han betahlar dee återstående 5 ort, dee 
öfrige prætensionerne upskiutes till dess parterne med wijdare bewijs framkomma. 
 
10. Föredrog dragoun Per Kaxe på sin och sin moders hustru Kierstin Pärsdotters wägnar, 
hurusom Jon Svenson i Tullingzåhs har emoot sytning förskaffadt sig hans morbroders Jon 
Pärssons hemman i Tullingzåhs, om 2½ tunnel:d med alle dess lösa egendom, så och mostren 
Märitz deel à 6 r.d. på samma sätt, och emädan han dhem illa skall skiött och underhållit, så 
förmenar Per Kaxe det han och modren borde någon deel der af fåå till arfz, och han som i 
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börden är, närmare än en annan wara det att inlösa, [183r] eftersom Jon Svenson det 1696 till 
Jöns Anderson skall försåldt, begiärandes att niuta sin bördzrätt till godo. Här emot 
frambtedde Jon Svenson en föreening med Jon Pärsson af åhr 1680 att han skall wid 
hemmanet förblifwa, emot dess beswär wid sytningen, men mostren hade han ett halft åhr 
emot dess deel à 6 r.d:r underhållit, då hon genom döden afgick; Uppå tillfrågan tillstod Jon 
Svenson, att med detta hemman han icke lagfarit eller fasta derpå erhållit, derföre anhölt Pehr 
Kaxe, att niuta sin bördzrätt till godo. 
 Detta alt öfwerlade tingzrätten och rättwijst pröfwade, att alldenstund Jon Svenson icke, 
som lagen i det 2, 4, 10 och 18 cap. jordb. L.L. förmår, har detta hemman låtit upbiuda och 
lagfara, sampt fasta der på taga, så kan Pehr Kaxe som bördeman dess bördzrätt härwid icke 
wara betagen, utan bör han till detta hemman om 2½ tunnel:d hwars 1/3 deel crono är [183v] 
och wid detta undantages, wara närmare än Jöns Andersson, hwilken sina penningar bör 
igenbekomma, för än som han hemmanet afträder. Utaf mosteren Märitz dehl 6 r.d. bör Per 
Kaxe niuta hälften, aldenstund för dee 6 månader Jon Svenson henne sytte, 3 r.d:r kunna 
giöra fyllest. 
 
11. Det söchte wähl Erich Månsson på Åsen, dess granne Anders Ollsson, om 3 mählingar 
åker med dher till hörig äng som kallas Swartbacken, ifrån honom att återwinna, eftersom til 
hans hemman det lyda skall; Men emädan det redan 1682 d. 8 april, då emellan leutn. Curi 
och hustru Anna Påhlsdotters hemman här om twistades har blifwit resolveradt, att efter öre 
och örtug delas skulle, som intet skedt är, dy kunde häradzrätten för än det efterkommit är sig 
her öfwer intet utlåta. [184r]  
 
12.  Öf:r den half tun. korn, som på drag. Erich Lustigz wägnar länzman hade instämdt Hällie 
Pärsson, blef för denne gången upskutit till dess att Lustig kommer tillstädz, med Nilss 
Grelsson att confronteras, som kornet såldt haf:r. 
 
13. Det påstodo fuller Mattz Jöransson och Jöns Jönsson i Espenääs och Ströms s:n att 
bönderne uti Öhn, nembl:n Anders Mårtensson, Jöns Jonsson, Daniel Jönsson, Erich Pärsson 
och Erich Ollsons enkia, skohla dhem till förfång sig tillwällat af dheras skough och slott, så 
att dhe af dhem åhrl:n måtte läija 2:ne slottmyror, som dock deras egne äro, efter som deras 
uhrminnes råå och rör skall wara ifrån Fåhleskiäran till Opwatnströmmen, det dee med Jöran 
Svensons attest i Tullingzåås bewijsa willia, påståendes dher efter att niuta skoug och mark. 
Men såsom hwad desse slåtter angår, swaranderne föregåfwo, att dee lågo inom deras 
afradzland, efter dee i [184v] afradzbrefwet d. 6 sept. 1666 uthsatte råmärken, ifrån Ruf-
kullen, till högsta i Gammelhögden, der ifrån i Swanberget, dädan och i högsta Drakekiälen, 
der ifrån mitt igenom till Foleskiärs ryggen, det och kiäranderne måtte wederkiännas, 
fördenskulle tillsades dee sig dher efter att rätta, så att dhe Ööman, der emot intet mehn 
tillfoga. 
 
14. Oppböd Lars Persson Steenhammar Swän Ollsons hemman i Sijkåås om 1/2 tunl. 3 g. 
och aldenstund det gå utom börden, så kan honom widare lagfarande icke tillåtas, för än på 
Hans Kongl. M:tz wägnar det blifwer h:r gen.maj. och landzhöfdingen wälborne h:r Carl 
Gustaf Frölich hembudit, warandes det af fölliande beskaffenheet, tämelig god åker, tarfwelig 
skog, så till timber, som giärdzlefång, wedbrand, näfwer och bark nödtorfftig. Eng doch mäst 
myrhöö, fiske, qwarnställe [185r] och diurfång, muhlbeete nödtorftigt. Dess uthlagor är till 
regementz pastorn indelte. 
 Under samma förbehåll bewilliades Johan Jönsson i Sijkåås 3 upbud på ett hemman i 
Gocksiö om 1/2 tunl:d kiöpt af Axell Swan, emädan Johan Jönsson der till obördig är, 
warandes detta äfwenwähl till regementz pastorn indeelt, har godh åkerjord, god slott, braf 
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skog, så till timber, som gierdzell, wed, näf:r och bark, tarfweligit fiske, och qwarnställe, 
nödtrofftigt muhlbete, så och diurfång; Warandes bägge desse hemman gammalt skatte som 
nämden intygade. 
15. Eftersom höglofl. Kongl. hofrätten genom dess höggunstige resolution af d. 19 febr. 
sidstl. har tillåtit h:r Wellams hustru, dygdesamma Maria Gestrinia, med sielf sins eede att 
befrija, ifrån det henne tillagde lägersmåhlet med dragoun Hendrich Östman, altså anböd hon 
nu samma [185v] eedh, och efter föregången alfwarsam åthwarning, den med hand å book 
aflade.  
 Således: Jag Maria Gestrinia swär wid Gud, och på hans h. evangelium, att uti den 
beskyllning och lägersmål, som migh tillagt är att hafwa hafft med dragoun Hend. Östman, 
iag aldeles är frij och oskyldig, så att med honom iag ingen olofl. eller kiötzlig beblandelsse 
hafft ell. plägat haf:r, så sant mig Gud hielpe till lijf och siähl;  
 Hwar på hon till underdånödmiukt föllie, af höglofl. Kongl. hofrättens resolution utj detta 
måhlet blef libererat och befrijat, så att ingen må sig understå henne yttermehra detta att 
förwijta, wid laga straff tillgiörandes. 
 
16. I anledning af tingzrättens dom d. 21 november 1696 aflade föraren Jonas Beckman dess 
edh med hand å book, angående den half tunna [186r] spanmåhl, som wid magazine sädens 
uttagande för Erich Svenson i Tullingzåås bortkommit, och Wernhell måst betahla; På 
Wernhells wägnar war ländzman fullmächtig hwilken här wid intet hade att påminna, men 
Beckman begiärte expenser, hwilka honom icke kunde bewillias, emädan saaken så wijda 
kommit, att han måst giöra eedh. 
 
17. Oplästes den specifikation som h:r liutn. Pell inlade på feelachtige hemman i detta 
tingelaget, hwar jempte wederbörande alfwarl. warnades, att bättra sig, ell:r elliest blifwa 
afsagde från hemmanen, hwaribland Sven Jöransons hemman i Wijken, Per Andersons i 
Sijkåhs, Jöns Erssons i Eede, och Jörn Erssons i Tullingzåhs, upbödes 1 g. Om dee öfrige 
feelachtige åboerne på chronohemmanen och deras utsäjande har h:r lutn. att sökia befall-
ningzmannen. 
 
18. Oppböd Pär Andersson i Strand hemmanet [186v] ib:m som han af sine syskon inlöst för 
28 d. s.m:t utan klander 1 g.  
 2. Oppböd Jöns Jönsson i Strööm och Tullingzåhs fädernes hemmanet ibid 3 g. som 
fadren honom updragit, efter föreningen d. 2 martij 1690. 
 3. Upböd Erich Pärsson på dess hustrus Segborg Pärsdotters wägnar Öhn om 1½ t:l. i 
Ström, återwunnit d. 25 november 1695, 2 gången. 
 4. Oppböd ländzman Pähr Christenson hemmanet Fyråhs 2 g. om 5 t:l. kiöpt utom börden 
af Ifwar Ryss och dess medarfwa för 112 d. 16: s.m:t med förbehåld af K. M:tz höga rätt till 
inlössen. 
 5. Oppböd Olof Mattson i Fagerdahl Olof Peersons hemman Gissleåhs 2 1/12 t:l. således 
at det hälften är af Måns Hemmingzons hemman ibidem, det han deels ärft, deels af sin 
hustrus syskon inlöste, och som det var utom börden förbehölltz Kongl. M:t dess höga rätt.  
[187r]  
 6. Oppböd Lars Ersson i Haxåås dess faders hemman ib:m, honom af fadren updragit 3 g. 
och det utan klander. 
 7. Oppböd Daniel Ersson i Ede Nills Erssons hemman ibid. om 2 t:l. 1 gången, Kongl: 
M:t dess höga rätt förbehållen efter det går utom börden. 
 8. Sammaledz lät h:r lieutn. Pell 2 g. till sahlu upbiuda Isak Jonssons hemman i Hallen 
om 1 1/6 t:l. för 8 åhrs bortmistad ränta, 56 d. 23: 8  hwilket han wäl updragit Swän Olsson 
från Edh, som och derpå erlagdt 22 d. s.m:t, men emädan han war insolvendo och mycket 
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utfattig, wille h:r leut. det en annan updraga, och först med honom för hemmanetz häfd 
liquidera, för än något af dee 22 d. uthbetahlas. 
 
19. Eftersom h:r generalmajorn och landzhöfdingen, wälborne h:r Carl Gustaff Frölich uti 
dess remiss för regementz skrifwaren wälb:de h:r Nills Molin af d. 21 maij sidstl. [187v] 
begiärer, att wid skeende ting skall undersökas, om några st. hemman som för åhr 1696 warit 
öde, så att ingen ränta af dem utgådt, dy till ödmiukt hörsamste föllie deraf, blef öfwer hustru 
Märitz hemman och Christopher Larsons i Lorås och Hammardals tingelag ransakadt. 
 Det förra angående, så är det åhr 1688 blifwit öde, då odelsmannen är worden död, lemb-
nandes hustrun och barn efter sig utj stoor fattigdom, hwilka som dee icke förmåtte hemmanet 
bruuka, kom det att ligga öde till 1695, och så medelst förfallit till chrone. Besagde åhr har en 
ben:d Hans Jacobson det antagit, då det warit heelt förfallit, så at honom af tingzrätten d. 27 
november är 5 åhrs frijheet anslagit. Till detta hemmans förbättrande fins tarfwelig timber- 
och giärdzleskog, sampt weedbrand och barkskoug, godt mulbete, lijtet fiskie, qwarn till 
huusbehof, så och elgzwonor, god åker, men fryser [187r] giärna, trafwelig eng, mäst myr-
slått, under warande ödesmåhl hafwa egorne legat för fääfoot och ingen af dem för grääsgiäld 
sig betiänat. Åboen Hans Jacobson tillstod att han hwarken åhr 1695 eller 1696 hade någon 
ränta der af gifwit till h:r regementzskrifwaren, han wille och nu upsäija hemmanet, eftersom 
han på 3 åhr ingen säd fådt, utan så uthblåttad blifwit, att han intet förmår, det längre bruka. 
 Beträffande Christopher Larssons hemman, det Olof Persson hade 1694 emot 5 åhrs 
frijheet uptagit, så war det af samma beskaffenheet, som det näst föregående, för hwilket 
åboen wederkändes, att h:r regementzskrifwaren hwarken 1695 eller 1696 någon ränta 
åthniutit hade. Denne bonde beklagade äfwen, att på 3 åhr, han ingen säd bekommit, och lärer 
under flera frijheetzåhr intet förmå hemmanet uprätta. [188v]  
 
20. Det föredrog ländzman wälförståndig Per Christenson, att tahlet woro uthkommit, som 
skulle pijgorne från Skarpåås hafwa förleden pingstetijd wid fäbodarne tagit en elgzkalf, och 
den dödat och slachtat; derföre han och dem låtit instämma, nembl:n Ingiborg Ollsdotter och 
Regina Ersdotter, hwilka förklarade, att fäähunden hade bem:te ellgzkalf i skogen öfwer-
kommit och till dödz bijtit, derföre de honom sedan tagit heem och skinnet honom afflått, 
sampt kiöttet upansat. 
 Till wittnes blefwo åberoopade hustru Karin och pijgan Ingiborg Erssdotter, hwilka par-
terne gofwo eden efter, men blefwo serskildt examinerade, betygandes hustru Karin, att hon 
hade mött pijgorne när dee med kalfwen kommo bärandes på axelen utur skougen då hon såg 
honom wara hehl steel och död. Togo afträde. Ingiborg betygade, att pijgorne hade bedit 
henne komma och see på [189r] kalfwen, då hon funnit honom wara under halsen af hundens 
bett all sönder targat, så att kiöttet öfwer alt warit krossadt, men skinnet lijkwähl heelt, elliest 
hade hon och sedt, när pijgorna boro honom heem, att han då redan war död. Tog afträde.  
Och aldenstund med desse pijgor wittnen hafwa intygat, at kalfwen warit död när de med 
honom heemkommo, och att halssen på honom warit söndertargat, dy kan häradzrätten eij 
annat än dem i detta måhl befrija. 
 
21. Aflade fölliande sexmän deras ed med hand å book; nembl:n Daniel Andersson i Ede, 
Erik Zacrisson i Fyråhs, Påhl Hansson i Solberg, Olof Ersson i Sijkåhs, Olof Hanson i Hoxåås 
och Olof Matzon i Gissellåhs. 
 
22. Öfwersågz hållen huusesyn på Erich Olofsons skattehemman Eede, om 2 tunnel:d 
dragounehåll wid Lijtz compagnie, hwars feelachtigheeter sig bestego till 68 d:r [189v] 24 
s.m:t för hwilka åboen pröfwades solvendo och inom 3 åhr måste förbättra, och imedlertijd 
intechnas jorden Kongl. Maij:tt till säkerheet. 
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23. S.D. företogz till laga afdömmande den på chronohemmanet Hallen d. 11 oct. 1697 för-
rättade syyn, hwilket är dragounehåll under h:r Majorens compagnie. Olof Jonsson hade åhr 
1692 det emoot 4 åhrs frijheet uptagit och alt sedan åbodt, och blefwo feelachtigheeterne 
skattade till 52 d:r 20: 20 s.m:t öfwer hwilka fölliande liquidation fattades: 
 Först debiteras Olof Jonsson för  Där emoot giörs honom godt  
 4 åhrs ränta à 13: 13: 12                   53:22  badstufwan             6: 21 ⅓ 
   Ristat up 13½ mähling åker à 1 d:r 13: 16 
 Så och 6 åhrs byggnadt                    40: - Noch 7 mäling 1/3 bruuk afdragit    4: 21 ⅓ 
                                                                 Saldo       68: 27 ⅓ 
                         Summa                      93:22          93: 22 
Denna bonde hade hwarken något att betahla med, eij heller war han mächtig med byggnadt, 
att ärsättia hwad som feelade, inga cautionister woro heller att tillgå, derföre lembnas till 
högra handen, huru med honom förblifwa skall, och [190r] eftersom han fans aldeles oför-
mögen hemmanet längre at häfda, dy afsade befallningzman honom der ifrån. 
 
24. Till afdömmande företogz chronohemmanet Fyråhs om 1½ tunnel:d rustmästare boställe 
wid Lijtz compagnie, hwilket rustmästaren Anders Lux a:o 1696 tagit emoot utaf bonden Per 
Andersson som der wid är dömbd till 4 d:r 24 s.m:ts feelachtigheetz ärsättiande. A:o 1697 har 
rustmästaren, wälb. Johan Gustaff de Charliere kommit der till. Wid hållen syyn d. 20 julij 
1697 äre allenast 4 d:r 13 s.m:ts brist befunden, hwar utaf kommer 2 d:r 26 öre s.m:t på Per 
Andersson, som efter jembförande af bägge synerna, efter 1696 åhrs domb för honom brister, 
hwilka 2 d:r 26: s.m:t han genstan skall betahla. Det öfrige bör rustmästaren Lux swara för, 
aldenstund för sitt ena åhr han dess utan ingen märkel. byggnad finnes hafwa giordt. [190v] 
 
25. Togz under händerne, den syneförrättning, som d. 15 octob. sidstl. är wärkstäld på chro-
nohemmanet i Fyråås om 2 tunnel:d dragounehåld wid Lijtz compagnie, hwilket Erich 
Zacrisson på 4 åhrs frijheet a:o 1692 har uptagit och altsedan besuttit. Det som feelade  besteg 
sig efter synen till 45 d:r 28: 16 s.m:t hwar öfwer med Erich Zacrison fölliande liquidation 
blef sluten: 
 
4 åhrs åthniuten ränta à  Upsatt en stuf:a som när feelachtigheeten afdrages  
12 d:r 23: 12 s.m:t åhrl. 50: 30 giöres godt för  17: 12 
   Badstufwan   6: 21 ⅓ 
6 åhrs byggnad à 6 d. 21: 8 40:  - Fäähuset sedan 6 år afdrages 19: 26 
   Foderbod   6: 21 ⅓ 
   Ristat up 24 mählingar åker à 1 d:r 24:  - 
   150 fambnar giärdslegårdh öfwer  
   åhrl. byggnadt à 1 öre st.   4: 22 
                                                      Saldo 11: 23 ⅓ 
  90: 30  90: 30 
 För hwilka 11 d:r 23 ⅓ s.m:t Erich Zacrisson nogsampt pröfwas solvendo, eftersom han 
om sin flijt ett [191r] godt loford hafwer och redan hemmanet i mångahanda måtto förbättrat 
och omlagadt. 
 
26. Öfwersågz hållen huusesyn på chronohemmanet Hallen 1½ tunnel:d dragounehåll wijd 
Lijtz compagnie och åboes af  Per Christophersson, hwars feelachtigheeter funnes till 27 d:r 
7: 8: s.m:t, dhem Pehr lofwade bättra, hwar till han och fans duchtig eftersom han dessutan 
wore en flijtig man, och hemmanet i sin tijdh wähl omlagat, här till blef honom förelagdt 3 
åhr. 
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27. Förehades dhen syneförrättning, som hållen är in majo 1696, wid Jöran Erssons skatte-
hemman Tullingzåhs om 2 t.l:d dragonehåll wid Lijtz compagnie, hwars feelachtigheeter 
skattades till 50 d:r 26: 8: s.m:t, dem skattäganden pålades inom 3 år att förbättra, imed-
lertijdh förblifwer jorden Kongl. Maij:t till säkerheet, och  nu upbuden 1 gången. [191v]  
 
28. Till afdömmande togz underhänder den besicktning till häfd och byggnad, som in majo 
1696 är wärkstäld wid chronohemmanet Hallen, dragonehåll wid Lijtz compagnie och åboes 
af And. Olson, hwilken tillstod sig der å suttit 15 à 16 åhr och wid första ankomsten hafft 3 
åhrs frijheet. Hwad som än på detta hemman 1696 feelade besteg sig till 17 d:r 22: 16: s.m:t. 
Denne bonde hade ingen ting till bästa, och hade derföre förleden wår olofwandes öfwer-
gifwit hemmanet, som blifwit osådt, om icke h:r liutn. Pell hade satt 2:ne dragouner tijt, som 
det innewarande åhr brukat, hwilket bondens förfarande lembnades till särskilt uthförande. 
Cautionister woro för honom brodren Jon Ollson, som rymbdt till Norrie, och Per Danielson i 
Grelsgård. 
 Liquidation med Anders Ollson blef således sluten, att såsom han åbodt hemmanet i 15 
åhrs tijd à 6: 21: 16 åhrlig byggnad och 3 åhrs frijheet à 13 d:r 22: 20 åhrl; hwilket [192r] när 
jembföres emoot dee 17 d:r 22: 16 s.m:t brist, ett fast anseenligare sig bestijger, så att Anders 
Ollson eller dess cautionister, sig så mycket \mindre/ kunna undandraga denne påst till 
hemmanetz uprättelse at utbetala, hwar till af den förrymbde cautionistens egendomb något 
hoos länsm. innestår, som her före bör tagas. 
 
29. Förehades hållen huusesyyn in majo 1696 wid chronohemmanet Hallen 2 t:l. som Jonas 
Ollson åbodt 11 åhrs tijd, men a:o 1696 om wåren, då han utfattig war, farit öfwer till Norrie, 
så att efter honom ingen ting till bästa fans att tillgå.  
 Uthi sin tijd, skall Jon Ollson allenast bygdt up, nembl. 
  1 stufwa som när bristen afföres blif:r 16: 11:  
Dher emot för 11 åhrs byggnadt    Fähuset  16:  - 
graveras han à 6 ⅔ d:r åhrl. 73: 10: 6  Stallen  13: [10 ⅔ ?] 
 
Och ehuruwähl ett saldo förblif:r 28 d:r s.m:t kan doch tingzrätten det icke högre uptaga än 
hwad som feelachtigheeterne sig belöpa nembl. 21 d:r 30: 20 s.m:t [192v] för hwilka cau-
tionisterne böra sökias, som berättas wara ländzman i Ragund Håkan Frisk och Pehr Svenson 
på Åsen. 
 
30. Anhölt cappellanen h:r Wellam att eftersom han till sitt hemman intet fiskeställe hafwer, 
det måtte honom tillåtas fåå Ögellströms afradzfiske för hwilket Erich Jönsson i Tullingzåås 
och flere, jempte Järnäs fisket åhrl. i afrad ärläggia 2 d:r s.m:t, men h:r Wellam wille för detta 
ena gifwa 2 d:r 16 s.m:t. Erich Jönsson med dess interessenter protesterade här emoot 
eftersom dee hade samma fisken böxlat, och tages Ögellströmen dem ifrån kunna dee med 
Järnäs fisket intet wara betiänte, så att för än de Ögellström missa wille anbödo dee utom dee 
2 d:r s.m:t här efter för dem bägge åhrl. att gifwa 1 d:r s.m:t till, så att det blifwer 3 d:r s.m:t 
som pro anno 1698 tager sin begynnelse. [193r]  
 
31. Bewilljades Påhl Ersson i Sijkåås fasta på Thomas Perssons hemman ib:m, det han d. 19 
november 1687 af honom kiöpt för 32 d:r s.m:t á 1 tunl. eftersom det war 3 g. uppbudit, 
nembl. d. 29 novemb. 1687, d. 31 maij och 28 novemb. 1688, sampt sedan lagståndit, be-
tygandes jembwäl nämbden att han war i börden, således att Påhl Erssons farfader och 
Thomas Perssons farmoder woro kiötzlige syskonebarn. 
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32. Förehades och verificerades: Mantalslängden; 2. Boskapslängden; 3. Afradzextracterne 
vid n. 30 supr; 4. Förmedlingarne, gl. och nya; 5. Om tiänstelöst folck; 6. Bränwijns bränne-
rijet kunde ingen sig antaga; 7. Länsman tillstod sig niutit sin löön, så och måhlsägarne sin 
dehl af bötterne. 
 
33. Det kärade Hemming Ersson i Granåås till And. Carlson ib:m, om 2½ [193v] mählingar 
åker, som hans swärfader Hans Ersson för 20 åhr sedan wid pass, skall utj pant bekommit 
ifrån det cronohemman han åbor, hwar emoot och till fyllnad, är för en tijd sedan en skarp-
lägde updragen, men utaf den skall chronohemmanet ingen nytta kunnat hafwa, påståendes dy 
nu åkeren igen och ärsättning för 20 åhrs derföre dragne uthlagor, eftersom igenom denne 
ägornes afsöndring, chronohemmanet skall lijdit och af sig kommit. Anders Carlson kunde 
här till intet neeka, men förmeente att engen giort fullt för åkeren, hwarutom och chrono-
hemmanet har på oskifto mark åker uppbrukat, och skall således ingen afsacknadt lijdit. 
 Resolutio: Såsom desse 3 mählingar äro af chronohemmanetz yppne skatteåker, så böre 
dee och genstan tijt återläggias, och Anders Carllson der emot sin engzlägde tillträda; och 
emädan chronohemmanet härigenom lijdit, så bör Anders Carlson som nyttan af åkeren haft, 
skatten uthrächnadt [194r] efter jordeboken betahla, doch att honom der emoot gådtgiöres 
hwad nytta lägden kan af sig hafwa kastat, hwar om bör liquideras, och hwad som han 
kommer att uthgifwa skall till chronohemmanetz upprättelse anwändas. Anbelangande den 
åker, som af uthmarken är upbruten, der med upskiutes till dess synt blifwer, om för de andre 
hemman jempnwähl der till lägenheet finnes. 
 
34. S.d. Företogz criminal saaken öfwer fendriken manhaftig Johan Steensson Helleberg, 
hwilken ländzman wälförståndig Per Christenson har låtit instämma för begångit hoor med 
konan Kierstin Andersdotter ifrån Strööm s:n, då aldraförst blef upläst general majorns och 
landzhöfdingens wälborne h:r Carl Gustaff Frölich, der om ankombne breef d. 8 julij inne-
warande åhr, så och fendrikens och dess hustrus Maria Chrissmans orig. breef denne saaken 
angående, n:o 1 et 2; det förra daterat Strööm d. 22 maij sidstl. der uti fendriken sig beklagar, 
huru [194v] illa han för en kona war uthstält, som är med barn och det på honom bekiändt, det 
han eij heller kan förswärja, eftersom förledit åhr, då han warit på ett bröllop och drucken 
gådt till sängz i en cammare, hade hon lagdt sig hoos honom, och han aldrig mehra än den 
gången legat hoos henne, utan lär en annan giordt barnet, emädan hon redan skall gådt 3 
weckor öfwer hans rächenskap, förebärandes sig wähl kunna giöra eed, att eij hafwa giordt 
barnet, men att han den eena gången leegadt hoos henne, kan han eij swärja före, beklagandes 
för det öfrige sitt tillstånd, att denne hora först skulle oskylldigt på honom bekänna, emädan i 
dee 13 åhr han här i landet warit, han aldrig skall på det sättet  tagit i något qwinfolck. Uti det 
öfrige beder fendriken sin hustru om förlåtelse, och att hon hoos höga öfwerheeten wille för 
honom intercedera, på det han uti straffet och kyrckioplichten måtte niuta någon lindring, 
dess utan begiärandes, att [195r] hustrun wille komma hijt upp och boo hos honom, som 
brefwet uthförligare wid handen gifwer. 
 Uppå detta breef swarar icke hust. Maria Chrissman sin man, fendriken, utan skrifwer h:r 
general majorn och landzhöfdingen till, d. 11 junij 1697, der uti hon anhåller, att emädan 
hennes man tillstår sig begått hoor, och det han så i en som annor måtto förebär, skall wara af 
ingen sanning, skolandes det wara beklageligit i hwad tillstånd hon måst lefwa, altsedan hon 
med honom i Gefle stadh ingick echtenskap, då hon satt en behållen enkia, men han en 
uthblåttad karl, hwilken ifrån den första dagen skall söcht henne att ruinera, det han och 
giordt, så att hon i stoor armodh med en sönderslagen kropp lembnad är; anhållandes dy nu 
om en skillnad, och målsägande rätten, efftersom hon i denna werlden intet åstundar någon 
man mehra, med begiäran, att h:r general majorn och landzhöfdingen hennes saak till laga 
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sluut recommendera wille, tackandes Gud som giort [195v] wähl emoot henne, att han nu 
hullpet henne utur hennes mans tyraniska hand, med mehra. 
 Och alldenstund när denna saken blef yppad, det jempwähl berättades att konan warit 
gift, med en dragoun Olof Bärg wid nampn, hwilken med 4 andra dragouner, för 9 a 10 åhr 
sedan rymbdt här ifrån till Norrie, men ingen sedermehra hördt af honom eller dee andra, 
altså är straxt derom skrifwit till h:r gen. maj. och landzhöfdingen, som der öfwer corres-
ponderat med höglofl. Kongl. hofrätten d. 3 hujus swarat och befalt att saaken utan widare 
uppehåld, skulle efter dee skiähl, som kunna wijd handen gifwas, sampt efter lag och pro-
cessen afgifwas. 
 Till underdånödmiukaste föllie deraf, äro desse parter nu instämbde, och blefwo sedan 
dee wäxlade brefwen woro upläste, widare examinerade, dher under fendriken tillstod, det 
barnet kom honom allena till, och att han ingen annan för dess fader skylla kunde, wille och 
det som en redelig man upföda låta, beklagade att han råkat på detta sättet [196r] sig att 
försee, hwar till hans hustru wållande woro, som på 20 åhrs tijd hållit sig ifrån honom, och utj 
de 14 åhr han här i landet warit, allenast 2 g. fåt breef af henne, ehuruwähl han åthskillige 
gånger henne kiärl. tillskrifwit, och sidsta brefwet för 6 åhr sedan, så att öfwer hennes hård-
heet han sig icke nogsampt jembra kunde. 
 På efterfrågan tillstod fändriken, det han icke söcht några laga medell och uthwägar att 
bringa sin hustru till sig, utan låtit det så beroo och anstå, men att han wettat eller förstådt att 
konans man wara lefwandes det nekade han högeligen. Elliest wad dess hustrus breef an-
belangar, så förklarade fendriken att han det samma finner mycket svårt, och om tijden tillåte, 
skulle han der emot wijsa, hwad owäsende hon fördt, och huru hon honom handteradt i sitt 
echtenskap. Häradzrätten begiärade, att fendriken wille wijsa, när och huru ofta han sin hustru 
[196v] tillskrifwit, hwilket han intet giöra kunde, emädan han det icke hade så noga annoterat.  
 Konan Kierstin Andersdotter blef der näst tillspord och tillstod sammaledz lägersmålet, 
men förklarade derhoos, att på 10 à 11 åhrs tijd hon aldrig hört af sin man sedan han 
bortrymbde, hade icke heller med honom söcht någon laga skillnad, alldenstund hon be-
klagade sig intet så mycket förstådt. 
 Lieutn. wid comp. Ewert Pell betygade med nämbden och allmogen, att konans man Olof 
Bärg a:o 1687 med 4 st. andra dragouner, uhtan någon begången brutt, blått af lättsinnigheet 
rymbde compagniet och öfwer till Norrie, och sedan hade ingen hört af dem eller honom, 
ehuruwähl att allmogen esomoftast sedan warit tijt öfwer, men i synnerheet Erich Jöransson i 
Tullingzåås, efter aflagd eed, att han hörde för 5 à 6 åhr sedan i Byen i Norrie säijas, att denne 
dragoun med dee andre, skohla satt sig på skiepp och farit uth till siös, men hwart wore 
honom obekant, [197r] men sedan hade han aldrig hört af honom, det icke heller någon annan 
wiste berätta.  
 Till uplysning här utinnan war nu intet widare at hämpta, fördenskull sedan ransakningen 
war upläsen, företogz detta criminalmåhl till laga afslutande; då aldraförst blef öfwerlagdt, 
om detta för ett enkelt eller dubbelt hoor skulle ansees. På fendrikens sijda är klart att han är 
gift, fast han på 14 åhrs tijd intet warit tillhopa med sin hustru, men så har han lell en och 
annan gång med henne genom bref corresponderat, men öfwer hwars annars förblifwande 
från hwarannan ingendera klagadt, utan med sitt stilla tijgande, dee wijsat sig å bägge sijdor 
warit nögde. 
 På konans sijda synes wähl en justa causa divortij wara, efter d. 7 § cap. 16 i Kongl. 
Maij:ts kyrkiolag, emädan hennes man Olof Berg icke allenast utan twång af ondskoo och 
illwillia pröfwas hafwa hustrun öf:rgifwit, utan och som en meenedare förlupit sin fahna, 
[197v] hafwandes altsedan åhr 1687 warit borta utan att skrifwa heem, så att hustrun, om hon 
begiärat, hade hon länge sedan kunnat en laga skildnad erhålla, dess utan är hans brutt af den 
beskaffenheet, att om han ärtappas kunde, han efter Kongl. Maij:ts krijgzartiklar, woro 
dödzens barn. Här till kommer och det, att det aldeles owist är, om han är lefwandes eller död, 
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emädan sedan den tijden ingen af dem som till Norrie åhrl. öfwerfahra hafwa hördt af honom, 
utan som förmeenas, skall han gifwit sig till siöss, men hwart är aldeles okunnigt. Så att 
häradz rätten i betraktande till desse befintelige skiähl och omständigheeter billigt skulle falla 
på dee tankar att konan, Kierstin, borde som en löös persson ansees, och denne saken som ett 
enkelt hoor afdömmas.  
 Men der emoot blef å andra sijdan öfwerlagdt att så länge Kierstin [198r] intet effter 
ofwanallegerade capitel, söcht och erhållit en laga skildnad, synes hon dermed lijkasom hållit 
sig till mannen, och altså ächtenskapet ännu tilhoopa, det kan och præsumeras att mannen 
torde lefwa, wara fången eller elliest lagl. hindrad, och i betrachtande dertill wid heem-
komsten åthniuta Kongl. Maij:ts nåde, så att ehwar man sig wänder, har denne saken sine 
swårigheeter med sig, att uti en så mörk saak, dömma 2:ne till döden, är swårt, att och skona 
dem, är icke mindre eftertänkeligit. 
 Hwarföre utj en så mörk och swår criminal saak, har häradzrätten för sin deel funnit 
nödigt och säkrast, för än någon domb publiceras, detta eders excell:s och den höglofl. Kongl. 
hofrättens högwijsa omdöme underdånödmiukeligast att underställa, med bijfogade underdån-
ödmiukaste tankar, att häradzrätten, som är bunden att dömma efter lag, utan att anse någon 
mitigantia eller hindrande [198v] skiähl, icke understår sig annat, än efter Gudz lag Levit. 20 
cap. och Deut. det 22 cap. att dömma desse 2:ne delinquenter för deras begångne brutt och 
hordoms last till döden, underställandes nåden till eders excell. och den högl. Kongl. hof-
rätten, om icke utj högrättwijst anseende till desse här ofwan till anförde skiähl och be-
fintelige omständigheter, dee efter Kongl. straffordningen af åhr 1653 d. 18 maij och den 1 § 
som för enkellt hoor måtte böta och plichta. Och fändriken Helleberg till barnetz underhåld 
något wist åhrl. ährläggia till 8 d:r s.m:t till dess det kan sig födan förtiäna, hwilket alt eders 
högl. excell:s och den höglofl. Kongl. hofrättens högwijsa omdöme, med underdånödmiu-
kaste wördnadt underställes. 
 
35. Det kärade Lars Zacrisson i Flåsiön till [199r] Per Persson i Hafznäset, om 1/4 deel i 
hem:t Hafznäset, hwilket hans stiufsson Pähr Isacsson, honom och modren Sophia Pålsdotter 
owitterligen skall försåldt till Per Persson, begiärandes torpet åter, eller att niuta sin deel utj 
betahlningen med stiufssonen, emädan han Lars Zacrisson icke mindre än Pehr Isacssons 
fader, Isac Pärsson, har samma torp upbrukat, och på dess syyn och skattläggning be[kostnat] 
giordt, sampt d. 18 sept. 1679 derpå uthwärkat breef och resolution, af dåwarande häradz-
fogde Jonas Flodin och lagföraren Daniel Larsson Sidenius. Här emot exciperade Pär Pärson, 
att Lars Zacrisson eller hans hustru ingen rätt till besagde torp skole hafwa, det att sällia eller 
föryttra, emädan det på chronans allmänning är belägit, och fördenskull wille han hafwa åter 
de penningar som Pehr Isacsson der på opborit till 21 r.d:r. Skulle elliest Lars Zacrisson 
någon besittningzrätt der å willia prætendera, så har han den en gång till sonen afstådt och så 
godt som twungit honom att taga det emoot, när han för sig [199v] brukade up öön, som med 
Pär Jonsons och Isacz attest i Röströöm han wille bewijsa, påståendes att wara så när som en 
annan, emoot skatt beboo cronones hemman, hwar utj han af befallningzman och sedan af 
tingzrätten är immitterad.  
 Länsman berättar, att när Pehr Isacsson flyttade från hemmanet gaf han hoos bef.m. 
förslag på denne Pär Pärsson, efter hwarken Lars Zacrisson eller någon annan wille sig der 
om wårda, utan det elliest kommit att ståå obrukadt, men att Per Persson gifwit några 
penningar derföre, wiste han intet, och emädan Lars Zacrisson dess utan har ett torp, derpå 
han kan behållen blifwa, så hade han detta  intet af nöden. Hustru Sophia sade, att hon och 
hennes man hade bägge tagit upp detta torpet och mycket kostat der på, hwar till Pär Pärsson 
sw. att dee der emoot niutit wid pass 20 åhrs frijheet, det och nämbden wiste betyga, och 
aldenstund häradzrätten icke wijdare kan sig af denne saaken taga, [200r] än hwad wid sidsta 
ting d. 21 nov. 1696 skiedt är, dy hafwa parterne sig det att efterrätta, hwar jempte och länzm. 
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tillsäijes, att wid nästa ting emoot Pehr Isackson lagl. uthföra för det han sig understådt 
Kongl. Maij:ts och cronones jordh att sällia. Äfwen lembnades det Lars Zacrisson fritt, sin 
stiufson lagl. instämma och för detta tilltahla, om han förmeenar sig der till fog hafwa. 
 
36. Kommo för rätten bönderne från Gåckssiö och Hammardals s:n Jon Olsson, Nilss 
Olsson, Erich Hansson och Måns Larsson, begiärandes det till föllie af h. gen. majorns och 
landzhöfdingens, wälborne h:r Carl Gustaff Fröligs remiss d. 13 apr. 1695 tingzrätten wille 
till dhem extradera domen öfwer det elgzskiuterij de a:o 1681 här på tinget äre dömde före, så 
och ransaka när Kongl. Maij:tz placat och förbudh af åhr 1681 d. 16 martij är publicerat, 
eftersom dee alla enhälleligen och hwar för sig betygade, at då diuren om wåren 1681 skiötes, 
den Kongl. Maij:ts nådigste resolution och förbud der om, aldeles war obekant, i anseende till 
hwilket, och deras medbröder utj Jörwijk och Stamsilleboerne i Ångermanland, af dhen högl. 
Kongl. Hofrätten äre för de dhem ålagde bötter förskonte, som af höglofl. Kongl. Hofrättens 
resolution d. 23 febr. 1688 dee upwiste; widare producerade dee sin sahl. h. kyrkioherdes 
Israel Noræi attest d. 9 julij 1681, dheruti han betygar, att desse Gåkssiö boer hafwer emellan 
juhl och fastelagz söndag lefwererat 4 st; och 2 st. tijondebogar Mattiætijdh. Och emädan 
desse bönder förmeena sig för swårt wara dömbde, dy tänckia dee i underdånigheet sökia 
hans Kongl. Maij:t det äfwenwähl dee som deras grannar i en lijka saak må niuta Kongl. 
Maij:tz nåde. 
 Häradzrätten lät här efter see utj tingzacterne, finnandes af dee ankombne breef pro a:o 
1681 huruledes Hans M:tz nådigste resolution af den 16 martij bem:te åhr, som alt elgz 
skiutande jembwähl här i Norlanden förbiuder, är af dåwarande vice landzhöfdingen, 
högwälb. [201r] h:r Åke Ulfsparre, först d. 4 augusti ofwantalde åhr, genom breef commu-
nicerat och hijt till jurisdictionen öfwersänd, som den 14 ejusdem ankommit till Brunflodh, 
hwilket alt annotationen utwijsar, doch om det på tingen blifwit publicerat finnes intet, men d. 
19 october samma åhr 1681 äro desse bönder dömbde att böta 50 d:r s.m:t för hwar elg dee 
skutit, och 40 m:r för förbudz bruttet, som domen, hwilken här jempte till bönderne af 
protocollet blef efter h:r gen. majorns och landzhöfdingens begiäran extraderad, detta med 
mehra uthförl. exprimerar och uttrycker.  
 
37. Det kärade dragoun Olof Hägg till Olof Abramsson i Giärde och Strööm s:n, om hem-
manet der sammastädz à 1½ tunl. hwilket Olof Abramsson utom börden hade kiöpt af Anders 
Carlsson, och emädan Olof Häggz swärfader Grels Nilsson är där till bördig, så will Hägg på 
sin [201v] hustrus wägnar det inlösa. Der emot inlade Olof Abramsson kiöpebrefwet med 
And. Carlsson d. 5 decemb. 1687, hwilket Grells Nillson äfwen har underskrifwit, såsom och 
uti kiöpebrefwet införa låtit, att han sin odellsrätt från sig och sina barn har Olof Abrahams-
son updragit oqwald och ewärdel. att niuta. Och emädan Olof Hägg wille föregifwa att 
swärfadren allenast underskrifwit, att betyga det han woro för sin deel betalt; men intet 
bortgifwit bördzrätten, så blef:o h. Wellam Klangund, Pär Pärsson i Jonsgård och Siul i 
Wallen hörde, som kiöpebrefwet underskrifwit och betygade hwar för sig, att Grelss Nilsson 
der wid hade fullkombl. afstådt sin bördzrätt till Olof Abramsson, som det i brefwet infört 
finnes. Och aldenstund Grels Nilsson har som en myndig man, wid moget förstånd, utan 
något låckande och tubbande sin bördzrätt redan 1687 updragit Olof [202r] Abramson \som 
det lagfarit/ så kan mågen Olof Hägg det med så mycket mindre fog återkalla, ell. till intet 
giöra, utan bör Olof Abramsson wid det en gång lagl. slutne kiöp förblifwa, Kongl. Maij:t des 
höga rätt efter 1684 åhrs placat aldeles förbehållen. 
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Ting 6 och 7 juni 1698 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 19 a, fol. 246r–261r, ÖLA. Protokollet är delvis skadat, 
komplettering (utan särskild markering) har gjorts från renoverade domboken i Svea Hovrätt, Advokatfiskalens 
arkiv, vol. E XI e: 3483, fol. 675v–691v, RA . 
 
Anno 1698, d. 6 och 7 junij hölltz ordinarie laga ting med allmogen af Hammerdahls pastorat, 
uti Strööms sochnestufwa, närwarande häradzskrifwaren wälbe:de Zacris Wargh och nämden. 
 Erich Samuelson i Håxåås Israel Hansson i Eede 
 Anders Jonsson i Sohlbärg Olof Pärson i Loråhs 
 Pär Anderson i Granåhs Jöns Jönsson i Tulsåhs 
 Jöns Nilsson i Swedh [i Gärde] Pär Andersson i Strand 
 Jöns Jönsson i Bredgårdh Olof Persson på Åsen 
 Per Christophersson i Hallen Olof Ersson i Sijkåhs 
 
1. Sedan tingzfrijd war aflyst, publicerades dhe Kongl. placater och förordningar som wijd 
dee förre protocollen finnas specifierade, jembwäll Kongl. Maij:tz förbudh om landzkiöp, 
hwilket såsom det serdeles i detta tingzlaget mycket föröfwas, altså tilsades läns- och tolfmän, 
der öfwer att noga upseende hafwa. 
 
2. Förehades mantalslängden och afradz extractet. 
 
3. Saakfältes dragoun Erich Malmberg för begångit lägersmåhl med Märit Andersdotter, 
han till 10 d. och konan till 5 d. s.m:t, så och bägge ståå uppenbara kyrkioplicht, skolandes 
Malmberg efter Kongl. Maij:tz nådige resolution af åhr 1697 till barnetz underhåld, åhrl:n till 
dess det sig sielf födan kan tiäna, ärlägga 4 d. s.m:t. [246v] 
 
4. Samptel. Sijkåås byemän beswärade sig öfwer deras granne Olof Jonson, huruledes han 
en gång ell. annan har stuhlit dem utj deras fiskewåhnor, och serdeles förleden wåhr, när dee 
en natt blefwo stuhlne, hafwa grannarne öfwerens kommit, att ransaka hoos hwar och een, när 
de nu kommo till Olof Jonson, swor och neekade hans hustru, att hoos dem ingen fisk funnes, 
men lijkwähl fans i kiällaren insalltat idh till 16 st. eller mehra, och när Olof på förslag frå-
gade henne hwarest hon den fisken fådt, hade hon swarat, du weet wähl. 
 Hwarföre begiärde Sijkåås byemän, att Olof för denne stöldh plichta måtte, och dee en 
gång fåå sine fiskewåhnor i rooligheet hafwa. Olof sade sig ingen fisk hafwa stulit, utan som 
han fådt wetta, skall sonen Olof hafwa wittiat grannarnes wåhnor och fådt 16 st. idar dem 
gåssen sielf ränsat, insaltat och i kiällaren insatt, utan at Olof Jonson der om den ringaste 
kundskap hafft. Honom förehöltz att det icke synes sannolijkt, det gåssen som i hans gårdh är, 
skall sådant kunnat giöra utan at fadren der af något skall märkt, och som tiufwegodzet i 
Olofz kiällare och inom hans låås är funnit, så kan eij annars wara, än att ju han wettat af 
[247r] stölden, den med gossen dölgdt, och sig såldedes der uti med honom deelachtig giordt; 
men han neekade ändå.  
 Gossen Olof blef med fadren confronterad, och neekade wähl i förstone till det fadren 
detta afwettat, men sedan påtygade han fadren, at han bedit honom taga den fisk han öfwer-
kommo i wånorne, och när Olof med desse 16 fiskar kom heem, hade fadren hielpt honom 
dem ränsa och salta, och sedan i kiällaren nedsatt, utaf hufwuden och innanmaten hade de 
kookat, dem fadren och ätit af. Olof Jonson betygade ändå sin oskuld, då ländzman honom 
öfwertygade, att då han honom stämbde, hade han begiärt ländzmans tillstånd att fåå förlijka 
grannarne, hwilket han icke hafft af nöden, om han warit oskylldig. Elliest tillstod Olof, att 
kiällaren war innanför cammaren inom bagarstufwan, och att der på ingen glugg eller wind 



 
 
 

141

öga fans. Desse 16 ider skattades till 2 [pund] à 16 ör s.m:t [pundet], men der utom sade 
Sijkås män, att dee mycken fisk hade mistat, som nu doch eij bewijses kunde.  
 Resolutio: Ehuruwähl Olof Jonsson will förebära, det han icke afwettat at sonen Olof 
stulit någon id från dess grannar utj Sijkåås, doch lijkwähl och emädan den stuhlne fisken är 
funnen utj Olof Jonssons kiällare och [247v] wärio, hwilket rum honom efter det 13 cap. 
tiufb. L.L. har ålegat att wårda, hafwandes Olof Jonsson icke allenast hulpit till fisken att 
ränsa och salta, uthan och der af ätit, och när han för denne stöld blef citerad, begiärat att fåå 
förlijkas, hwilket alla omständigheeter honom nogsampt öfwertyga, hälst då tiuften är i hans 
huus och giömo funnen, och fördenskull bör han \ effter det 3 cap. tiufb. L.L. / med sonen 
Olof för denna stöld efter Kongl. straffordn. de a:o 1653 § 3 böta 3-dubbelt, nembl. 3 d:r 
s.m:t, så och i föllie af Kongl. Maij:tz resol. d. 17 decemb. 1697 ståå uppenbara kyrkioplicht. 
 
5. Såsom Jöran Ersson i Tullingzåås, och drag. Claes Edbergh tillstodo, att söndagen näst 
efter påsk under gudztiänsten, det utaf sina grannars nätt de stuhlit 3 st. harrar, à 1 öre s.m:t st. 
Dy för sådan stöld dömbdes dee efter strafford. 3 § at böta 3-dubbelt, och ståå upenbara 
kyrkioplicht, och för det dee denna odygd under gudztiensten föröfwat, i anledning af den 3 § 
i Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrått, böta hwardera sine 40 m:r s.m:tt. 
 
6. Emädan dragoun Johan Ramsberg måtte widerkännas, at från dragoun Johan Granat han 
stuhlit 7 caroliner, eller 13 d:r 4 kopp.m:t, altså dömbdes han efter Kongl. strafford. 3 § att 
böta dubbelt, nembl. 13 d:r 4 s.m:t och måhlsägaren [248r] sitt åter, jempbwähl och i föllie af 
Kongl. Maij:tz resolution d. 17 decemb:r 1697 ståå uppenbara kyrkioplicht. 
 
7. Uthi dhen här instämde saken emellan ryttaren Lars Kopperman, och tolfmannen Israel 
Hansson i Eedhe, angående 12 d. kopp.m:t som Kopperman af Isrel Hanson fodrar, som en 
rest på ett stoo och en fohla, dem Isrel Hanson af Koppermans fadher till kiöp tagit för 18 d:r 
kopp.m:t, föreentes parterne, att Isrel Hanson till Karinmässo marknaden skall desse 12 d:r 
betala, ell:r undergåå execution, hwilken dom häradzrätten finner skiäligt att approbera. 
 
8. Länsm. Pähr Christensson tilltaladhe finnarne ifrån Hillesandh, Jon Hinderson och Påhl 
Jonson, för den skogzeld som förleden sommar hoos dem uthkommit, hwilken efter Jöns 
Anderssons berättelsse i Strand, gådt in emoot 2 mijhl, alt ifrån Hillesand till Lijnwijken, och 
som finnarne tillstå måtte, upbrändt en stoor tract, der ibland och dugelig skog och rödningz-
land, men der hoos föregofwo dee, att ellden dem owitterl. medan dee woro i skogen af Jon 
Hindersons wallgåsse Pähr Jonson uthsläpt, hwilket och Pär tillstod, berättandes att han i 
skogen hade giort upp elld för boskapen, hwilken tagit öfwerhanden [248v] så att han eij 
förmått honom släckia, beklagandes här uthinnan sin olycka. 
 Resolutio: Såsom skogzelden genom Pär Jonsons oweligheet är löös kommen och skada 
giordt, fördenskull skall han effter Kongl. Maij:tz placat af åhr 1690 bööta 100 d:r s.m:t, med 
skadeståndet upskiutes till dess det mätit wardher. 
 
9. Den skogzelld som finnen Olof Pålson i Flåsiön angafz hafwa uthsläpt, upskiötz till näste 
ting, att dessinnan ransakas kan, om samma elld någon skada giordt el:r eij. 
 
10. Saakfeltes dragoun Pehr Frijmodig till 40 m:r s.m:t, för det han sidsta stora böndagen 
warit från kyrkian och legadt hemma från Looråås, äfwen och för uteblifwande wid upropet 
dömbdes han till 1 d:r s.m:t efter processens 2 §. 
 
11. Saakfältes Jon Svenson i Hallen, för det han utan laga förfall har med sin hustru, första 
stora böndagen, legadt hemma från kyrkian till 40 m:k s.m:t efter Kongl. Maij:tz böndagz 
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placat, men hustrun frijkallas, efter hon måst warit hemma att skiöta barnen. Och emädan Jon 
Svensons hustru har åthskillige warningar oachtadt, några söndagar ifrån [249r] gudztiensten 
uteblifwit, utan laga förfall, dy skall hon effter Kongl. M:ts förordning om sabbatzbrått § 2 
böta 2½ d. s.m. och sittia 2 söndagar i stocken, sampt ståå uppenbara skrifft. 
 
12. Det kärade Jöns Jonson i Fyråhs, genom en dess till rätten inlagde skrifft, till Håxåhs 
byemän, om en slåttmyra, hwilken af uhrminnes tijdher skall lydt och legadt till hans 
hemman, men utaf Håxåhs byemän nyttias, fodrandes fördhenskull den åter. Erich Samuelson 
i Håxåhs sw. att besagde myra låge inom dheras skog effter det prof, som dem emellan gångit 
war, och derföre wille de dhen icke mista. Men dher emot påstodz å Fyråhs mans sijda, att 
dem och Håxåhs byemän emillan, ingen skogzskillnad wore, begiärandes en laga deelning 
efter hwars och ens tunnel., och att dem till rättelse, wissa råmärken dem emellan förordnas 
och upsättias måtte, hwar till och Håxåhs man sig begåfwo; hwilket, som det med lagen och 
det [lucka] cap. B.B. L.L. enligit är, så låter och tingzrätten  der wijd beroo, doch att imedler-
tijd hwar och en förblifwer wid dee ägor han innehafwer och besitter. [249v] 
 
13. 1. Oppböd Daniel Ersson i Ede Nilss Erssons hemman ibidem om 2 tunnel. 2 g:n, hwilket 
d. 20 martij 1697 han sig tillhandlat, doch med förbehåll af Kongl. Maij:tz höga rätt effter 
detta hemman går utom börden. 
 2. Upböd länsman wälförståndig Pehr Christenson hem:t Fyråhs, Hammardahls s:n 3 
gången, hwilket beståår af 5 tunnel. och alldenstund detta hemman kommer at gåå uthom 
börden, derföre och alla upbuden med förbehåld af Kongl. M:tz höga rätt till inlössen äro 
skedde, fördenskull innan något wijdare lagfarande kan effterlåtas, bör till underdånigst föllie 
af Kongl. M:tz nådige placat af åhr 1684 det Kongl. Maij:t i underdånigheet heembiudas. 
Warandes det af fölliande beskaffenheet, indeelt under dragounehållet wijd Majorns com-
pagnie, har temmelig god åkerjordh, lijten eng mäst af myrwall, skog till gierdzell och weed-
brand, timber merendeels af graan, något bark och näfwerskog tarfwelig, fiske och qwarn-
ställe till nödtorfften, diurfång på heemskogen, och som nämbden eij annat sig erinra kunde 
wore det gammalt skatte. 
 3. Upböd Per Anderson i Strand hem:t ibidem om 2 tunnel:d, det han af sine syskon 
inlöst, 2 gången utan klander. 
 4. Upböd hustru Seborgh Pärsdotter hemmanet Öhn om 1½ tunnel. 3 g. då det sades, att 
hustru [250r] Seborgs broder Olof Pärsson will klandra, som lembnas till laga uthförande wid 
nästa tingh. 
 5. Oppböd Nilss Grelsson h:t Grelssgård af 2 1/6 t:l. kiöpt af syskonen för 60 d. s.m:t 
effter kiöpskrifften d. 10 d:b:r 1696, 1 g. 
 6. Opböd Daniel Pärsson hem:t Grelsgård om 1 5/12 t:l. af dess syskon inlöst för säxtijo 
dal. s.m:t, 1 g. 
 7. Uppböd Olof Mårtenson i Grelsgården hem:t ib:m, om 1 1/5 t:l. hwilket han sig tillbytt 
emoot ett halfft hem:n på Åsen 1 g; efter häradzdomen d. 22 nov:ber a:o 1684. 
 8. Opbödh h. lieutn. Pell 3 g. till salu Isac Jonssons [bör vara: Erikssons] hem:n i Hallen. 
 
14. Det kärade Olof Pärson i Gärdhe till And. Ersson i Wallen om en slåttmyra, hwilken 
under hans hem:n legadt, och för 20 åhr sedan därifrån skall kommit under Anders Ersons 
gård påståendes den återbekomma. Anders Erson kunde icke neka det iu slåttmyran lydt till 
kärandens gård, men såsom han skall wara belägen inom Anders Ersons skogzråå, så påstår 
han, den att behålla. 
 Resolverades: Såsom Hans Kongl. Maij:t genom des nådige resolution [250v] af d. 12 
febr. 1696 påbiuder, att för indelningzwärketz beständigheet skull, ägorne skola förblifwa, 
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som dee nu äro, så bör och Anders Ersson i förmågo dher utaf besagde slåttmyra frambgeent 
behålla. 
 
15. Uthlofadhe Jöran Ersson i Tullingzåhs till instundande pingst helg betala dhe 5 caroliner, 
han är skylldig till Sven Ersson i Näset, hwar wid häradzrätten lät beroo, så at om Jöran 
Ersson på sagdhan tijd icke betahlar, skall han undergåå execution. 
 
16. Föredrog Mickell Andersson i Strand, hurusom han är sinnad att ingå echtenskap med 
sahl. Erich Olssons dotter i Ööhn, och till den ändan till brukz antagit dess faders hemman, 
Ööhn, om 2½ tunnel:d, uthbetalt creditorerne sampt hemmanet i åhr med sin bekostnad besåå 
låtit. Men såsom en dehl syskon äre omyndige, kan han sig om hemmanet icke så aldeles 
försäkra, ehuruwähl äldste brodren Olof Erson har honom besittningen ell. utlössen för sin 
dehl tillåtit, williandes han de andra syskonen effter råd och ämbne hielpa och understödia. 
Begiärandes fördenskull rättens uthlåtande här öfwer.  
 Barnens målsmän Jöns Jönsson i Bregård, Jöns Andersson i Strand och Nilss Grelsson i 
Grelssgård förklarade, att de wähl önskat för dee [251r] omyndige att behålla och lösa 
hemmanet från creditorerne, men deras egendom är der till för ringa, hwilket och af 
inventario befans, och derföre om det eij befarade answar med tijden, skulle de här till gierna 
samtyckia, ty om Mikel Andersson det eij löser, måste det till någon man obördig föryttras.  
 Detta blef af rätten öfwerlagdt; och alldenstund äldste brodren, som efter lag är berät-
tigadt att inlösa och beboo hemmanet, har sin rätt updragit swågren Mickel, som äldste 
systren haf:a skall till echta, börandes på en sådan händelse som detta är, en av syskonen de 
andra uthlösa, aldenstund emoot Kongl. M:tz nådiga förordning af åhr 1684, hwar och en sin 
andeel intet får besittia, efftersom och ingen af dee andra syskonen mechtig är dee andra 
uthlösa, eller dristig hemmanetz bruuk at emottaga. Fördenskull bör Mickel Andersson wid 
detta hemman förblif:a, så wijda han Erik Olssons dotter till echta tager och creditorerne 
uthbetalar. 
 
[Utan paragrafnummer:] Afsades att Jöns Anderson i Hallen [251v] skulle medh 2 d. s.m. 
ärsättia dhen skada, han tillfogadt Olof Andersson i Tulsåhs, medelst det, han hemmanet 
Tulsåhs förledit åhr hade twe sått. 
 
17. Uppå Johan Jönssons och Erich Hanssons wägnar i Gocksiö och Hammardahls s:n, före-
drog Erich Jönsson i Sijkåås, hurusom dee i förledhen höst hade fasttagit en förrymd dragoun, 
Jonas Leek wijd nampn, hwilket således tillkommit, att denne Jonas Leck hade med en annan 
kona rymbdt från capiten högwälb. h:r Magnus Ulfsparres compagnie, tagandes wägen ge-
nom Häggenåhs s:n öf:r till finlijen, alt skogzledz, men hade gådt wilsse på fiällen, så att när 
dee kommo fram till Gåcksiö och Johan Jonson råkadt, hade Leck frågadt, om det icke woro 
Finlijen i Norrie, der till han swarat Ja, och bedit karlen gåå inn, men efter han föll honom 
misstänckt, sände han effter Per Jönson, och Leken att hindra gifwit honom imedlertijd äta. 
Sedan hade de honom fasttagit och med konan fördt till länsman Per Christensson, hwilket 
och länsman tillstod, och att Leken med konan blifwit länsman från länsman förskickade till 
häradzfogden, warandes denne Leck sedermehra af regementzrätten dömbd till döden. 
 Gokssiö byemän som tillstädz [252r] woro jempte nämbden och allmogen betygade, att 
de hördt så wara tillgådt, som berättadt är, och fördenskull anhölt Erich Jönson på de andres 
wägnar, att dhe för sitt beswär måtte hugnas med dhen belöning, som hans Kongl. M:t i nåder 
har förordnadt dhem, hwilka slijka rymmare fasttaga, hwar om dem lembnades högre handen 
ödmiukheet att sökia, blifwandes det der hoos betygadt att Gokssiö byy är öfwerst i 
Hammardals s:n emoot fiället belägen derest Finlijen i Norrie tager emoot. 
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18. Wijdare hade och Johan Jönson i Gokssiö med dragounerne Hans Blix och Matz Spehl-
upp förleden wår fasttagit en b:d Johan Nillson, hwilken, som sedermehra är blifwit kunnigdt, 
skall rymbdt från Norrbottens regementet, och förleden winter då han kom hijt, sig hoos 
bonden Erich Ollson i Eede uthbudit till dragoun, hwar på bonden sedan han honom hoos h:r 
majorn wijsat, som Johan Nillson för duchtig pröfwat, har bonden gifwit honom stedzell pen-
ning, eftersom han och skall fådt lof honom för sin roote att insättia, men några weckor dher 
effter, sedan [han?] stuhlit bonden, rymmer han och tager wägen till fiälls åth Finlijen, men 
blifwer under [252v] fiällen af desse karlar anträffat och grijpen, sampt till länsman förd, 
hwilket han och tilstodh, och att denne Johan Nillson, som elliest skall heta Johan Clemetzon, 
är länsman från länsman förskickad till häradzfogden. Här jempte betygade och ländsman, att 
denne rymmare för honom bekiändt, att han hafft upsåth och tanka att gåå öfwer till Norrie, 
han hade och bekiändt att han wore utan pass och tillstånd från Wästerbottens [!] regemente 
gången, der under han tiänt hade, och skall som länsman hördt, nu wara tijt försänd.  
 Erik Jönsson begiärade att och för dhenne rymmares fasttagande ofwan bem:te karlar 
måtte fåå det, som Kongl. M:t allernådigst förordnat. Nämbden och allmogen tillspordes här 
om och instämde alla att så woro tillgångit som refererat är, hwar till protocollet är fördt, 
hafwandes wederbörande om den åstundade belöningen hoos högre handen i ödmiukheet att 
anhålla. 
 
19. Blef undersökt om den skogzelld, som förleden sommar uthkommit på Tullingzåhs 
skogen, för hwilken länsman hade samptel. grannarne instämbdt, hwilka dher till [253r] 
nekadhe, skiutandes skullden på Jöns Andersons pijga Ingrid Danielsdotter och föraren 
Bäckmans pijga hustru Gundborg, eftersom de dhen tijden warit uti fäbodarne hardt in wijd 
dher ellden utkommit, derföre blefwo dhee hwar för sig examinderade. Ingrid kunde intet 
neka det ju elden kommit upp utanför fälöten, och wiste icke om Gundborg der till woro 
wållande, alldenstund hon uti en swamp hade borit eld med sig till skogen. Tog afträde, och 
inkom Gundborg, hwilken äfwenledz wederkiändes, att hon wähl borit eld med sig till skogz i 
en swampt, men ingen eld uptändt uthan woro skogzelden långdt utan för fälöten upkommen, 
det och Tullingzåås män wittnade, förmeenandes att några skalkar den tijden hade gådt öfwer 
skogen, alldenstundh och något tillförende en eld upkom och denne straxt efter, alt uti en linie 
i wägen till fiälls. 
 Resolutio: Såsom hustru Gundborg icke med fullom skiälom kan tillbindas at hafwa 
denne eldh uthsläpt, dy lembnas henne, som ett witismåhl, efter det 19 cap. tingb. sig med 
sielf sins eede wäria, hwilken eed hon och straxt aflade, och för det öfrige skiutes saaken up 
till nästa ting, då wijdare om banemannen skall undersökias och dömas, jempnwähl och om 
Tullingzåås män wijd släckningen efterlefwat Kongl. Maijtz placat. [253v] 
 
20. Föredrog länsman wälförståndig Pähr Christenson, hurusom dragoun Johan Gierss skall 
lefwa något sällsampt, i dy att han går ikring i sochnen och ehwar han kan fåå kundskap, det 
något creatur er dödt blifwit fast det än legat några dagar, kanskie och hela wekan, tager han 
det och det upäter, nembnandes länsman fölliande måhl, hoos Israell i Giörwijk, en selfdöd 
geet, hoos Erich Nilsson på Åsen en geet som legat död 3 dygn, hoos Lars i Fyråhs en killing, 
hoos länsman äfwen en killing, förutan flere mångestädz, som långdt woro att upräkna, men 
detta hade alt nyligen passeradt.  
 Jerss beklagade att han detta hade giordt utj sin fattigdom och hungersnööd, hafwandes 
han der hoos dhet fehlet, som länsman och nämden wittnade, att han sällan är mätt, och kan 
när han får maat äta så mycket, som 4 andra karlar, och då kan han swälta 3 à 4 dagar. Detta 
blef Jerssen förehållit, att wara mycket oanständigdt, och att han måtte sig der från afhålla och 
lefwa utaf sin lön som han af dragounehållaren niuter. 
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21. Förekom Lars Zachrissons hustru i Flåsiön, hustru Sophia, kärandes till Pär Pärsson i 
Hafznäset, om torpet Hafznäset. Men såsom här öfwer är redan resolveradt, så kunde ingen 
ändring [254r] där utj giöras, utan lembnas henne att sökia sonen, som torpet bortsåldt. 
 
22. Föredrog länsman, hurusom förleden långfredag, en elg woro död funnen uti en graaf, 
den Swän Pärsson i Håxås tilkom, och såsom det war inom dhen förbudne tijdhen, altså har 
han honom derföre instämbdt. Pähr [!] beklagade sin olycka, hafwandes han på många åhr 
ingen elg fådt, och när han 14 dagar för wårfrudagen besåg grafwen, såg han att elgiarne 
strukit förbij till fiellet, och trodde så intet, att någon skulle komma, dherföre han på 6 wekor 
intet såg dherefter, men att han lembnat grafwen oupslagen, woro hans oförstånd, eftersom 
han tänckt, det sniön af sig sielf skulle gåå upp och den yppna. Elgen hade Gåkssiö bönderne 
med honom besedt, och betygade, att han länge legat, emädan då redan mattkarne [=maskar-
na] begynte utj kiöttet wäxa, hwar af Sven sluta wille, att elgen blifwit slagen för än den 
lofgifne tijdhen expirerade. Länsman kunde här till icke alldeles neeka, eftersom Sven woro 
en stilla karl, hemställandes saaken till rättens afdömmande.  
 Detta blef af rätten öfwerlagdt, och alldenstund det är en mörk saak, och icke så klart, att 
elgen blifwit slagen sedan den förbudne tijden inföll, [254v] efter det i kiöttet warit mattkar, 
derföre föll rätten på dhe tankar, att Sven Pärsson i anledning af det 19 cap. tingb. med sielf 
sins eede bör erhålla, att han detta giller icke af argheet, någon elg att fånga lembnat hade, 
utan att det skiedt af oförstånd, och att han eij annat förstådt, än det elgztijdhen war förbij. 
Hwarpå häradzrätten will definitive i saaken dömma. 
 
23. Det beswäradhe sig kyrkioherdhen h:r Jonas Salin öfwer dragounerne Olof Wällkommen 
och Olof Hägg, att han utaf dhem icke kan uthbekomma dhe bötter, de för cronobrott äro fälte 
till, uthan står han i kyrkians räckningar derföre debiterad. Desse dragouner sade sig gierna 
willia betala, men hade intet annat än deras löhn att tillgå, hwilken i desse swåra tijder 
knappast till deras föda förslår, och annat ägde dee intet. 
 Resolutio: Såsom för böter, dragouners lhön emoot Kongl. M:ts resol. d. 4 maij 1685 
icke får angrijpas, dy böre för desse bötter Wällkommen och Hägg corporaliter plichta, 
blifwandes det h. kyrkioherden till bewijs lembnat, att han kyrkians rätt i alla måtte bewakadt 
hafwer. 
 
24. Såsom Jon [bör vara: Jöran] Ersson i Tullingzåås med sin hustru Ingrid Ollsdotter o-
achtadt dee af h. kyrkioherden till dhem skiedde [255r] åthwarningar; uthj ett swårt haat och 
missämia, sampt förargeligit lefwerne fortfara, fördenskull och i anledning af Kyrkiolagens 
[16] cap. § [11] sättes dhem 10 d. s.m:t wijte före, som någon owäsende först begynner. 
 
25. Alldenstund såwähl h. pastor som allmogen i Strööm sig beswärade, det Ströms finnarne 
med Ångermanlandz finnarne skola hålla tillhopa, och tillåta Ångermanlandz finnarne inom 
Jemptelandz råån, fälla swedieland, niuta fijskerijn och elgzwonor, hwar af icke allenast 
ingen tijonde ärläggies, utan torde sådant med tijdhen förorsaka någon twistigheet. Altför-
denskull blef för samptel. finnarne dhe 5, 6 och 9 § utj skogzordningen upläsen, då och från 
Ångermanland war tilstädz finnen Matz Pålsson i Rusiön, som befaltes här om notificera sine 
grannar. Elliest skall af landzskrån allmogen, sig till rättelsse fåå en afskrifft, som offentel. 
bör upläsas. 
 
27. Aflade säxmännen Jöns Ollson i Tulsåås och Hällie Persson i Giärde med Jöns Anderson 
i Strand, deras säxmanna eed. 
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27. Det beswärade sig nämbdeman Jöns Jönson i Bredgård och Nilss Ersson i Näset, som 
närmast boo intill färrijesundet, hurusom [255v] dhe af dhe resande stort beswär hafwa, och 
der emot hwarken undfå någon wedergiäldning eller frijheet, utan måtte dher ofwan på hålla 
dhem farkoster, både bååt och färria, hwilket dem är till stoor bekostnadt och tijdzspillan, 
begiärandes att der öfwer någon förordning affattas måtte.  
 Detta blef med nämden och allmogen uti h. fändriken Hellebergz närwaro öfwerlagdt, 
och emädan desse bönder icke mera än andra kunde i så måtto graveras; fördenskull komo de 
så öfwerens, att Strööms s:ns allmoge skulle nu straxt göra sammanskott till ehn flotta, att 
öfwerföra hästar och boskap med, så och en bååt, för folck, hwilka farkoster lembnas i 
sochnestufwumannens förwar. Uthlofwandes allmogen hwar och en som öfwerfahr sundet, att 
för en persson gifwa honom 1 öre k.m:t, för en häst, koo el:r oxe 3 öre k.m:t, för en geet, 
bock, får eller gumsse 1 öre k.m:t, hwilken deras förening till protocollet fördes. 
 
28. Öfwersågz förrättat huusesyn på compagnie prästens tilldelningz hem:n Gåcksiö i Ham-
merdahls s:n 1/2 tunnel. skatte, hwilket Erich Jönsson sig tillhandlat, lofwandes dess fehl-
achtigheeter som sig bestego till 16 d:r 27 s.m:t inom 2 åhr att bättra, hwar till han pröfwades 
wara duchtig, efter han är en flijtig och behållen bonde. [256r] 
 
29. Förehades dhen syyn som hållen är öfwer häfd och byggnad wijd Per Anderssons skatte-
hem:n i Sijkåhs om 1 t:l. dragounehåll wijd h:r Majorns compagnie, hwars fehlachtigheeter 
skattades till 18 d:r 28: 16 s.m:t, dhen åboen lofwade bättra, och honom pålades att giöra 
inom 2 åhr, blifwandes jorden till Kongl. Maijts säkerheet imedlertijd inteknadt. 
 
30. Togz under händer dhen husesyn, som wärkstäld är på Claes Jonssons hem. i Sijkåås 1 
t:l. crono, dragounehåll wijd h:r Majorns compagnie, och Claes Jonsson för 7 år sedan tilträdt, 
då hem:t warit mycket förfallit och wanbrukat. Under sin tijd har Claes upsatt 1 stufwa med 
cammare och fäähuset, så och stängt hagar, hwilket emoot hans åhrl. skylldigheet upgår, och 
hwad som effter synen brister, till 19 d:r 3: 20 s.m:t, det lembnas på fölljande åhrens byggnad 
att förbättras, eftersom han och är en flijtigh man. 
 
31. Anbelangande dee 32 d:r 19: 8 s.m:t brist, som effter hållen besichtning är funnen wid 
Lars Pärssons hem:n Sijkåås, 1/2 tunnel. skatte, och compagnie prästen tilldeelt, så påtog sig 
skattemannen dem att bättra, inom 3 åhr, och söke sine hemulsmän igen af hwilka [256v] han 
hem:t kiöpt, imedlertijd inteknas jorden Kongl. M:t till säkerheet. 
 
32. Dee 8 d. 7: 4 s.m:tz brist som pröfwades wijd Måns Hanssons hemman Gissellåhs 4 1/6 
t:l. skatte dragounehåll wid h:r Majorns compagnie, och han halfft med Olof Matzon åbor, 
lofwadhe Måns Hansson innewarande åhr bättra. Men Oloff Matzon woro nyl. genom kiöp, 
till den andra hälfften kommen, der wijd fans 32 d:r 10: 16 s.m:t brist, dem han lofwade bättra 
och honom pålades inom 3 åhr att giöra, och imedlertijd till Kongl. Maij:ts försäkring blifwer 
jorden inteknadt. 
 
33. Wijdh Per Nillsons skattehem:n Fagerdal 2½ t:l. dragounehåll wijd h:r Majorns compag-
nie, pröfwas 32 d:r 23: s.m:t fehlachtigheeter, dem åboen sig antog att rätta innom 3 åhr, men 
dessinnan inteknas skatterättigheeten Kongl. M:t till säkerheet. 
 
34. Dee 9 d:r 29: 2 s.m:t fehlachtigheeter hwilka effter hållen syn funnes wijd Karin Pärs-
dotters skattehem:n By om 4 t:l. dragounehåll wijd h:r Majorns compagnie, uthlofwade enk-
ians son nästkommande [257r] åhr att bättra, hwar till enkian som wähl behållen är pröfwas 
solvendo. 
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35. Öfwersågz hållen syneförrättning wijdh skattehem:t Moo à 3⅓ t:l. trumslagare boställe 
wid h:r Majorns compagnie, warandes kyrkioherden ehrewyrdige h:r Jonas Salin ägesman 
dher af, hwilken lofwade wara Kongl. M:t responsabell för den der wijd befintel. 60 d. 10: 
s.m:t brist, till hwilken ända han i winter framfördt timber och alla materialier, tänkiandes nu 
straxt med byggiandet, en begynnelse giöra, beklagandes att då han der till kom, det redan 
heelt förfallit war, det och nämbden bewittnade. Doch till Kongl. M:ts desto större säkerheet 
inteknas skatträtten till dess hemmanet blifwer fullbyggdt. 
 
36. Hwad wijdkommer dee 18 d. 6: 8 s.m:ts brist som funnen är på häfd och byggnad wijd 
skattehemmanet Fyrås om 5 t:l. dragounehåll wijd h:r Majorns compagnie, åtog sig länsman 
Pär Christenson som det kiöpt att bättra, efftersom han och, som nämbden wittnade största 
deelen der af redan bättrat och bygdt hade. 
 
37. Öfwersågz hållen husesyn på Jon Pärsons skattehem:n Tullingzåås 1⅔ tunnel. skatte och 
5/6 tunnel crono, dragounehåll wid h. Majorns compagnie, hwilket Olof Andersson genom 
kiöp [257v] sig tillhandlat, och dömdes att answara dhe 20 d. 20 s.m:tz brist som dher wid 
fans, och söke sine hemulsmän igen det bästa han gitter, blifwandes jorden Kongl. M:t till 
säkerheet inteknadt. 
 
38. Togz under händer, hållen huusesyn på Isac Erssons hem:n Hallen 1 1/6 tunnel. \ indeelt 
på länsmän i Frössön och Hammerdahl / hwilket genom ödesmåhl är förfallit, men h:r lieutn. 
Ewert Pell erhållit h:r general majorns resolution för bortmistade räntor, sin regress i hem-
manet hafwa, och det försåldt till Sven Ollson hwilken det allenast 2 åhr åbodt, hwar under 
han ingen byggnad giordt, och fördenskull dömdes han, derföre gifwa 13 d:r 20: 16 s.m:t 
hwilka kortas af hans på hemmanet uthlagde 22 d:r s.m:t och hwad som öfwerstijger, bör h:r 
lieutn. honom återgifwa.  
 Eliest för dee 4 åhr som Erich Pärsson i Öhn hade hemmanet under frijheet brukadt, 
pröfwades han fullgiordt sin skyldigheet, och fördenskull warder han frij erkiändt. Men hwad 
som nu utj dee 34 d:r 5 s.m:ts brist resterar, bör af åboerne förfärdigas och på deras åhrl. 
byggnad afräknas. 
 
39. Öfwersågz håldne huusesyner på fölliande hemman, såsom 

1. Mattz Jöranssons i Espenäs 1 tunnel. skatte, och är h:r majorn tilldelt, hwars 
feelachtigheeter [258r] allenast pröfwades till 2 d:r 25: 16 s.m:t, dhem åbon straxt dömbdes 
att bättra. 

2. Nääset; Nilss Erssons skattehem:n 2¼ tunl. dragounehåll wijd h:r Majorns compagnie, 
hafwandes bonden sedan synen hölltz 1696 dhe utsatte 3 d:r 4. s.m:ts feelachtigheter bättrat. 

3. Tullingzåås; Lars Svensons hem:n 2½ tunnel. skatte, dragounehåll wijd h:r Majorns 
compagnie, dher å funnes 23 d:r 29: 16 s.m:ts fehl, dem åboen dömdes inom 2 åhr att bättra 
och jorden Kongl. M:t till säkerheet inteknad. 

4. Pär Anderssons cronohem:n i Hallen som åboes af Anders Pärsson, är 1 1/6 t:l. och på 
munsterskrifwaren wid h:r Majorns compagnie tilldeelt, dhe 14 d:r 28: 20 som der felade, 
lofwade åboen med första bättra, der till han för sin flijt pröfwades duchtig. 

5. Giörwijk, Pär Olssons hem:n 1½ t:l. skatte dragounehåll wijd h:r Majorns compagnie, 
der å funnes 27 d:r 17: 16 s.m:t brist, dem skattemannen pålades inom 3 åhr att bättra, och 
emedlertijd inteknas jorden till Kongl. Maj:ts säkerheet. [258v] 

6. Israell Philipsons hem:n i Giörwijk 2 t:l. skatte, dragounehåll wid h:r Majorns 
compagnie, hwar wijd funnes 44 d:r 20: 8 s.m:ts brist, dem skattemannen dömdes att reparera 
före inom 4 åhr, ell. contant betala, blifwandes skatterättigheeten imedlertijd Kongl. M:t till 
säkerheet inteknadt. 
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7. Wijd skattehemmanet i Giörwijk som Hemming Pärsson åbor 1 1/6 t:l. halfft skatte 
och halfft crono, dragounehåll wijd h:r Majorns compagnie, funnes 28 d:r 28: s.m. brist, dem 
Hemming Pärson pålades inom 3 åhr att bättra, och jorden till Kongl. M:ts säkerheet dess-
innan inteknadt. 

8. Anbelangande dee 26 d:r 18: 20 s.m:ts feelachtigheter, som efter skedd husesyn pröf-
wades wijd dhen andre halfwa deelen af nästföregående hemman i Giörwijk 1 1/6 t:l. skatte, 
och bebos af Ingell Andersson, så fant rätten skiähligdt honom, som skatteman att påläggia, 
för bristen till 26: att answara och inom 3 åhr att bättra, blifwandes skatterättigheeten Kongl. 
Maij:tt till försäkring, imedlertijdh inteknadt.  

 Vid. n. 43 infra. [Se § 43 nedan.] 
 
40. S. d. Kom för rätten Matz Jöransson i Espenäs, föredragandes hurusom det hemmanet i 
[259r] Espenäs han åbor, af gambla tijder hafft 1/4 part uti Reenåns afradzslåtter, hwar-
igenom hemmanetz åker blifwit conserverad och åboerne sine uthlagor kunnat giöra. Men 
Öbyggiarne hafwa samma slåtte-afradzland sig tillböxlat, emot 1 d. 16 s.m:t åhrl. så at alt 
sedan han till sitt hemmans uprättelse har åhrl. måst af dem läija samme slått till 30 à 40 lass 
och 50 gålf, begiärandes, att såsom Öbyggiarne hafwa öfwerflödig slått och mark dessutan, 
det honom effterlåtas måtte emot afrad à 24 öre s.m:t sin fierdepart tillträda, på det till Kongl. 
M:ts och cronones tiänst hans hem:n måtte bibehållit blifwa. Öbyggiarne kunde icke neeka, 
att dee ju bortskieppat någon slått i detta afradzland till Matz Jöransson och dess granne Jöns 
Jonsson, men wille ändå påståå, att dhenne slått woro dem nödig. 
 Hwaremot dhem förehöltz, att dhe der medelst giordt sig afradzlandet förlustige hwars 
natur och egenskap egentel. är, att de läggias dhem till bistånd som swaga hem:n hafwa. 
Nemden på tillfrågan intygade, att Matz Jöransson bor på en skarp och aflägen ort, och 
hafwer ringa slåt, men Öbyggiarne hade goda ägor och slåtter, så att denne 1/4 part dhe wähl 
umbära kunde; och aldenstund Matz Jöranson för 1/4 deel anbödh hälfften, nembl:n 24 öre 
[260v] s.m:t emoot de 6 m:r s.m:t som Öbyggiarne gifwa för hela afradzlandet, hwilket länder 
till Kongl. M:ts räntors förmerande, altså hemställes det h:r generalmajorn och landz-
höfdingen ödmiukel. om Matz Jöranson emodt desse 24 öre s.m:t icke måtte till sitt hem:s 
upprätthållande en fierdepart i Reenåhns afradzland bekomma, hälst det nogsampt pröfwes, 
att Öbyggiarne mehra slåt innehafwa än dee betarfwa, när de den åhrl. bortläija till andra. 
 
41. Såsom åboen å hust. Märitz och Christopher Larsons hemman Loråhs, hafwa äfwen för 
1697 åthniutit frijheeten, så skulle och det utj dhen wijd sidsta ting der öfwer bewilljade at-
testen införas. 
 
42. Undersöktes om fölljande hemmans ödesmåhl och om dhe för åhren, 1694 och 1695 nå-
gon ränta till regementzskrifwaren wälb:de Nilss Molin hade uthgifwit och befans som föllier. 
 1. Tage Månssons hem:n i Fyråhs, 2 t:l. har warit crono och legat öde och åboon Israell 
Månsson, hwilken för några åhr tillbakas det på frijheet uptagit, allenast satt der på några åhr, 
men såsom han [260r] till dess brukande eij war mechtig, lembnade han det 1689 åter öde 
efter sig, men a:o 1692 tog Erich Zacrisson det an på 4 åhrs frijheet, dhem han och niutit 
hwaribland och berättades wara åhren 1694 och 1695, så at till h:r regementzskr. Molin han 
för bem:te åhr ingen ränta uthgifwit. Till des upprättande fins god åker, lijten engh, timber-
skog af gran, wed och giärdzlefång, qwarnställe, lijtet fiske och elgzwåhnor, någon bark- och 
näfwerskogh. 
 2. Hallen, Jon Olssons skattehem:n 2¼ tunl. har skatteman för 9 à 10 åhr sedan, då han 
till Norrie öfwergick, lembnat öde, hwarmedelst det till crono förföll, sedan det 1688, 1689 
och 1690 hade legat öde, hafwandes Olof Jonson 1692 det under 4 åhrs frijheet uptagit och 
dhen samma niutit, jembwähl för åhren 1694 och 1695. Till dess uprättelsse fins god men 
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fråstländ åker, äng mäst af myrslått, tarfweligit fiske, qwarn till huusbehof, timberskog, 
giärdzelfång och weedbrand till nödtorfft, så och näfwer- och barkskog, ellgzwånor iblandh. 
 3. Tullingzåhs, Nilss Andersson, hwilken war skattägare deraf, och år 1689 farit öfwer 
till Norrie, och så kom hemmanet att liggia 1691 och 1692 öde, då Påhl Jonsson det på 4 åhrs 
[260v] frijheet uptog, och jempwähl 1694 och 1695, ingen ränta ärlagdt.  
 4. Ibidem. Olof Jönssons skatte, hwars ödzmåhl såledz tillkommit, att Olof Jönsson åhr 
1687 blef död, lembnandes hustrun och barn efter sig i stoor fattigdom, och så blef hemmanet 
liggiandes alt till 1692, då Jon Hindersson det på 4 åhrs frijheet antog, så att för åhr 1694 och 
1695 han ingen ränta der af uthgifwit. Till desse 2:ne hemmans uprättelsse fins temmelig god 
åker och eng, timberskog af gran och furu, wedbrand och giärdzlefång, nödtorfftigt fiske och 
muhlbete, näfwer och barkskog, qwarn ställe till huusbehof, så och elgzwohnor.  
 Desse ofwanstående 4 hemmans ödesmåhl kunde icke finnas i någon måtto wara till-
kommit dermedelst, att de som räntan hafft, hafwa åboerne dher öfwer graverat med skiutz-
ning, dagzwärken, ell. elliest, icke heller att under påstående ödesmåhl någon brukadt dess 
ägor och slått för grääsgieldh, utan hafwa ägorne för fääfot legadt. [261r] 
 
43. \vid. n. 39 supra./ För det sidsta hwad beträffar dhe 5 d. 16 öre s.m:ts brist, hwilke finnes 
effter förrättad husesyn och der å skedd wärdering på Jöns Jonssons skattehem:n Espnäs om 1 
t:l. så åtog sig bondhen, som han och tillsades, wid laga bötter, dhem nästkommande åhr att 
bättra. 
 
44. Såsom dr:ne Matz Läijman och Olof Biörn effter undfångne stembningar eij comparerat, 
dhen förre för stöld, dhen andre för böndagzbrått, altså saakfältes dee pro absentin till hwar 
sin 1 d:r s.m:t, men wijd så fatte saaker kunde dee intet nu dömas, utan skulle om eij elliest, 
till nästa ting genom tiänl:a medell hafwas för rätta. 
 
 
 

Ting 26 och 28 november 1698 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 19 b, fol. 490r–502v, ÖLA. Protokollet är delvis fukt-
skadat, komplettering (utan särskild markering) har gjorts från renoverade domboken i Svea Hovrätt, Advokat-
fiskalens arkiv, vol. E XI e: 3483, fol. 947v–963r, RA. 
 
Anno 1698 d. 26 och 28 november höltz ord. ting med allmogen af Hammardahls pastorat, 
närwarande häradzfogden wälb:de Lorentz Backman och samma nämd som wijd wårtinget 
finnes specificerad, undantagandes att i Jöns Jönssons ställe i Bregård, antogz till tolfman 
Abram Abramsson i Jonsgård, hwilken med hand å bok sin troheetz- och domare eed aflade. 
 
1. Allmogen till rättelsse publicerades dhe Kongl. placater, som wijd förra tingen anno-
terade finnes. 
 
2. Fölliande fehlachtige åboer blefwo uppå lieutn. Pells begiäran warnadhe, och Kongl. M:t 
till säkerheet deras hem:n nu 2 g. upbudne, nembl. Pär Anderssons i Sijkåhs, Jon Erssons i 
Eede, Jöran Erssons i Tullingzåhs, och Sven Jöranssons i Wijken. 
 
3. Lieutn. edell och manhafftig h. Ewert Pell lät 3 g. upbiuda till salu Isack Erikssons skatte 
hem:n i Hallen 1 1/6 tunl., hwilket honom tillförene på löhn warit anslagit, men wid indeel-
ningen 1695 anordnat till länsmännen på Frössöön och här i Hamerdahl, och emedan detta 
hem:n förmedelst åboens rymmande 1688 har till 1692 öde legadt, så är det för crono in-



 
 
 

150 

skrifwit, dock såsom lieutn. Pell och lieutn. Rosenstierna hafwa effter Kongl. M:ts nådigste 
resolution, den för samma hemmans ränta åthniutne refusionen, måst betahla tillbakas, är 
lieutn. der emoot af [490v] h. gen. majorn och öfwersten wälborne h. Carl Gustaf Fröligh d. 
13 april 1695 lembnad regress utj hemmanet efter lag för mistade räntor, dock att han skall 
betahla resterande rökepen:gar och contribution, tänkiandes lieutenanten intet behålla hem-
manet för sig, utan det en annan uplåta, men emedlertijd ståå och swara för räntan och hem-
manetz häfd. Elliest måtte det Kongl. M:t i underdånigheet heembiudas, warandes här till 
swag och frostländ åker, tarfwelig eng, mäst af myrhö, skog till timber, wed och gierdzelfång, 
qwarnställe till husbehof, diurfång och tarfweligit fiske, jembwähl nödtorfftig näfwer och 
barkskog, dessutan och gammalt skatte. 
 
4. Liutn. wälb. h. Pehr Rosensiöldh käradhe till dragoun Abram Vallin om 5 d. s.m:t som 
lieutn. a:o 1696 för dess afresa till Stockholm, har denne Wallin, jempte ett breef gifwit, att 
lefwerera till fendriken Roterman, men emedan samme penningar intet äre frambkombne så 
påstår lieutn. att Vallin måtte dem med expenser återgiälla. Wallin wille intet tillstå, att han 
någre sådane penninger hade emottagit, dherföre honom att öfwertyga inlade lieutn. fendriken 
Bergklyfftz och munsterskrifwarens Hambræi attester af den 12 och 8 huius, betygandes den 
förre, att han såg det lieutn. lefwererade Vallin penningarne, och han lofwat dem framföra, 
hafwandes lieutnanten [491r] berättat, att det war 5 d. s.m:t. Det samma betygar och 
Hambræus, så och quantum angående, att lieutn. sagdt det warit 5 d. s.m:t och efter Wallin 
ändå continuerade uthi sitt nekande, så frågades om han då kan giöra eedh? Sw: att så wijda 
honom witterligit är och han sig nu kan det påminna, men positive wille han intet swärja. 
Detta blef med nämbden öfwerlagdt och resolveradt. 
 Att såsom lieutn. wälb. h. Pehr Rosensiöldh med 2:ne wittnen bewijsat, det dragoun 
Abram Vallin har 1696 om hösten och på Kongzgårdhen, tagit emot 5 d. s.m:t i ett papper till 
fändriken Roterman att framskaffa, hwilket dock icke skiedt är, utan äro samma penningar 
förkombne, hafwandes Wallin när eeden honom erbödz, icke heller wehlat den positive och 
fullkombl. giöra. Fördenskull och wijd sådane befintelige omständigheeter, finner tingzrätten 
skiähligt, att Wallin bör wara lieutn. man för desse 5 d. s.m:t och dhem honom återgiälla. 
 
5. Angående dhen twist som war emellan Sven Jöransson och Per Christensson i Wijken om 
någon slått, så blef på parternes begiäran 4 tolfmän förordnade dem emellan att syna och 
jembka, så at hwar och en har sin fyllnad. Wijd samma tillfälle skohle desse [491v] män 
jembka giärdzlegårdarne, aldenstund Sven klagar att han skall hafwa för mycket; dhen skada 
som Sven Jöranssons swijn giordt Per Christensson till 3 band råg, skulle Sven ärsättia med 8 
öre s.m:t. 
 
6. Swän Jöranson i Wijken fodrade Lars Olson i Solberg om en slått till ett lass, hvilken i 
forna tijdher legat under Svens hem:n men för 8 åhr sedan skall Lars der till stijgit och b:te 
slått uprögdt, påståendes dy Sven att fåå dhen åter. Lars sw. att der tillförene aldrig warit 
någon slått, uthan hade han detta stycket för 8 à 9 åhr sedan uprögdt, och kommer honom så 
snart till som Sven, alldenstund deras slåtter liggia hwar om annan; dessutan betygades, att 
för Sven iembwähl woro tillfälle att rödia, och fördhenskull blef afsagdt att Lars Olsson 
behåller slåtten i krafft aff Kongl. M:ts resolution a:o 1696 d. 12 febr. och Sven Jöransson 
öppit lembnadt, der bredewijd hwarest tillfälle finnes, en lijka slått får uprödia och bruka. 
 
7. Alldenstund dr. Olof Wälkommen tillstod sig förl. sommar hafwa stuhlit från Siuhl 
Jöransson i Wallen 5 st. bocke kiött till 15 m:r à 1 d:r s.m:t [lispundet], så och 6 kakor bröd à 
1½ öre st. Dy saakfältes han effter Kongl. strafford. § 3 att böta 3 dubbelt \ med 3 d:r 3 [öre] 
s.m.t / och målsägaren sitt åter, så och ståå uppenbara kyrkioplicht. [492r] 
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8. Beswäradhe sig kyrkioherdhen ehrewyrdige h. Jonas Salin, öf:r dr. Matz Läijman, huru-
som han förl. sommar utj prästegårdhen i låfftz swalan, för honom bortstuhlit en barkad huud, 
så och åhret tillförene, då commissionen hölltz, en sölf:rskedh, hwilket han till rättens af-
dömmande lembnade. Hudhen kiändes Läijman widh och att han sedan hade henne bortsåldt, 
till Danill Ersson i Ede, för 1½ ort, det Danill tillstod, betygandes sig eij annat wettat än woro 
den rätt fången, efftersom Leiman refererat, att han hade den af sin bonde på lönen undfådtt. 
Huden blef aff nämbden wärderat för 1⅓ d:r s.m:t. Sölf:rskeeden nekade Leiman enständigt 
till, hwar emoot eij heller några skiäl funnes, honom der till att öf:rtyga, wijdare än Leiman 
hade den gången warit i Prästegården.  
 Daniel Ersson angående, så hade han godt loford, och kunde ingen honom tilläggia, det 
han wettandes, kiöpt den stuhlne hudhen. Länsman Pehr Christensson påminte här wijd, att 
Leiman länge brukadt denne odygden \så att han altijd snattat smått/ och lär tilförene wara 
lagförd och dömbd en á 2 g. hwilket blef efftersedt  och fans att 1696 den 30 april är Leiman 
för begången stöld dömbd att böta 4 d:r 28 [öre] s.m:t och 2 g. den 20 octob. [492v] samma 
åhr, jämpte en annan dragoun Claes Bengdtson wid nampn, dömbde tillhopa för tiufnad att 
plichta 26 d:r 11 s.m:t hwilka bägge gånger han corporaliter är afstraffad, och war nu såledz 3 
gången igenkommen.  
 [Tillagt i marginalen:] Läijman bad [om] tillgifft för sine små moderlösa barn skull. 
Kyrkioherden förklarade, det för sin dehl han eij heller högsta rätten påstodo.  
 Men wid så beskaffadt saak och i förmågo af Kongl. straffordn. 3 § \anstod rätten eij 
annat än at/ dömma Matz Läijman till döden, dock domen med ransakningen under högl. 
Kongl. hofrättens högwijsa omdöme underdånödmiukel. heemstäld och lembnad, om honom 
någon nåde wederfaras kan. 
 
9. Det fodradhe Olof Andersson i Tullingzåhs Jöns Andersson i Hallen för ett åhrs resteran-
de byggnad på Tullingzåås hem:t, hwilket Olof Andersson 1697 har wunnit i bördh. Jöns 
Andersson tillstod, att det ena åhret han å b:te hemman wähl ingen byggnad kunnat giöra, af 
orsak det war en swår tijd, och han b:te åhr eij hinte mehra än med flyttningen, dess utan 
kiöpte han hemmanet som det stod, och med samma rätt uplet han det Olof Anderson igen, 
som contractet uthwijsar, elliest fick han eij heller åhret uth der boo, ty medfastan kom han 
tijt och Karinmässotijdhen dömbdes han der ifrån. 
 Nämbden öfwerlade detta och fant skiähligt [493r] att eftersom Jöns Andersson har på 
samma sätt som han detta hem:n kiöpt, afstådt till Olof Anderssons swåger dr. Pehr Kaxe, 
nembl:n som det för ögonen stod, då Kaxe intet förbehåld om byggningen giorde, \utan war 
elliest nögd/, dy kan icke heller Olof Andersson någon större rätt begiära och påståå. 
 
10. Anklagade länsman Pehr Christensson, bonden Erich Olsson i Grubbgården för det han 
förl. sommar antagit en från Ångermanland kommande passlöös karl, och utan att dher om 
gifwa wederbörande tilkiänna welat städia dhen till dragoun, påståendes att bonden må 
derföre lagl. böta. Erich Olsson beklagade sin olycka och oförstånd, ty effter denne karl kom 
från Stamssill i Ångermanl. som är näst här till gräntzande, kunde han intet hålla honom för 
främmande. Denne karl har sedan förl. sommar rymdt men i fjällen fasttagen och befunnen 
hafwa warit soldat under Ferssens regemente, tijt han och är försänd.  
 Resolutio: Såsom Erich Olsson sig fördristat att intaga och hysa en passlöös karl och 
lättingar, så skall han och derföre efter Kongl. M:ts placat för tiänstehion af åhr 1686 § 11 
böta 40 m:r s.m:t. 
 
11. Det påstod fuller Sven Pärsson i Håxås, det Pehr Svenson på Åsen honom tillagt att 
hafwa tagit dee 2ne plåtar, hwilka förl. winter [493v] på Frössön blef:o utur hans släde 
stuhlne. Men emedan Pehr Svensson der till neekade, Sven Pärsson eij heller der till något 
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bewijs hade, fördenskull blef Per Svensson i detta måhl frijsagd, doch så att ingen må Sven 
Pärsson detta tillwijta. 
 
12. Alldenstund dr. Johan Ramsberg wid förra tinget allenast corporaliter plichtade för dhe 
bötter han dömbdes till för begången stöld \till 7 carol./ hoos dr. Johan Granat, men intet för 
bem:te 7 carol., hwilka han särskillt dömdes att betahla, återståendes der på ännu 5 carol. 
Altderföre afsades dett Ramsberg bem:te 5 carol:r skall till Granat ärläggia, hwar till om eij 
annat finnes, bör Granat sin förnöijelse hafwa af Ramsbergz löön, och det till underdånigst 
föllie af K. M:ts nådigste resolution af a:o 1685 d. 4 maij. 
 
13. Effter undfången fullmacht af Magdlena Jonsdåtter i Norrie, daterat Trunheem d. 14 julij 
sidstl. fodrade Per Månson från Owijken af cappellanens h. Wellam Clangundz enkia, hustru 
Maria Gestrinia, något arf, som hennes man har emottagit, nembl:n 19½ lodh sölfwer för 16 
r.d:r, 1 st. beslagit skrijn för 3 r.d:r 10: 16, jordepenningar i Hanebacken 5 r.d:r. Hustru Maria 
neekade icke till skulden, men [494r] påstod att Måns Adamson hadhe sig påtagit dhen att 
betahla, utaf det arf han upborit effter Hans Pärsson bundtmakare, hwar öfwer hon Måns 
Adamsons egenhändige specifikation inlade, begiärandes anstånd med saaken, så wille hon 
skaffa flera skiähl. Och ehuruwähl att Pär Månsson här emot exciperade, så kunde rätten 
lijkwäl så mycket mindre enkian det förwägra, som detta angår eij allenast henne utan och 
barnen, på hwilkas wägnar målsmännen icke woro citerade, doch skohla parterne till nästa 
ting samptl. comparera och slut i saaken förwänta. 
 
14. Dragounerne Hans Siungare och Swän Biensingh tilltalade deras swåger Gudmun Ersson 
på Åsen, om deras faders hemman ibidem om 2 tunnel:d hwilket Gudmund i 18 åhrs tijd har 
åbodt, men dhem sin lössen intet gifwit, utan få dee hårda ord, när dee sin betahlning fodra, 
warandes hemmanet wärderat för 60 d. s.m:t och der till 4 bröders parter. Hans Siungare hade 
apart för sin deel att fodra på sin löön 10½ d. s.m:t föruttan kost och andre pertzelar, sedan 
4½ d. s.m:t. Swågern Hemming Ersson gifwit honom inwisning af dess jordepenningar att 
undfåå, anhållandes med sin broder att fåå [494v] gifwa Gudmun lössen, eftersom elliest dee 
aldrig fåå något af honom. Så skall och Gudmun intet giordt reeda för dee löösören, dhem 
efter föräldrarne tillfallit. Hemmanet angående, så tillstod Gudmun Ersson, att käranderne 
derföre intet erhållit deras lössen, men lofwade dhem med första, påståendes efter tingzdomen 
af åhr 1689 swågrarne utlösa, dee 10 d. och ½ d. s.m:t på lönen och 4½ d. för Hemming 
Ersson kiände Gudmun goda, uthfästandes dhem med första att clarera till Hans Siungare, 
öfwer löösören inlade han inventarium. Kiäranderne påstodo slut och sin betahlning iempte 
expenser.  
 Resolutio: Såsom Gudmun Ersson efter swärfaderns förordning är kommen till posses-
sion af hemmanet Åsen af 2½ t:l. så blifwer han och der wijd, åliggiandes honom utan 
wijdare uppehåld, tillställa dess swågrar Hans Siungare och Swän Biensing deras lössen, 
hwardera 15 d. s.m:t til hwilkas säkerheet hem:t blifwer intechnadt. Öfwer löösören skohla 
samptl. arf:rne under gode män sins emellan liquidera och hwad strijdigt blifwer lagl. utföra. 
Anbelangande dee 10½ d. som Hans Siungare har på dess löön att fodra, så och 4½ d. på 
swågren Erich Hemingssons wägnar, dem [495r] har Gudmun Ersson tillstådt och lofwat 
betahla, hwilket honom åligger genstan att efterkomma, så och i expenser ärläggia 24 öre 
s.m:t. 
 
15. Utj den här instämbde saaken emellan Michell Andersson ifrån Strand och hustru 
Gunnila i Öhn med dottern Ingiborgh Ersdotter, angående dem emellan förl. d. 28 martij slutit 
contract, om hustru Gunnillas och dess barns hem:n Öön, hwar på Michell förl. wår flyttiat 
till hemmanet, det med sin bekostnad besådt, öf:r sommaren dher arbetat, betalt åthskillig 
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giäld, såsom till Lars i Näset 15 plåtar, till dragoun 2 d. s.m:t, så och annan giäld 2 plåtar, 
föreentes parterne inför rätten således; Att Michell Andersson emoot det han med sitt korn 
besådt hemmanet och öfwer sommaren arbetat, niuter och behåller halfwa åhrswäxten, och 
sedan \ straxt / betahlning för dess uthlagde poster, såsom till Lars i Näset 30 d., till dragoun 2 
d. och elliest 4 d. alt s.m:t, för hwilket i medlertijd, och til dess han fåt sitt fullt uth, honom i 
hemmanet lembnas försäkran och inteckning, och här med skall all deras twist wara up-
häfwen och dödad, hwilken godwilliga förening tingzrätten med dom bekräfftade. [495v] 
 
16. Lieutn. h. Evert Pell kärade till Efast Halfwarson i Bye och Rödöns s:n angående 2 åhrs 
byggnad, som hans hustru är dömbt att fullgiöra wijd bostället Eede, hwar på efter tingz-
domen d. 25 november 1689 40 d. k.m:t äro betalte, men alldenstund de intet giöra fyllest att 
uprätta dee huus som för 2:ne åhr kunna swara, nembl:n badstufwan och foderboden, hwilke 
efter dhen d. 1 junij sidstl. skiedde wärdering kosta lieutn. 24 d. 9 s.m:t så anhöllt liutn. att 
Edfast Halfwarson måtte bristen upfylla. Edfast förmeente att då han dee 40 d. efter domen 
betallt, kan han intet wijdare tilltahlas, alldenstund hans hustru intet är pålagdt byggia någre 
wissa huus, utan betala en wiss summa penningar, och han af tingzdomen d. 2 aug. 1692 
bewijsa wille.  
 Lieutn. swarade att 20 d. intet förslår till ett åhrs byggnad på hans boställe, som är 6 tunl. 
och derföre hade han 1693 sig der öfwer för gen. lieutn. Vellink beswärat, och d. 25 sept. 
erhållit resolution till ny wärdering, det samma hade och h. gen. majorn Frölig resolveradt d. 
9 april 1695 som upwistes; men den angick allenast Anders Walls åhrsbyggnadt. Herr gen. 
lieutn. Vellingz resolution hade lieutn. intet wid handen, berättandes att densamma skall 
jempwähl i sig begrijpa Edfast Halfwarsons hustrus [496r] byggnadt, och att om de 40 d. 
skulle uptagas å nyo. Och aldenstund bägge domarne så af d. 23[?] novemb. 1689 som d. 2 
aug. 1692 tydel. förmå, att då Edfast uthbetalt 40 d. k.m:t skulle han sedan i det måhlet wara 
otilltalt och ledig, så synes han på sin hustrus wägnar intet wijdare kunna graveras, så frampt 
icke h. gen. lieutn. Vellink har domarne uphäfwit och saaken å nyo hijt remmiteradt till skiär-
skådande, hwaröfwer öfwer resolutionen måtte upwijsas, för än rätten sig med saaken kan 
befatta. 
 
17. [Paragrafen återgiven sist i Svea Hovrätts dombok. Se även §34 nedan.] Det hade läns-
man Pehr Christensson låtit instämma finnen Pär Isacsson för dhet han skall såsom sitt skatte 
och odell till Pär Pärsson försåldt cronones hemman Hafznäset, för 21 r.d. påståendes at han 
derföre lagl. måtte plichta. Pär Isacsson nekade sig hafwa såldt detta hemman, uthan hwad 
Per Pärsson utlagdt det hade han honom gifwit för afträde och melioration, efftersom Pär 
Pärsson war trägen efter gården, så att han så godt som trugade på honom pen:garna. Dher till 
nekade Pär Pärsson, påståendes att desse pen:gar såsom kiöp ärlades, dhem han nu återfodra-
de, efftersom Pär Isacsson ingen macht hade [496v] att sällia cronones jordh. Contractet eller 
kiöpebrefwet framhades, daterat d. 11 martij 1696, hwaruti intet förmäles om några pen:gar, 
uthan allenast att Pehr Isacsson har updragit Pehr Pärsson det samma att åboo, ehuruwäl han 
och tilstod sig up borit pen:garne \ til 15 plåtar och Flinken 6 plåtar / men det för afträdet och 
förbättringen.  
 Lars Zacrisson i Flåssiön med hust. Sophia, denne Pehr Isacssons moder, påstodo nu som 
för, att fåå gården igen, efftersom de tagit honom upp och mycket påkostat, förmenandes att 
Pehr Isacson ingen macht skall hafft den således att bortsättia till en annan. Hwar emot dhem 
remonstrerades, att detta är ett cronogodz och af rätten dhem sagdt, att man sig här med intet 
kunde befatta. Sokneskrifwaren Nilss Pärsson och Nilss i Grelssgård, som contractet öf:r-
warit, betygade at alt skedde med sämia, så att Pehr Isacsson torpet godwilligt afträdde. Men 
Lars Zacrisson insisterade ändå at få det igen, efftersom hans hustrus förra man der på mycket 
skola kostat. Länsm. invände at Pär Pärsson är tijt satt af bef:l.man, då ingen annan wille sig 
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der om wårda, och som han det wäl brukar och sine utskylder richtigt giör, så lär ingen kunna 
honom der ifrån drifwa, hälst Lars Zacrisson der uti intet arf äger, förmenandes [497r] 
länsman rätta orsaken wara, hwarföre de så willia hafwa Pähr dädan, effter han är swänsk och 
alla de andra finnar, fruchtandes dee såledz för honom, at han deras handell ibland torde 
angifa. 
 Denne Pär Persson hade elliest godt loford, at han wore en redel. och flijtig man. Män 
Lars Zacrisson och hustrun bodo enständigt at få torpet åter; Pähr Pärsson sw. at de för hafwa 
Flåssiön, och behöf:a intet detta, men han intet, haf:andes han för några åhr sedan måst flytta 
från Jonsgård, det Kongl. M:t af honom till fändrike boställe kiöpte, mister han och detta 
blif:r han aldeles huswill.  
 Mehra intet att påminna och dy slötz saken: som kan sees här effter, n:o 34. 
 
18. Dragoun Erich Lustig kärade till Nills Grellson i Grelsgård om en half tunna korn, som 
för 3 åhr sedan han utaf honom till kiöpz tagit, och effter han det intet behöfde, lånte han det 
till Hällie Pärsson att såå och skulle om hösten fåå 1 tunna igen. Men såsom kornet intet war 
frött, will Hällie intet gifwa honom något, och altderföre påstår Lustig af Nillss Grellsson sin 
förnöijelse, för det han såldt odugeligit korn. Nills Grellson sw. att han sålde sådant han hade, 
och hwarken begiärte Lustig, el:r försäkrade han honom om frött korn, hwilket Lustig eij 
heller kunde bewijsa. Hällie Persson wille intet betahla Lustig, eftersom han af det ofröda 
kornet, ändå hade skada nog [497v] på sin åhrswäxt. Doch äntel. att ställa Lustig någorlunda 
tillfrijdz, begaf sig Nills Grellson att gifwa honom hälfften, som är 1/4 tunna korn, der wijd 
och rätten lät beroo, och sökie om det öfrige Hällie Persson, hwilken nu intet war instämbd. 
 
19. Effter den 2 § i Kongl. M:tz pl. om sabbatzbrutt, saakfälltes dr. Anders Dahlman till 1 d. 
s.m:t för det han försumelig är att gåå i kyrkian, och på skiedde 2 warningar sig intet bättradt. 
 
20. 1. Oppböde Hans Siungare och Swän Biensing hem:t Åsen Gudmun Erssons, för innestå-
ende fodringar, 44½ d. s.m:t, 1 g. 
 2. Oppböd Olof Abramson And. Carlsons hem:n i Granåhs 1½ tunnel:d kiöpt a:o 1687 
för 42½ d. s.m:t och Olof Abramson på tinget d. 26 nov. 1697 wunnit 1 g. 
 3. Oppböd Danill Jönsson i Ön dess swärfaders hem:n Ön kiöpt 1687 för 36 d. s.m:t, 2 g. 
 4. Opböd Oloff Matzon från Gisselåhs Olof Perssons hem:n ibid. 2 1/12 t:l. kiöpt för 
60 d. s.m:t Kongl. Maij:ts höga rätt förbehållen, 2 g. 
 5. Oppböd Olof Anderson i Tullingzåhs hem:t hwilket swågern Per Kaxe d. 26 nov. 1697 
wunnit och d. 28 huius på Olof Andersson transporteradt, 1 g. 
 6. Upböd Per Christenson i Wijken dess fädernes inlöste hemman ib:m 3 1/12 tunl. 1 g. 
 [498r] 7. Sammaledz And. Matzon i Fagerdahl dess faders hem. ibid 2½ t:l., 1 g. 
 8. Per Hansson i Skallgård Olof Olssons hem:n ibid. för 84 d. s.m. kiöpt af Olof Olsson 
hans swåger, 1 g. 
 9. Opböd Per Andersson i Strand wästre gården ibidem af syskonen inlöst, 3 g. 
 10. Daniel Persson \ i Grelsgård / dess faders hemman ibid 1 5/12 t:l. 2 g. 
 11. Nilss Grelsson i Grelssgård ibid 1 1/6 t:l; 2 g. 
 
21. Bewilliades Joh. Jönsson från Sijkåås fasta på Gåcksiö hem:t 1/2 tunnel:d för 42 d. s.m:t 
kiöpt af Axel Svahn, efftersom penningarne woro betalte och hem:t upbudit d. 29 apr. och 24 
nov. 1696 och d. 26 d:o 1697, jembwähl och lagståndit. 
 Sammaledz bewilliades Lars Steenhammar fasta på skattehem:t Sijkåås 1/2 t:l. skatte det 
han emoot 21 d:r s.m:t kiöpt af Swän Ollson, alldenstund detta hem:n sammaledz war 3 g. 
uppbudit, som nästförestående hem:n så och lagståndit  
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 Och alldenstund desse hemman woro utom börden sålde, så äro dee hans Maj:tt i under-
dånigheet heembudne, hwar på hans Kongl. M:t i dess nådigste rescript till högl. Kongl. cam-
marcollegium d. 6 julij sidstl. utj nåder tillåtne att dhe må få taga fasta, som Kongl. collegij 
breef till h. gen. majorn d. 19 aug. sidstl. uthwijsar. [498v] 
 
22. Anhöllt Per Nillson i Gisselåås om skiötning och fasta på Lars Andersons hem:n Fager-
dahl om 2½ tunl. hwilket emot 75 d. s.m. honom är uplåtit effter contractet d. 5 april 1686, 
effter det redan 1689 är lagbudit, men såsom det är utom börden såldt och alla upbuden med 
förbehåld af Kongl. M:t höga rätt äro skedde alldenstund detta hem:n är utom bördhen såldt, 
så skulle det först hans Kongl. M:t i underdånigheet hembiudas, warandes dess åker mycket 
frostländ, tarfwelig eng mäst af myrslått, god timber, weed och gierdzell skog, så och till näf:r 
och bark, intet fiske eller qwarnställe, dock elgzwånor ibland, dragounehåld wijd h. majorns 
compagnie; och elliest gammalt skatte, som nämden intygade. 
 
23. Oppbödz Nills Erssons hemman i Ede \ af 2 t:l. / 3 g. hwilket Danill Ersson utom börden 
kiöpt för 90 d. s.m, hwarföre upbuden med förbehåld af Kongl. Maij:ts höga rätt äro tillåtne, 
och wijdare lagfarande kunde eij tillåtas för det Hans Kongl. Maij:t blifwer i underdånigheet 
heembudiit, warandes det dragounehåld wijd h. Majorns comp:nie, har god åker, tarfwelig 
eng, men widt belägen och beswärlig, skog till timber giärdzell och weedbrand, [499r] något 
fiske, qwarnställe till huusbehoff, bark och näfwer skog, sampt ellgzwonor, jembwäl och 
gammallt skatte, det nämbden intygade. 
 
24. För Kongl. M:t och cronan upbödz nembl:n. 
 1. Sigfrid Jonssons hem:n i Jonsgård i Ströms s:n, kiöpt till fändrike boställe, 3 g. af 2 t:l. 
 2. Skarpåhs 1/2tunnel:d af Swän Person i Håxåås inlöst och lagt under lieutn. boställe 
Ede, 3 g. för 25 d. s.m:t. 
 
25. Angående 4 r.d. specie som hustru Maria Gestrinia fodrade af Hälge Persson i Giärde 
som en rest af dee 6 r.d. hennes man gifwit på Giärde hemmanet, tillstod han allenast 3½ r.d. 
återstå, eftersom 5½ r.d. allenast der på wore gifne och 2 r.d. betalt, det enkian wederkiändes, 
men insisterade att 6 r.d. in specie woro der å uthlagde, hwilket hon med intet skiähl kunde 
bewijsa, desse 3½ r.d. wille Helge behålla till dess effter 1692 åhrs dom d. 23 novemb. han 
hade fullgiordt huusbyggningen wijd Giärde hem:t. Och emedan det eij war efterkommit och 
måtte dy wid först synas, så resolverades at pengarne så länge skohla inneståå, hwars rätta 
summa förblif:r 3½ r.d. specie. 
 
26. Såsom allmogen war något trög att [499v] fullgiöra prästegårdz byggnaden, så blef dem 
till rättelse upläsen 1647 och 1687 åhrs håldne syner, hwar af de funno sine 7 huus, med 
tillsäijelse, att der de nästkommande wår eij fullgiöra sin plicht, som dee och förl. sommar in 
junio lofwade, skohla dee lagl. plichta, det samma sades och Oloff Persson på Åsen om det 
feelachtige lofftet han upsatt, hwilket alt, af en uthhäradz nämbd sluttas måtte, hwars be-
kostnad på dee succumberande ankomma börer. 
 
27. Det woro åthskillige dragouner af länsman instämde, för det till föresattan termin de eij 
clarerat sina hustrurs mantalsp:g:r, hwilket dee eij nekade till, men föreboro, att dee giärna 
skohlat betahla men deras ränta wore af länsman för undfåt cronokorn arresterat, det länsman 
wederkiändes, och befal:man honom förehölt eij warit rätt. Och såsom deras ränta är deras 
endaste, hwar utom dee intet äga, så kunde rätten dem icke för treske ansee, alldenstund de 
welat bethla, med förmedelst arresten warit hindrade. 
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28. Tolfman Olof Pärsson på Åsen klagade öfwer den beskyllning som Gudmund [500r] 
Ersson honom tillagdt, som skulle han olofl. farit öf:r till Norrie, som det utseende gif:r, at 
han något otilbörl:t förehafft. Gudmun sw. att hans sahl. swärfader honom berättat, det Olof 
Pärsson intet skall welat emottaga hans hem:n uthan hellre dragit till Norrie, och intet 
wijdare. Olof Pärsson sade, at då war han ung för 20 åhr sedan och reste till Norrie på ett åhr 
till sin slächt, då det war fredelig tijd, stälte sig och sedan redel. in, hwilket och nämden med 
allmogen betygade, och at Olof sig altid ährl. och wäl stält hadhe. Erich Samuelsson i 
Håxåsen och Israel Hansson i Ede betygade och det samma. Olof Pärsson beropade sig på 
protocollet, huru Gudmund detta honom som en missgiärning förekastadt, men Gudmund 
sade sig det intet giöra widare än sagdt är. 
 Resolutio: Såsom Gudmun Ersson har detta Olof Pärsson förekastadt, som en missgiär-
ning, hwaruti han sig dock straxt rättat, så bötter han derföre effter det 43 [cap.] tingb. 3 m:r 
s.m:t, wid swårare straff om han der med framkommer. 
 
29. Hållen husesyn på cronoh:t Hallen om 2⅓ t:l. dragounehåll wid Majorens compagnie 
[500r] And. Olsson i 16 åhr åbodt, blef företagen och dess fehlachtigheter skattade till 44 d. 
13: 12 s.m:t, denne bonde war förl. åhr död blifwen, och effter honom fans intet till bästa, eij 
heller angafs några löfftesmän. Jöns Andersson hade förl. wåhr det emottagit, hwilken åligger 
hwad som brister effter handen att bättra, som honom på åhrl. byggnaden skal godt giöras. 
 
30. Såsom af h. kyrkioherden och församblingen intygades at gl. lappkierringen i hela sin 
lifztijd illa i ogudachtigheet lef:at, altså effter Kongl. Maij:tz kyrkiolagz 18 cap. slötz, det hon 
afsijdes på kyrkiogårdhen utan ceremonier skulle begraf:as. 
 
31. Effter h. gen. majorns och öf:rstens skrifftel. begiäran d. 10 sept. sidstl. ransakades om 
åboerne af Christopher Larssons 2 1/9 och hust. Märitz 2⅓ t.l. i Lorås pro a:o 1698 någon 
ränta ärlagdt till regementzskr. Molin, och intygades, att äfwen för detta åhr de frijheten niuta, 
warandes på höstetinget 1697 om desse hemmans ödesmåhl undersökt. 
 
32. Såsom enkian hust. Sara Olssdåtter i Sohlberg, har förl. sommar olyckel. mistadt sitt barn 
om 8 à 9 åhr, altså blef [501r] der öf:r förhörd, som berättade, att hon med mannen gingo till 
skogz i den swåra tijden taga barck till födan, så blef mannen siuk af blodsoten och dödde i 
skogen, då hon ändå hölt ensam på at arbeta, satte så barnet et godt stycke från sig, der hon 
högg på en fuhru, men henne owitterl. hade barnet gådt effter, då eij bättre hände än at när 
träet föll omkul, träffade det barnet, som straxt dödde, hwilken olycka hon med tårar bekla-
gade, i dy hon som nyl. blifwit enkia, måtte så äländigt förlora sit k. barn, sedhan hade gran-
narne henne hielpt bägge lijken hemföra. Efftersom och tolfm. And. Jonsson i Sohlberg, som 
denne olyckan synat, betygade med de flere, at emot hennes willia denne olycka timadt. 
Länsman fant sig eij heller någon orsak haf:a hene att tiltala. Kyrkioherdhen med församb-
lingen gofwo och henne et godt lofordh och beklagade samptel. hennes älende.  
 Och aldenstund denne bana aldeles af en olyckel. händelsse är tilkommen, dherföre och 
länsman sig förklarat ingen orsak kunna gifwa hust. Sara der till, fördhenskull och i krafft af 
det 16 cap. dråpb. wåda L.L, warder hon uti detta frijärkiend; dock detta under högl. K. hof-
rättens högwijsa omdöme, underdånödmiukel. submitteradt. 
 
33. Föredrog tolfm. Israel Hansson i Edhe hurusom [501v] hans frambl. swärfader Jon 
Nilsson ibid. har dhå han eij längre kunde hoos diss son Olof Jonsson blifwa, sig begifwit till 
Israel Hansson, som mågen är, och dher emot gifwit honom alla dess löösören och hvad 
elliest han uti hemmanet har inlöst, skolandes af dät lösa än inneståå 2 t:r korn, 2 d. s.m:t och 
2 st. näät. Uti det fasta hade fadren och så något inlöst. Kornet och 2 d:r s.m:t tilstod Olof 
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Jonsson, men näten nekade han till, påståendes det fåå behålla, aldenstund [han] och födt 
fadren några åhr. Det fasta berörande så påstod Olof, med brodren Nilss Jonsson i Kiänåsen at 
det woro arfwejord, hwarutaf Israel skall fåå sin hustrus dehl, hafwandes dhe, bröderne, 
hemmanet sins emellan wärderat för 27 d. s.m:tt hwar med Israel intet war benögd, på-
ståendes at den tijd fadren war hoos Olof war han frisk, så at han tiente wäl födan, men Isrel 
Hansson tog honom emot på ålderdomen, då han intet förmåtte, hwilket och nämden in-
tygade. Testamentet framblade och Israel Hansson af d. 29 apr. 1691, af lensman med Erick 
Samuelsson i Håxåsen som wittnen underskrifwit, och af dhem nu tilstodz. 
 Detta blef af rätten öf:rlagdt och 
 Resolverat: Att hwad de lösören angåå, som Jon Nilsson i Ede har d. 29 apr. 1695 [!] 
testamenterat till sin [502r] måg Israel Hansson i Ede, dem bör han i krafft af K. M:tz 
förordning om testamenten af åhr 1686 § 1, för sig behålla, och Olof Jonsson det straxt till 
honom utlefwerera, som hos honom innestår, nembl. 2 t:r korn och 2 d. s.m. Det fasta 
angående, hwilket Jon Nilsson skall som aflinge inlöst, det har Israel Hansson intet kunnat 
bewijsa, hwad ell. huru mycket det är. Hemmanetz wärdering skal af gode män förrättas, så 
frampt arfwingarne eij elliest skulle kunna öf:rens komma. 
 
33.[!] Undersöktes wijdare om den eld som gådt på Tulsåhs skogen, hwadan den kommit, 
men der öf:r kunde nu ingen närmare underrättelse erhållas än för uthan höltz före att några 
rymmare, som den tijden foro från Ragund öf:r skogen til fiälss haf:a den lembnat, efftersom 
uti en linie åtskillige teckn effter uphafde eldar äro synte. Skada woro eij heller här wid någon 
skedd, som länsm. måtte tilstå, emedan allenast någon moo och odugel. mark blif:it bränd och 
dher medelst boskapsbeten förbättrad. Länsman påminte att Tulsåhs boerne intet sändt effter 
sine grannar? Der til de sw. at dee äro sielf:e 7 st. och seedan til nästa byy [502v] 1 mijhl, så 
at innan bud dijt kom, war alt släkt och dämpadt, efftersom ett stort rägn inföll; det länsm. 
och tilstod. Här med skiötz än wijdare upp, at rätta baneman må kunna ärtappas. 
 
34.  [Paragrafen är i Svea Hovrätts dombok sammanslagen med §17 ovan.] Häradzrätten har 
saken emellan länsm. Pär Christensson med Pär Pärsson i Hafznäset emot Pär Isacsson från 
Grätnäs, så och Lars Zacrisson och dess hustrus käromål, om he:t Hafznäset noga öf:rlagdt; 
och anbelangande länsmans påstående det Pär Isacsson måtte plichta för at han sig fördristat 
att sällia Kongl. M:tz och cronones jord, så emedan det intet kunnat wijsas, at dhe 21 r.d. Pär 
Isacsson och swågren Flink derföre upborit, wara tagne som i betahlning för jorden, utan för 
afträdet och melioration, dy warder Pär Isacsson i detta mål frijerkänd, hwar med och twisten 
emellan Pär Pärsson och Pär Isacsson faller, om desse p:grs återbetalande, dock at eij mehra 
utgif:es.  
 Sidst beträffande Lars Zacrissons påstående i Flåsjön, at fåå träda här till igen; så emädan 
Pär Pärsson redan d. 16 martij 1696 är af häradzskrifaren Sundberg, här uti imitterad worden, 
så kan han emot lag och 29 cap. B.B. L.L. § 3 och Kongl. skogzordn. der ifrån eij drif:as, så 
länge han uthlagorne richtigt ärlägger, och ingen ändring af högre handen der wid giöres. 
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Ting 22 och 23 mars 1699 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 20 a, fol. 96r–102, ÖLA. Protokollet är delvis skadat, 
komplettering (utan särskild markering) har gjorts från renoverade domboken i Svea Hovrätt, Advokatfiskalens 
arkiv, vol. E XI e: 3189, fol. 908r–914v, RA . 
 
Anno 1699, den 22 och 23 martij höltz ordin. laga ting med allmogen af Hammardals pastorat 
i länsmansgårdhen Fyråhs, närwarande häradzfogden wälb:de Lorentz Backman, och föllian-
de häradz edsworne nämd; 
 Erich Samuelsson i Håxåhs, Abr. Abramsson i Jonsgård, 
 And. Jonsson i Solberg, Olof Ersson i Sijkåhs 
 Israel Hansson i Ede, Pär Christophersson i Hallen 
 Olof Pärsson i Loråhs, Olof Pärsson i Åsen 
 Jöns Jönsson i Tulsåhs, Pär Andersson i Strand 
 Jöns Nilsson i Swed, Pär Andersson i Granåhs. 
 
1. Sedan tingz frijd war aflyst, publicerades de Kongl. placater, som wid Röden specifi-
cerade äro. 
 
2. 1) Förehades mantalslängdhen. 2) Gierningzmän för 1698 war sockneskomakaren Pär 
Olsson på Åsen, som nu tar afsked, gåsse ell. dräng hade han ingen. 3) Tienstelöst folk 
betygades här intet wara för 1698. 4) Bränwijns brännerijet emot en wiss taxa förmåtte ingen 
sig åtaga. 5) Med de gl. och nya förmedlingarne betygades för 1698 wara samma beskaf-
fenhet som för 1697. 
 
3. [96v] Bewilliades Lars Ersson i Håxåhs fasta på dess fädernes hem:n ibid. om 2 t:l. 
hwilket fadren Erich Svensson honom dels till sytning uplåtit effter contractet d. 22 oct. 1687, 
dels hade han och sine syskon betalt, nembl. Per Ersson och Jon Ersson hwar sine 15 d:r s.m:t 
och swågrarne Israel Simonsson i Hallen med Påhl Ångerman med 7½ d. s.m:t hwardera, och 
efftersom detta jordekiöp fans lagl. å 3 ting upbudit och altsedan d. 27 nov. 1697 klanderlöst 
stånditt, dy skulle han nu fåå fasta. 
 
4. Sammaledz bewilliades Jöns Jönsson i Tullingzåhs fasta på dess faders hem:n ibid. om 2 
t:l. hwiket af fadren och brodren Daniel Jönsson honom är uplåtit d. 2 martij 1690, som 
contractet wijdare förmäler, efftersom det fans klanderlöst upbudit och ståndit oqwaldt, 
altsedan d. 27 nov. 1697 så at eij heller nu någon hade där på at tala. 
 
5. Bevilliades Erik Pärsson i Öön, på dess hustrus wägnar Seborg Pärsdåtters fasta på Jöns 
Arfwedsons hem:n ibidem om 1½ t:l. hwilket hon af Jöns Arfwidsson, som obördig, har d. 25 
nov. 1695 wid tinget återwunnit och sedan lagbudit och lagståndit, hafwandes Jöns Arf:idson 
sine pengar igenbekommit, så att här på intet mera klander war, dock skulle fastebref:et [97r] 
för d. 7 junij intet uthlef:ereras till Erich Pärsson. 
 
6. Oppbödes fölljande hemman: 1) Jöns Andersson i Strand dess faders hem:n ibid. inlöst 
för 180 d. s.m:t effter instrumentet d. 4 november 1691 1 g. 2) Olof Andersson från Öön 
upböd 2 g. hem:t Tullingzåhs 2½ t:l. d. 26 nov. 1697 i börd wunnit af dr. Pehr Kaxe. 3) Jon 
Frisk Tullingzåhs hem:t 2 t:l. gif:it i wederlag emot fändrike bostället Jonsgård 1 g. 4) Opböd 
Olof Abramsson i Giärde Anders Carlssons hem:n från Granåhs, i Giärde belägit 2 g. à 1½ t:l. 
effter kiöpskrifften d. 5 december 1687; och som en dehl skall häruti wara crono, dy skulle 
till nästa ting, här om underrättelsse skaffas. 5) Opböd Daniel Pärsson Grelsgårdz hem:t ibid. 
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1 5/12 t:l. af syskonen inlöst 3 g. 6) Oppböd Nilss Grelsson Grelsgårdzhem:t 2 1/6 t:l. af 
syskonen inlöst 3 g; alt med de förra, uthan klander. 
 
7. Som fehlachtige hem:n upböd h. lieuten. Pell, Sijkåhs Pär Anderssons, Ede Jon Erssons, 
Tullingzåhs Jöran Erssons och Wijken Sven Jöranssons hem:n 3 g. och emedan på Ede Jon 
Erssons hem:n 47 d:r [97v] 23 s.m:tz brist fans, förutan många andra creditorer, dy tillsades 
de, till nästa ting alla samman komma, och om förträdet uthföra. 
 
8. För Kongl. Maij:t och cronan upbödes föliande hem:n [rubriken ej medtagen i renoverade 
domboken]: 
 Sven Pärssons enkia i Looråhs hustru Anna fodradhe af tolfman Israel Hansson i Eede 12 
d. s.m:t effter en upsattz, som hennes sahl. man näst för dess död hade giordt och 
underskrif:it, hwar med således skall förewetta, at sahl. Olof Isrelsson i Ede war hennes man 
skyldig 12 d. s.m:t hwilka And. Claeson, enär han tog Olof Isrelsson till sytning jempte annan 
giäld till 30 r.d. skolat betala, men såsom han intet war der til tienlig, trädde Isrel Hansson uti 
hans rätt, men skall desse 12 d. s.m. än intet betalt, ehuru offta han der om blif:it krefd. Att på 
detta sättet Isrel Hansson kommit till hem:t tilstod han, så och at han till And. Clason för 
betalt giäld måst[?] gif:a 24 r.d; men Svens fodran i Loråhs wiste han intet af. Effter giälden 
war 30 r.d. der af And. Claeson förnögt 24 r.d:r.  
 Frågades hwem han betaldhe 6 r.d:r, ell. 12 d. s.m:t till? Swarades at han betalt 
resterande utlagor, syttat gl. folket, och annat smått. Men der till fans intet [98r] bewijs, 
förmenandes dock att på utlagorne han lär haf:a q[u]ittence, och som hem:t eij mehra ähr än 
1½ t:l. så förmente han sig det samma, dyrt nog haf:a betalt. Länsman med tolfmännen wiste 
betyga at Sven Pärson offta krafdt Isrel Hansson för denne skulden, men altijd blif:it 
uppehållen, påståendes dy nu hust. Anna sin fodran. På giord offert, wille wäl Isrel Hansson 
giöra eden det han intet war skyldig Sven något, men at Sven fåt sin betahlning, kunde han 
intet giöra. 
 Resolutio: Såsom det icke nekas att iu sahl. Sven Pässon hoos Olof Isrelsson i Ede hafft 
att fodra 12 d. s.m:t, dhem han anordnat And. Claesson iempte annan giäld, med 30 r.d. af 
dess hem:n betala, men And. Classon allenast clarerat 24 r.d. så at Sven Pärsson för sine 12 d. 
s.m. ell. 6 r.d. war obetalt, warandes sedermehra Isrel Hansson genom transport till detta 
hem:n kommen, hwilken har förnögdt And. Clason för dess uthlagde 24 r.d. men mehra giäld 
har Israel Hansson icke gittat bewijsa sig betalt haf:a och alldenstund Israel Hansson således 
genom sytning till hem:t kommen är, och att han 30 r.d. giäld skulle clarera, det han eij 
befinnes giort haf:a, fördenskuld och effter det [98v] 22 cap. Erfdb. LL. och 17 st.ll [?] dömes 
Israel Hansson desse 12 d. s.m. till Sven Pärssons enkia i Loråhs utan wijdare uppehåldh at 
betala. 
 
9. Det sökte wäl dragoun Nilss Gisselberg af Olof Pärsson på Åsen att återwinna dess hem:n 
ibidem, som fadren Olof Nilsson till honom försåldt, effter då kiöpet skiedde han skall warit 
omyndig; dock emedan dher emot af actis och förra protokollen fans, at sedan Olof Pärsson d. 
11 martij 1689 hade för 75 d. s.m:t handlat till sig detta hem:n om 1½ t.l:d han det 3 g. låtit 
upbiuda, så at sedan d. 26 martij 1690 det alt här tils oqwaldt ståndit, men fasta blifwit 
innehållit till dess resol. från hans Kongl. M:t ankommo om hans M:t i nåder det skulle willia 
inlösa, warandes Olof Nilsson först 1694 genom döden afgången, då lagfarande alt war rich-
tigt frambgångit, efftersom och emedan fadren lefde, Gisselberg icke kan omyndig kallas i 
anseende till det, som fadren i sine saker giordt, och än skiönt så bebefunnet han warit omyn-
dig så har han ändå jura fatalia försummat alldhenstund han är på sitt 22 åhr och aldrig för än 
nu klandrat; aldherföre [99r] och i förmågo af det 2 och 16 cap. jordb.LL. afsades, det Olof 
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Pärsson bör för Gisselbergz tiltahl wara frij och otiltalt, och wijd sitt lagl. erhåldne kiöp 
bibehållen. 
 
10. Hust. Sara i Solberg fodrade af swågren Israel Hansson i Ede 6½ r.d:r courant, ell. 9 d. 24 
s.m:t för 1½ t. korn, som hennes man för 20 åhr sedan wijd pass kiöpte i Soleffta och förde 
hijt up till Israel Hansson, för hwilket han aldrig någon betahlning undfått, anhållandes nu om 
rättens handräckning. Israel Hansson nekade icke till skulden, men förmente dhen wara betalt, 
först med 6 kannor korn som brodren på hans åker sådde, hwar effter han skall fått 1 t. korn, 
sedan hade han honom lef:ererat dessutan ½ t. korn, förutan någon humbla och korn till 
brofogden, sampt bränwijn och annat smått. Hust. Sara wille detta icke tilstå, men om hennes 
sahl. man något niutit torde det wara för legan, så och för andra fodringar, hwaribland och 
war ⅓ k. bränwijn. Israel Hansson påstod att det war betalt, men bewijs och skiäl der till hade 
han intet. Och såsom det å ena sijdan war en tilståd skuld, [99v] dhen Israel Hansson med en 
hoop obewijslige och stridige poster will betalt giöra, hwilket sträf:a emot d. 10 § i Kongl. 
excutionsstadgan; fördhenskull resolverades, at Israel Hansson bör hust. Sara desse 9 d:r 24 
öre s.m:t straxt betala. 
 
11. Öf:rsågz hållen syn och wärdering dhen 10 october sidstl. på dhen byggnad och förbät-
ring, som Hans Jacobsson har uti dess 3 åhr giort wid cronohemmanet Looråhs hwilken wär-
derades till 55 d:r 5: 8 s.m:t, hwaröf:r med honom fölliande liqvidation slötz. 
 Först debiteras han för 3 åhrs bygg-    
    nad och 6 d. 21: 8 åhrl. giör 20 d. Dher emot bygdt för 55:   5:   8 
 3 åhrs ränta à 13 d. 18: 2   Saldo som Hans Jacobsson 
    åhrl. i 3 åhr 40: 22: 6    bör ärsättia   5: 16: 22 
   60: 22: 6 60: 22:   6 
 
12. Tilsades allmogen at af midsommars terminen innehålla deras dragouners mantals p:g:r, 
ell. wara förtenkt dhem 2:de g. betala. 
 
13.  Fölliande som i 1698 åhrs saköreslängd för bötter äro uthsatte betygades intet äga, och dy 
corporaliter plichta, Pehr Frimodig, Mattz Läijman och Olof Biörn pro absentia, hwar sin dal. 
s.m:t. [100r] 
 
14. Oppböd Israel Hansson i Eede, Olof Israelsons hem:n ibid. 1½ t. hwilket han förmedelst 
transport d. 24 oct. 1671 på And. Claeson är sedermehra kommen, som contractet wijsar 1 g. 
Kongl. M:ts höga rätt förbehållen effter det går utom bördhen. 
 
15. Såsom lieutn. edell och manhafftig h. Evert Pell, nu upwiste h. gen. lieuten. och gower-
neurens högvälb. h. Otto Vellinks resolution af d. 25 sept. 1693 angående dhe 2 åhrs byggnad 
som Edfast Half:arssons hustru i Bye och Rödens s:n, för sin förre man Erik Andersson är 
1689 dömd på Ede boställe at giöra, hwilken resolution på sidsta ting eij war wid handen, och 
fördenskull lembnades saken osluten, och aldenstund af wälbem:te resolution befans, det 
åboerne skola answara och upfylla, hwad lieutn. mehra påkostadt de huus, de bort byggia, 
efftersom lieutn. för dhem intet bör graveras; haf:andes h. lieutn. af de, för 2 åhrs byggnad 
unfångne 13 d. 10: 16 s.m:t upsatt en höbod för 13 d. 3 ör, och badstuf:an för 11 d. 6 ör. s.m:t, 
gör 24 d. [9 ör.] s.m:t, dock at bonden eij må haf:a [...] klaga är h. lieutn. nögd med 20 d. 
s.m:t för bägge åhren, och at Edfast Half:arsson upfyller hwad [100v] der på kan fehla, 
nembl. 6 d. 21: 8 hwilket som häradzrätten fant skiäligt, emedan bostället är 6 t. och kan 
under 20 d. s.m. åhrl. eij rättel. byggias, dy afsades at Edfast Half:arsson desse 6 d. 21: 8 bör 
för sin hustru till h:r lieutn. ärläggia och betala. 
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16. Oppböd Pär Hansson i Skallgård Olof Olssons hem:n ibidem 2 t. 2 g. effter kiöpebref:et 
d. 6 augusti 1698 klanderlöst. 
 
17. Anbelangande dhen af h. kyrkioherden ehrewyrdige h. Jon Salin instämde saken emot 
fändriken Hellebergh, om någon oförrätt, så med oqvädins ord som undsäijelsser, så blef den 
upskuten, aldenstund fändricken dheruti jembwäl häradzhöfdingen inblandat och swårt an-
grijpit. 
 
18. Oppböd Hans Sjungare och Sven Biänsing deras faders hem:n Åsen 2½ t:l. 2 g. för deras 
der uthi haf:ande prætensioner. 
 
19. Uppskiötz dhen här instämde saken emellan Jöns Nilsson i Sweden och dr. Olof Buller, 
angående hwem som först städiat Pär Swänsson till dragoun [?] efftersom det fans nödigt, att 
Pähr sielf bör wara tilstädes. Dock hördes Daniel Pärsson och Nilss Grelsson i Grelsgård 
[101r] som sin attest af d. 20 huius uti alt tilstodo. 
 
20. Pähr Månsson från Owijken, effter undfången fulmacht af Magdlena Jonsdåtter från 
Norrie d. 14 julij 1696 fodrade af sahl. h. Wellam Klangundij sterbhuus 19½ lod sölf:r för 16 
r.d. courant, för et beslagit skrijn 3 d. 10 ör. 16 s.m, 5 r.d. i Östnår och 5 r.d. Hanebacken 
jordp:g:r, som h. Wellam emottagit. Enkian hust. Maria Gestrinia, på sine och barnens wäg-
nar tillstod nu äf:en som wid förra tinget dhenne skuld undfallandes intet den samma af 
sterbhus egendomen betala, men wille dher emot haf:a sin förnöijelsse för dhe 15 r.d. Måns 
Adamsson är hennes man skyldig, det Pär Månsson sw. wara en särskilt saak den hon nu 
sökia honom före, och denne Magdlena intet angår. Och emedan detta å sterbhusetz sijda war 
en tilståd sak, den enkian nu lof:ade af oskiffto betala för än arf:et delas. Fördenskull 
resolverades: 
 Att såsom hust. Maria Gestrinia tillstår at dess sahl. man, h. Wellam Klangundius har för 
Magdlena Jonsdåtter från Norrie emottagit 19½ lod sölf:r, som wärderades [101v] för 10 m:r 
lodet giör 16 d. 6: 16 s.m. så och et skrijn för 3 d. 10: 16 s.m. sampt jordep:g:r i Hanebacken 
5 r.d. courant 7 d. 16 s.m. och lijka så i Östnår 5 r.d. ell. 7 d. 16 s.m. Altså åliggie enkian hust. 
Maria Gestrinia med sterbhuset, samma skuld som et depositum, effter det 9 cap. kiöpb. LL 
och 5 § i Kongl. executions stadgan genstan betala, och för sin fodran hoos Måns Adamsson i 
Owijken sökia honom lagl. i dess behörige foro. 
 
21. En från Norrbotten ankommen man Olof Jonsson blef förhörd, hwilken upwiste land-
cam:n pass d. 17 sept.br. 1697 at han der warit bonde, men för tidernes swårighet måst flyttia 
dher från och sig anorstädz försee, han hade och pastoris attest om sin christendom, och som 
allmogen begiärte honom till soknskomakare i den förres ställe dy togz han, till h. general 
majorns wijdare behag ann. 
 
22. Saken angående Jonsgårdz hem:t i Strööm lembnades denne g. efftersom h. gen.majorns 
remiss eij war wid handen, hwar effter rätten skulle sig regulera, och til näste ting citerades 
parterne. 
 
23. Wijd detta ting föllo inga sakören. [102r] 
 
24. Angående dhe 2 skålp. tobak för 4 d. 16 kopp.m:t som dragoun Erich Nallenfelt war 
skyldig färiekarlen i Lijt, Hans Jonsson, förentes parterne, at Nallenfelts bonde Mårten 
Larsson i Sijkåhs dhem af lönen betalar, hwar wijd och rätten lät beroo och förblijf:a. 
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Ting 23–25 november 1699 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 20 b, fol. 495r–514v, ÖLA. Protokollet är delvis skadat, 
komplettering (utan särskild markering) har gjorts från renoverade domboken i Svea Hovrätt, Advokatfiskalens 
arkiv, vol. E XI e: 3190, fol. 1320r–1342, RA . 
 
Anno 1699, den 23, 24 och 25 november höltz ord. laga ting med allmogen af Hammardals 
pastorat uthi länsmansgårdhen Fyråhs, närwarande häradzfogdhen wälb:de Lorentz Bakman 
och nämbden, som sidst, allenast att uti Pähr Anderssons ställe i Strand som siuk blif:it antogz 
Anders Matzon i Fagerdahl. 
 
1. I föllie af h. baron gen. majorns och landzhöfdingens remiss d. 1 sept:br. sistl. för dr. Olof 
Hägg, dher uti han anhåller, att få inbörda dess hustrus odelshem:n Gierde om 1½ t. efftersom 
Olof Abramsson, som nu dher å sitter, skall aldeles obördig wara, och emedhan Hägg för sin 
hustrus dehl är dher från dömd, så anhåller han på sin hustrus syskonebarns, Anders Pärssons 
dotter Gundborgz wägnar, få dett inlösa, effter hon honom dess rätt har updragit. Men Olof 
Abramsson påstod wid sitt erhållne kiöp 1687 förblif:a, aldenstund han skall hem:t myket 
påkostadt och Hägg icke wille det för sig inlösa eij heller der till mächtig wara, och hwad 
Gunborg angår, så har hennes fader Anders Pärsson redan 1671 såldt till Olof Pärsson sin 
andehl, som af kiöpebref:et d. 25 apr. samma åhr han bewiste, och som nämden intygade hade 
Olof Pärsson sedan han [495v] hem:t af Anders och Danil Perssöner och Grels Nilsson 1671 
inlöst, det försåldt till Sven Jöransson i Wijken, och han åter till And. Carlsson, men And. 
Carlson till Olof Abramsson; haf:andes som af 1671 åhrs kiöpebref fans, hwar broder dehl 
blif:it 8 r.d. 10 skilling. Hägg förmente att Anders Pärs dåtter eij skall fått mehra än 10 
skillingh, men Sven Jöransson påstod att han fått sitt fult uth. Elliest intygade nämden att 
Gunborgz fader Anders Pärsson blef död för 3 åhr sedan, och Grels Nilsson förleden wår, 
men på 1671 åhrs kiöp aldrig klandrat, ehuruwäl at Anders Pärsson warit en fattig man, som 
sitt wäl behöfdt, men på desse omwäxlingar med detta hem:s kiöp aldrig talat. Af jordeboken 
fans detta hem:n en dehl wara crono. Wijdare war eij att påminna och dy resolverades. 
 Emellan dr. Olof Hägg kärande och Olof Abramsson i Gierde swarande, angående in-
bördandet af Gierde hem:t 2½ [!] t. der ibland en dehl är crono, resolverades. 
 Att ehuruwäl Hägg, sedan på dess hustrus wägnar han blif:it dömd förlustig inbördandet 
[af] bem:te hem:n har på dess hustrus syskonebarns, Anders Pärs dåtters Gunborgz [496r] 
wägnar, welat det återwinna från Olof Abramsson påståendes att Gunborgz fadher eij skall 
mehra fått än 6 ort. Dåck emedan af Anders Pärs kiöpebref d. 25 april 1671 det fins, att han 
sin dehl fulkombl. haf:r abalienerat emot 8 r.d. 10 skilling, sedan hwilken tijd han på kiöpet 
ell. betahlningen aldrig bewises haf:a klandrat, fast för 3 åhr sedan han i stoor fattigdom dööd 
blif:it, och sitt wäl hafft af nöden och utfodrat om något återstådt. Fördenskull och i så be-
skaffadt saak, kan häradzrätten i föllie af det 18 cap. jordb. LL så mycket mindre attendera 
det klander, som på dåttrens wägnar Olof Hägg nu giör, som hon ingen bättre rätt äga kan, än 
fadren om han lefde, hon eij heller för sig hem:t påstår, utan will Hägg som en gång der ifrån 
dömd är, det behålla. 
 
2. Länsman Pehr Christensson tiltalade Karin Olssdåtter från Fyråhs för begådt lägersmåhl, 
med dragon Olof Sweg, som hon wid födzlen så för, som effter, har bekiendt och påstådt, 
skolandes och talet gådt, att dr. Joen Stark med henne hafft sammanlag. Karin förklaradhe det 
Sweg woro barnefadren, emedan 8 dagar för Matzmässo sidstl. han första gången med henne 
hafft sammanlag, och [496v] sedhan några gånger der effter, ehuruwäll hon eij kunde neka 
det iu Stark och så förl. Kyndersmässo 3 wekor föruth, med henne plägat olofligit umgenge. 
Sweg nekade aldeles till lägersmålet, och först talet kom uth at hon war med barn, och han 
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fick höra det hon på honom skyllade, tiltalade henne dher före, då hon i förstone tegat, men 
omsijder swarat, sig eij kunna neka det iu Stark giordt barnet. Karin sw. at hennes ord så 
fallit, det hon eij kunde neka, att iu Stark och legat hoos henne, men woro intet barnefadren.  
 Stark tilstod sig 3 wekor för Kyndersmässo legat hoos Karin, men Sweg nekade ändå, 
säijandes sig aldrig med henne kommit i säng eller säte mehra än en gång, då wårtinget stod. 
Honom förehöltz at han då en gång legat hoos henne? Sw. näij, utan då war han tijt och 
kiöpte bränwijn af Erich Zacrissons dåtter, det han drack uth i fähuset och låg då intet. Stark 
berättade at han samma gång kom och dijt, då låg Sweg för honom i fähuset hoos Karin, han 
tog honom i sijdan några gånger, men han wille [497r] intet swara, och derföre hade Stark 
lagdt sig wijd wäggen hoos Erich Zacrisons dåtter Karin, dr. Morman hade och kommit effter 
och lagdt sig wid huf:udgiärden. Morman blef förekalladt och betygade det samma.  
 Då äntel. Sweg tilstod at han den gången warit hos Karin i fähuset, men intet legadt, utan 
settat på laf:an och stödt handen under huf:udet. Men Morman påstod at han legadt der till 
ottemåhl hoos Karin och Stark hos Erich Zacrissons dåtter Karin; hwilken inkallades betyga-
de det samma som Stark och Morman, men hade med Stark intet at beställa. Erich Zacrisson 
sade, at han en och annor gång sedt Sweg gå effter Karin och legat i fähuset, men intet legat 
hoos henne. 
 Resolutio: Såsom Sweg enständigt nekar sig med Karin hafft kiötzlig beblandelsse, 
tijdhen och när det, effter Karins relation skall skedt icke med födzle tijden infaller, men 
instämmer dher emot just med den tijd då Stark henne häfdat; aldherföre blif:r Sweg 
frijerkiend, och skall Stark och Karin böta bägge för lönskoläger, han 40 och hon 20 m:k 
s.m:t så och stå uppenbara kyrkioplicht. Til barnetz underhåldh till dess det sig sielff födan 
tiena kan skall Stark åhrl. ärläggia 3 d. s.m:t. [497v] 
 
3. Upplästes den förordning som Jöns Nilsson i Risselåhs med dess hustru haf:a under h. 
kyrkioherdens underskrifft giordt till deras måg Anders Ersson om hem:t Risselåhs, at såsom 
de nu bägge blif:a ålderstegne och eij längre mechta hem:t föreståå, så haf:a de det updragit 
mågen Anders Ersson att emottaga, att honom Jöns Nilsson med hustrun i dödedagar skiöta 
och hederl. låta till graf:a komma, utlof:andes föruth med de andra barnen giöra en skillnadt i 
arf:et så i löst som fast, så att Anders Ersson emot lössen till de andra barnen skall hem:t 
besittia med sin hustru och barn, hwilken Jöns Nilssons förordning till dess större säkerheet 
till protocoll fördes, och upbödz hem:t nu 1 g:n. 
 
4. Utaf dhe 7 ort som frambl. Pär Christersson i Wijken lånadt dr. Olof Dunderhake, fodrade 
hust. Cecilia [korrigerat; renov. har: Elin] en rest af 4 ort, emedan för dhe 3 ort han giort 3:ne 
dagzwärken på stuf:an och 3:ne på fäbodarne. Men Dunderhake sade sig på stuf:an giort 5 
dagzwärken 3 i fäbodarne och 4 i wåras, då han kiörde höö, jembwäl och [?] dagar arbetat på 
hust. Elins[?] mans lijkkista. 
 Hust. Elin[?] sw. at för de 2 dagar [498r] på stuf:an skall hon gif:it honom maat och för 
höö kiörningen 3 m:k salt, men lijkekistan giorde intet Dunderhake utan 2 andra karlar och 
han hielpte smått till emoot maaten. Här öf:r blef parterne emellan liqviderat och slutit, att af 
de 8 d. 8 ör. Dunderhake af hust Sicilia [Elin] fått giörs honom godt för giordt arbete 4 d. 12, 
så att han blif:r henne skyldig 3 d. 28 ör. kop.m:t, dhen han genstan skall henne betala. 
 
Uti h. lieutn. Pells närwaro afdömdes fölliande husesyner: 
 
5. Förehades hållen husesyn på skatteh:t Håxåhs 2 1/6 t. åbos af Olof Hansson, och dömdes 
bonden de dher å befundne fehl till 9 d. 28 s.m:t inom 2 åhr at bättra efftersom han och elliest 
war en braf bonde. 
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6. Wid skatteh:t Håxåhs 2 1/6 t:l. som Swän Pärsson åbor, funnes effter hållen syn 38 d. 2. 
16 s.m:t brist, dhem åboen pålades inom 3 åhr att bättra och dess innan till Kongl. M:ts 
säkerheet inteknas jordhen, haf:andes sedan synen höltz bonden uppsatt badstuf:an och 
swijnhuset och såledz sin flijt wijsat.  
 
7. Dhe 3 d. 3: 16 s.m:ts brist, hwilka wid hållen syn [498v] äro pröf:ade på skattehem:t 
Håxåhs 2 t. Erich Samuelsson tilhörigdt, utlof:ade han instundande sommar at reparera, hwar 
om han af rätten tilsades. 
 
8. Anbelangande de 16 d. 3 ör fehlachtigheet, som är funnen wid Lars Erssons hem:n 2 t. 
skatte i Håxåhs, så intygades at sedan synen bonden hade upbygdt fähuset och dy 
resolverades at han resten inom 2 åhr skall fulgiöra. 
 
9. Hwad wijdkommer den brist af 29 d. 4: 16 s.m:t hwilka wid husesynen äro pröf:ade på 
skattehem:t Åsen, Pär Swänsson tilhörigt, så dömdes han dhem inom 3 åhr at reparera, och 
imedlertijd inteknas jordhen. 
 
10. Ehuruwäl wid Olof Pärssons skattehem:n Åsen 1½ t. äro fundne 7 d. 11 s.m:t wid sidst 
hållen syn så intygades lell at en dehl han redan hade bättrat, och dy afsades, at han resten 
skall inom ett åhr reparera. 
 
11. Dhe 15 d. 4: 20 s.m:t som effter hållen syn funnes brista wid skattehem:t Åsen 1 2/3 t. 
Karin Jöransdåtter tillhörigt, så afsades at hon dhem inom 2 åhr skall [499r] bättra, blif-
wandes skatterätten imedlertijd inteknad. 
 
12. Företogz hållen husesyn på skattehem:t Åsen 1 5/6 t. det Nilss Siulsson åbor, hwarest 24 
d. 9. 8 s.m:t brist fans, dhem åboen dömdes inom 3 åhr bättra, och imedlertijd inteknades 
jorden Kongl. M. och cronan till säkerheet. 
 
13. Mattzon [renov. har: Anders] Jonsson, som äger skattehem:t Åsen 2 t. pålades dhe 4 d. 11 
s.m:t som wid hans hem:n effter hållen husesyn brista, nästkommande åhr reparera. 
 
14. Anbelangande de 15 d. 25: 16 s.m:t som effter förrättad syn fehlade wijd skattehem:t 
Åsen 2 t. som Elias Månsson innehaf:r, blef resolveradt at åboen dhem inom 3 åhr skall 
bättra, och dessinnan inteknas jordhen. 
 
15. Företogz hållen husesyn på Johan Swänssons hem:n Åsen 2½ t. skatte, hwilket Gudmun 
Ersson åbor, men dess swågrar effter häradzdomen d. 26 nov. 1698 icke ännu utlöst, bestij-
gandes sig fehlachtigheterne nu till 43 d. 31 ör s.m:t, för hwilka h. lieutn. Pell wille hålla sig 
till jordhen. Gudmuns [499v] swågrar Hans Siungare och Sven Biensingh förbehöllo sig deras 
lössen effter domen till 15 d. s.m. hwardera, förutan lösn och annat mehra, williandes 
Siungaren taga huserötan på sig och Gudmundh gif:a p:r för det öf:rstijger, hwar till han eij 
wille låta sig beqwämma och fördhenskull dömdes det för Kungl. M:t och cronan för huse-
rötan säkerheet i jordhen, skolandes hwad som brister, inom 3 åhr bättras, men Siungare och 
Biensing lembnas effter dommen med sitt lagfarande continuera. 
 
16. Afsades att Olof Swänsson skulle inom 3 åhr reparera de 20 d. 24 s.m:t brist, som funnes 
på dess hem:n i Skarpåhs om 2 t. och dess innan till Kongl. M:ts säkerheet inteknas jordhen. 
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17. Oppböd Hans Siungare och Sven Biensing deras fädernes hem:n Åsen till lössen om 
swågren dem eij utbetalar effter domen, 3:de g. 
 
18. Oppböd Olof Abramsson Gierde hem:t [2. g. ?] effter domen, hwar af en dehl är crono, 
som här under eij kommer att begrijpas. [500r] 
  
19. Dhet käradhe lieutnanten edell och manhafftig h. Evert Pell till dess granne Erich Oloffs-
son i Eede, om några fäbodar, som gl. länsman Spiäll-Måns skall då han länsmansbostället 
innehade på Eedzskogz afradzlandet hafft, men effter honom obrukadt lembnadt intill lieutn. 
Rosenstiernas tijd, hwilken med Nilss Ersson och Jon Pärson det igen upptog, dock eij widare 
än han bygde der en miölkebod, flyttade och för beeten skull bodarne längre tilbakas, h. 
lieutn. hade eij heller sig wijdare här af tagit; men i medler tijdh har Erich Olsson samma 
bodar intagit, påståendes dy att för hans intrång fåå besagde fäbodar oförrycht behålla, hälst 
på andra ställen Erich Olsson har 2 fäbodställen, och effter ett saam Eedzgrannarne emellan, 
skogen dhem emellan är fördelt, till föllie hwar af, Erich Olson på dhenne tracten intet har att 
giöra. 
 Erich Olsson förklarade, at hans fader hade i forna tijdher hafft der en swedh, wåhnor och 
fiske, och dy wille han fäbodestället behålla; hwar till h. lieutn. med dess interessenter 
nekadhe, uthan hade Erich Olsson sitt uti Nohlåsen och Tansiön, det han eij heller neka 
kunde. Och fördhenskull afsadhes det Erich Olsson bör effter det gl. samet blif:a wid de 
fäbodar han för hafft, och desse omtwistade till lieutn. boställe genstan afträda, intill dess 
någon ny jembkning skeer. [500v] 
 
20. Efftersom någon strijdigheet woro om råågången emellan Ede, Solberg, Håxåhs och 
Granåhs, dy effter det 26 cap. BB LL förordnadis ägande syn dhem emellan sådant at öf:ersee 
och biläggia.  
 
21. Dr. Pehr Helman kärade till Måns Hansson i Gisselåhs om dess hustrus odelshem:n i 
Gisselåhs 2 1/12 tunl. hwilket tilhördt hans swärmoders fadher Jon Siulsson, effter hwilkens 
dödh sonen Erik Jonsson är kommen dijt, jempte swågren Pär Hansson ell. Helmans swär-
fader, hwilken för sin fattigdom gådt till Norrie och der död blif:it, men för dess odell af 
Måns Hansson aldrig något upborit, hwad Erich Jonsson för sin dehl undfått weet Helman 
intet. Måns Hansson sw. att anno 1674 desse bägge åboer blef:o så utharmade så att dhe 
nödgades gåå från hem:t, det de honom updrogo emot 66 d. s.m:t, hwar på han till Erich 
Jonsson betalte 22 r.d. ell. 33 d. s.m:t effter qwittencet d. 17 febr. 1696. Men Pähr Hansson 
allenast fått 4 d. 16 och Olof Svenson i Skarpåhs 7 d. 16 s.m:t, giör in alles 45 d. s.m:t. Pehr 
Hanssons hustru Ingiborg wille ingalunda tilståå, at henes man något på hemmanet uborit, eij 
heller at hennes man sålt henes dehl, uthan då han för de swåra [?] 1674, med hustru och barn 
drog [501r] till Norrie tog Måns Hansson det emot, men på dhe 18 åhr sedan hon igen heem 
kom, hade hon på hem:t intet undfått eij heller war någonsin något kiöp dhär om giordt.  
 På tillfrågan om Måns Hansson här med lagfarit el. hade något kiöpebref ? sw. han, att för 
Pär Hanssons bortresa han hwarken fick sluta kiöpebref el:r pen:gar betala, förmeente dock, 
att som han i desse swåra tijdher så länge wijd hem:t settat och lasten der före dragit, dätt 
ingen skall honom kunna drif:a, utlof:andes nu hela kiöpschillingen willia clarera. Men 
Helman påstod sin hustrus bördh, efftersom och det blif:r först åhr instundande påsk, sedan 
han med henne gifft blef. Olof Swänsson i Skarpåhs, som hade Ingiborgz syster, tilstod sig 
fått på hem:t 6 r.d. af Pär Hansson och 5 r.d. skulle Måns Hanson honom gif:a, hwar om de 
och äro förlijkte.  
 Parterne anmantes til förening, emedan Hellman war insolvendo at betala Måns Hansson 
eij heller till hemmansbruk beqwäm; Måns Hansson har och nu så länge settat på gården, så at 
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det synes swårt honom nu dher ifrån drif:a. Men som dher här icke kunde förenas, dy resolv-
erades: Vid. n. 26 infra [se § 26 nedan]. [501v] 
 
22. Förekom tolfmannen Jöns Jönsson i Tullingzåhs och beklagade, hurusom i gåår, när han 
med Jöns och Mikel Andersson i Strand och Anders Ersson i Risselåhs woro stadde under 
resan hijt till tinget och de kommit till Bye, ämbnandes dher att låta sina hästar lijtet blåsa, då 
blif:a de dher af dr. Pehr Helman, som i Bye war för dhem, med hugg och slag och annan 
otijdigheet så öf:rfallen, at de eij wiste sig någon rådh, i dy att Helman först öf:rfallit Jöns 
Andersson, slåendes honom under sig, då Mickel Andersson wille honom hielpa, fick han 
honom i håret, hwar till när Anders Ersson kom att lossa händerna utur håret, bijter han ho-
nom i beenet, så att dher effter fans ännu en stoor blånad, Jöns Andersson hadhe och wid det 
ena ögat en stoor blånadh. När dhe äntel. med möda upkommo och fingo i hästarne, fohr de 
det hastigaste öf:r siön till Prästegården 1/8 mijhl wijd pass, då Helman fölgdt effter med ett 
roop och skrij, så at sedan de satt af wägen hästarne, nödgades dhe uti h. kyrkioherdens egen 
cammare gå inn och begiära huus och heemfrijdh. När Hellman kom effter skrijandes, wille 
han in till dhem i cammaren, lät och upp dören, [502r] men kyrkioherden bad honom och 
dess intagne folk niuta huus och heemfrijd, stötandes honom Hellman för bröstet, då han 
äntel. gådt uth på gården och kyrkioherden fördt dhem i en annan stuf:a, der effter och 
Hellman fölgdt, och som han eij slapp inn, gådt af och ann i förstuf:an. Kyrkioherden befalte 
honom en och anan gång gåå sin koos, men han wille intet, och som mörkret inföll, 
befarandes de widare någon olycka af honom, så gingo de på kyrkioherdens begiäran uth med 
några stakar, att haf:a honom af gården, då äntel., sedan han märkte med honom allfware, han 
farit sina färde. 
 Samma relation giorde och de andra hwar för sig examinerade, lade och det der till, att 
först när Hellman dem wijd Bye öf:rföll, hade de sagdt sina ährenden till tinget och begiärt 
niuta tingzfrijd, anhållandes samptl. för sådan wåldsamheet blif:a befrijade och i förswar 
tagne. Kyrkioherden h. Jonas Salin berättade, att desse ährlige män hade hehl häppne kommit 
till honom, och i Jesu nampn bedit fåå niuta heemfrijdh, emedan Hellman dem så swåra hade 
under wägen öf:rfallit, och nu wijdare dhem effter fölgde, då [502v] han tog dhem inn i sin 
cammar, när Helman kom effter, war han 3 a 4 g. i dören och wille inn, dhå h. kyrkioherden 
befallt att hålla honom uthe, en stund dher effter förde han bönderne i en annan stuf:a dijt och 
Hellman kom effter gåendes utan för dören, och såsom kyrkioherden befahrade at öf:r natten 
han skulle blif:a qwar, och giöra någon större galenskap, bad han bönderne see till att drif:a 
honom af gården, hwilket äntel. de med möda förmåtte, påståendes kyrkioherden i sitt hus att 
niuta frijd, så wäll som giesterne, och at Hellman måtte androm till warning straffas, effter-
som han är en öf:rgif:en sälle, och sådan öf:rwåld elliest aldrig aflåter. Detta blef Hellman 
förehållit, men han förklarade att han då war så drucken, dät han intet mintes hwad han 
giorde. Q. om han kan här till neka, swarade intet, utan han war drucken. 
 Capellanen h:r Nilss beklagade det han och samma gång blif:it öf:rfallen i Bye, då han der 
skulle låta hwila sin häst, då kommer Helman in med en bränwijnsbäkare, williandes at han 
skulle dricka [503r] med honom, hwilket som h. Nilss wägrade, hade han slagit hela bäkaren 
öf:r honom, då h. Nilss märkiandes hans raserij, straxt gif:it sig ut på slädan, dijt och Helman 
kommit effter med ett stoop öhl, williandes att han skulle dricka med honom, då han eij torde 
neka, utan sedan han supit en gång, gaf han hästen tömarne och så sin koos, hwar på Hellman 
uti ropande utfarit, det h. Nilss hörde öf:r hela siön. Straxt nu h. Nilss war kommin till 
prästegårdhen, kommo desse bönder effter, och beklagade huru de woro medfarne, begiä-
randes dy heemfrijd, det kyrkioherden dhem gaf, der på straxt kom Helman skrijandes och 
wille in der bönderne woro, så att kyrkioherden med möda kunde hålla honom ute. I det hade 
h. Nilss gådt uthi en annan cammare, emedan han dagen effter skulle hålla tingz predijkan. 
Slutel. bad h. Nilss at niuta beskydd emot ett sådan wåld på dess embetz resor, elliest lär han 
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nu intet töras resa heem. Helman förklarade sig nu som för at han war drucken, och mintes 
intet.  
 Till uplysning i saken blef:o wittnen efftersända och hörde, [503v] nembl. Pär Larsson 
och Hans Larsson i Bye med pijgan Giölu Önesdåtter i Prästgården, efftersom emot dhem 
Hellman intet jäf hadhe, hwilka effter inlagd edh separatim examinerades: 1. Pär Larsson, 
som intygade, att när han kom heem utur skogen war Hellman i stuf:an, hwarföre hade Pehr 
gådt in i en annan stuf:a och der fått sig maat, i det hadhe Strööms boerne kommit och begiärt 
sättia in sine saker öf:r natten, då Hellman gådt uth till dhem, då de rif:it up sina lass och huru 
det talades wijd, wiste han intet, för än de begynte på gårdhen alarmera, då Pehr sprang i 
fenstret, och fick see huru dhe låg omkull wijd slädarne, Anders Ersson hade warit of:anpå at 
skillia åth, men ropat han bijter mig. Jöns Andersson hade der effter kommit in och bedet 
Pehr komma uth och hielpa dhem, men han tordes intet, effter han då fått något med, hälst de 
war dessutan 4 karlar, som kunde skillia sig från Hellman, dhe hadhe och bedit honom låta 
blif:a sig i frijd och och niuta tingz och marknadz frijdh. Äntel:n sedan de kommo upp från 
honom, hadhe de straxt farit sin färde, och Hellman dher effter, hwad wijdare passerade 
wijste Pehr intet. Tog afträde. 
 Inkom Hans Larsson som refererade [504r] det han war på gårdhen när Strömskarlarne 
kommo resandes och begiärte huus, då Hellman straxt kom ut uhr stuf:an till Jöns Andersson, 
tagandes mössan af honom, och Jöns wille haf:a igen, dher öf:r han blef sticken, fattandes 
Jöns Andersson i håret men de andra cammeraterne skilde dhem straxt wackert från hwar-
annan, men Helman kom åter hoop med dhem, då äntel. det för dem borit omkull hållandes 
Helman Jöns i Tulsåhs i håret, hwarutur And. Ersson skulle lossa hans hand, och huru de 
fohro, bet Helman honom i benet, komo så upp, då Ströms boerne så wäl som för bodo om 
frijdh på wägen till tinget, skyndandes sig dherföre fort bort öf:r siön till Prästegården, och 
Hällman effter till foot, ropandes och skriandes då och då.  
 Ströms boerne öf:rföllo intet Hellman när de först kommo, utan wijsade honom all höflig-
heet, icke heller hade de warit druckne. Helman betygade at han uti ingen ond intention fölgdt 
dhem effter, uthan skulle han samma wäg, dess utom contesterade han sig icke wetta ell. min-
nas hwad han giorde, effter han war drucken, men at de honom öf:r fallit kunde [504v] han 
icke heller säja. Att Helman warit drucken tilstod Hans Larsson. Tog afträdhe. Och inkom 
Giölu hwilken wittnadhe att bönderne hade för kyrkioherden klagat huru Hellman dhem 
öf:rfallit, begiärandes heemfrijd, då kyrkioherden tagit dhem in i stuf:an, dijt Hellman kommit 
effter, men kyrkioherdhen hade hafft honom uth, och såsom han ändå gick af och ann likasom 
wille han achta på någon, bad kyrkioherden bönderne, att dhe skulle hielpas åth at haf:a ho-
nom af gårdhen, det de och giorde, men huru det gick till wiste Giölu intet, emedan qwin-
folken eij tordes uth på gårdhen. Nykelen hade han och tagit utur h. Nilss cammare dör den 
hon fick igen hoos honom i socknestufwan på golf:et. Q: Hwad han skulle med nykelen? Sw. 
Att han intet weet om han någon nykell hafft. Men h. Nilss förmeente det han nykelen tagit, 
och om natten tänkt giöra honom något ondt, fruchtandes h. Nilss ännu för honom, att i heem-
resan ell. elliest Hellman lär tilfoga honom någon skada.  
 Eliest hade alla desse bönder actioner wid tinget, förutan tolfman, som fohr [505r] uti 
dess embetes förrättning, men ingen hade någon saak med Helman, utan hade han en annan 
man instämdt om en gårdehandell. Uthi Prästegården hade Helman der intet wåldsambligit 
någon tilfogadt med hugg el. slag. Helman bad om tilgifft ghenne gången uti hwad han sig 
kan haf:a försedt, williandes sig här effter bättra, och aldrig mehra så komma igen. Käran-
derne påstodo eij heller emot honom högsta rätten. Nämdhen såwäl som lieutnenten Pell 
intygade, at då Helman är nychter, är han en stilla man, men drucken råder han intet om sig.  
 Vide infra n:o 50. [Se § 50 nedan] 
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23. Pär Andersson i Granåhs upwiste för rätten en h. gen.majorns och öf:rstens wälborne h. 
Carl Gustaf Fröligs resolution för sig af d. 11 april 1695: att som cronohem:t Fyråhs det han 
med sin modher för någon tijd sedan af öde uptagit, wid sidsta indelning blef till rustmästare 
boställe anslagit, har h. gen.majorn och öf:rsten honom inrymdt cronohem:t Granåhs om 2⅓ 
t:l, anhållandes nu om recommendation till högre handhen det samma till odel fåå inlösa, då 
han för hela hem:t wille gifwa 80 d. s.m:t. Befal:m. berättade, att åboen å länsmans boställe 
Åsen, som halfft är skatte, har förmåt sig resolution att för [505v] det byta sig till ett crono-
hem:n och skall han willia haf:a detta. Pär Andersson beklagade om han nu åter, skall från 
detta hem:n blif:a drif:n, sedhan han det med stort släp har till rätta bracht och nu på sin 
ålderdom blif:r huswill, warandes flera cronohem:n som den andre kan wällia utaf.  
 Håldne husesyn wid rustmästare bostället Fyråhs utwijsade at Pär Andersson med stor flijt 
excolerat, så at wid hans afträde till rustmästaren allenast 4 d. s.m:t wid pass derå felat, dhem 
han och har ärsatt. Cronohem:t Granåhs hade och som nämden wittnade widh hans anträde 
warit illa medfarit, men han på några åhr wäl omlagadt. Åboen på länsmans bostället berätta-
des wara bättre nögd, om han fingo p:g:r för dess skatträttighet, dherföre skulle högre handen 
ödhmiukel. underställas, om icke Pär Andersson, som såledz af h. gen.majorn och öf:rsten 
blif:it imitterad i Granåhs, och wid rustmästare bostället, så wäl som det senare, stort arbete 
nedlagdt, måtte wid Granåhs förblif:a och det till odal fåå lösa, deraf skattegaren af länsmans 
boställe kan blifwa betalt. Härligheter till Granåhs [506r] woro desse: fråstländ åker, nöd-
torfftig eng af starr, god timber och barkeskog, nödtorfftigt fiske, qwarn hööst och wår till 
husbehof; så och elgzwåhnor. Wid tingzslutet inkom åboen å länsm:s boställe Erik Månsson, 
förklarandes sig wara nögd om han får byta sig till Erik Erss hem:n i Granåhs. 
 
24. H. lieutn:n edell och manhafftig Efvert Pell androg, hurusom för felachtig häfd och byg-
nadt \ à 50 d. s.m:t / Tullingzåhs hem:t i Ströms s:n 2 t.l. woro 3 g. lagl. upbudit, d. 24 nov, 
1696, d. 26 dito 1697 och d. 26 dito 1698, och nu lagståndit, warandes Jöran Ersson der på 
död blif:en, så att enkian som i stort älende effter honom är lembnad, eij förmår hemmanet 
längre förestå, uthan som nämden intygade, lärer det gåå under, williandes dy at förekomma 
ödesmåhl haf:a åbo dher å, som fehlachtigheterne uprättar och utlagorne ärlägger; Då angaf 
sig Mickel Andersson från Strand, med ett contract som under 3 gode män han d. 21 aug. 
sidstl. ingådt medh Jöran Erss enkia, hust. Ingrid Olssdåtter, at som hon finner sig aldeles 
oförmögen hem:t att föreståå och husrötan bättra, har hon det uplåtit Mickel Andersson för 60 
d. s:m. och at i 4 åhrs tijdh föda gossen [506v] Abram, förklarandes sig Mickel, at om han 
fåår niuta det skedde lagfarandet och blif:a wijd hem:t, will han utom dese 60 d. s.m:t som en 
gåf:a til enkian, påtaga sig at uprätta alla fehlachtigheterne. 
 Under upbuden hade ingen af slächt och bördemän sig angif:it el. welat hem:t emottaga, 
eij heller fins någon nu; fördenskuld och effter husesyndordn. 27§ blef detta hem:n medh det 
skedde lagfarandet Mickel Andersson updragit, så att ingen nu el. frambledes af arfe el. andra 
må honom dher uti inqviltera, uthan han och hans barn det oqwaldt besittia, dock så att innan 
4 åhr han skall huserötan reparera, och tilställa änkian och dess barn de utfäste 60 d. s.m:t 
sampt i 4 åhr föda gossen Abraham, efftersom och hwad hem:t angår det eij högre än 27 d. 
s.m:t tunl. kunde wärderas. 
 
25. Opbödes fölliande hem:n:  
 1. Jöns Andersson i Strand däss fädernes hem:n ibid. 2 g. utan klander.   
 2. Israel Hansson i Ede Olof Isrelssons hem:n ibid. 2 g. med förbehåld som [förr?].  
 3. Pär Hansson Skallgårdz hem:t 2 t. 3 g. klanderlöst. [507r]  
 4. Oloff Månsson Grelsgården 1 1/5 tunl. 2 g. med förbehåld som för.  
 5. Pär Christenssons enkia i Wijken dess mans odelshem:n inlöst af syskonen 2 g. utan 
klander.  
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 6. Anders Matzon i Fagerdal dess fädernes inlöste hem:n 2½ t. 2 g. 
 7. Olof Andersson från Öön Tullingzåhs hem:t inbördat af swågeren 3 g.  
 8. Jon Olsson Tullingsåhs hemmanet i Ström s:n 2 g. utan klander. 
 
26. Emellan dr. Pehr Hellman kärande och Måns Hansson i Gissellåhs swarande, angående 
inlössen af dess hustrus fädernes hem:n Gissellåhs, som Helman påstår, resolverades. Att 
ehuruwäl Måns Hansson en lång tijd har detta hemanet innehafft, jembwäl och till åtskillige 
derföre pen:gar utbetalt, såsom till Erich Jonsson effter qvittens 22 r.d. el. 33 d:r, till Pär 
Hansson 4 d. 16 s.m:t och Olof Svensson i Skarpåhs 7 d. 16 ör s.m:t; dock emedhan han öf:r 
b:te hemman intet wist kiöp har slutit, mindre som lagen i det 2 och 10 jordb. L.L. påbiuder, 
dher med lagfarit, effter som han eij heller till Helmans swärfadher dess fulla [507v] pen:gar 
har utbetalt; Fördhenskull såsom Helman, inom den tid som lagen uti det 16 och 18 cap. 
jordb. L.L. tillåter har på sin hustrus bördejord klandrat, dy bör och han fåå Måns Hansson 
utlösa, dock så att han från hemmanet eij böör gåå, för än han full betahlning erhåller af det 
han utlagdt. 
 
27. Ehuruwäl Sven Jöranssons hem:n i Wijken för fehlachtigheter war upbudit, så tilletz 
honom dock än ett åhr att bättra sig, hwar och icke lär medh honom ingen widare dilation 
skee. 
 
28. Förekom gl. mannen Olof Svensson i Skarpåhs, förklarandes sig eij längre mechta dess 
hem:n föreståå, uthan hade det äldste sonen Måns Olsson uppdragit att blif:a bonde, honom 
Olof Svensson och dess hustru i döde dagar ährl. skiöta och effter hans död de andra 
syskonen utlösa. Hwilken hans förordning på begiäran till protocolls fördes.  
 
29. Öf:rsågz hållen husesyn på chergiante bostället Åsen 2 1/6 t. crono, hwilket cherg. Jon 
Hansson Orre har 1694 till brukz antagit [508r] effter Olof Nilsson. Fehlachtigheterne funnes 
nu till 33 d. 17: 8 s.m:t, hwar öf:r med fölliande åbor i anledning af 1694 åhrs liqvidation 
slötz: 
 
Uti samma liqvi- Hwar af går 2 st spiäll och jern i  
dation debiteras Jon Andersson österstuf:an   2  d. 
för   17: 11:  8 1 st. spiäl och järn i wästerstuf:an     1: 24 
  Lagat golf:et    3:  - 
  Skorsten kalkslagit    1:  - 
  Fast bänk    -: 18 
  Badstufwan    3:  2 
  Gångjern åt foderboden    -:  6 
  Swinhuset     -: 21 
  Lås till ladan     -: 18 
 ______ Saldo som strax bör betalas   4: 15 
 17:  8     17:  8 
 
Fältwäbelen Svan debiteras wäl för 8 d. 28: 10⅔ s.m:t, så och Olof Nilssons sterbhus för 7 d. 
15: 21⅓ s.m:t. Men som de eij woro stämde el. tilstädes lembnades det till nästa ting. 
 
Chergianten Orre angående så hade  Dher emot lagat kiällaren 6 d. 21: 8 
han åbodt bostället från 1694 till 1698, Brusmyr ladan    1:  - 
5 åhr à 6 d. 21: 8 åhrl. 33 d. 10: 16 Stuf:a i fäbodarne    5:  - 
  1/7 part i qwarnen    1:  - 
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  170 f:r gierdzlegård öf:r dess  
  skyldigheet à 1 öre f.    5: 10 
 ___________ Saldo   14: 11:  8   
 d.  33: 10: 16    33: 10: 16 
 
Hwilket Orre åligger inom 2 åhr att fulgiöra och dess utan effter handen reparera hwad ändå 
kan brista. [508v]  
 
30. Förehades förrättad hussyn på förare bostället Tullingzåhs 2 t. crono hwilket föraren 
Jonas Bekman har 1696 antagit hwars brist pröf:ades till 48 d. 25: 8 s.m:t wid synen 1696 d. 
23 nov. äre befunden 66 d. 16 s.m:t fehlachtigheter, hwar öf:r Bäkmans åhr med honom 
liqviderades för 1696, 1697, 1698 och  Hans giorde reparation effter synen  
1699 a 6 d. 21 åhrl. 26: 21: 8 stijger till  18 d. 
  _______ Saldo     8: 21: 8 
  26: 21: 8    26: 21: 8 
Hwilket Bäkman straxt bör ärsättia, och i afräkning på dess åhrlige byggnad reparera hwad 
ändå felar. 
 
31. Uppå rustmästare bostället Fyråhs 1½ t. crono är effter hållen syn wäl utsatte 13 d. 6:  8 
s.m:t brist, men såsom Pär Andersson i Granås sedan spiällen och mur järnen i bägge stuf:or-
ne, så och 7 st. rutor 2 d. 26: [\ öre lagat /] blef rätta summan 10 d. 12: 8, hwilket som det 
mäst består uti dråpp och annat, som sedan synen tilkommit, så pålades rustmästaren Svan 
effter d. 5 § i husesyns ordn. straxt i wår det att reparera. 
 
32. [De] 14 d. 16 p:r s.m:t som funnes fehla wid bygg...[?] af Anders Erssons hem:n Wallen, 
pålades han inom 2 åhr at reparera, wid [laga] plicht om det försummas. [509r] 
 
33. Resolverades att Siul Jonsson i Wallen skulle inom ett åhr bättra dhe 12 d. 27: 4 s.m:t 
som effter hållen syn på häfd och byggnad feladhe wijd dess skattehem:n om 1¼ t. 
 
34. Efftersom wijd cronohem:t Jonsgård 2½ t. det Abram Abramsson åbor funnes 42 d. 1: 8 
s.m:t brist, så dömdes åboen det inom 3 åhr at bättra, hwar till han och höltz duchtig, 
aldenstund wid samma hem:n han stoor flijt anlagdt hade. 
 
35. Till att fulgiöra dhe 18 d. 30: 8 s.m:ts brist som funnes wid Gunnilas hem:n Öhn re-
solverades och pålades henne inom 2 åhr at reparera, dessinnan inteknades jordhen. 
 
36. Blef afsagdt att Anders Månsson [skall vara: Mårtensson] i Öhn skulle inom 2 åhr bättra 
dhen brist på häfd och byggnad som på hans hem:n funnes är till 15 d. 17: 20 s.m:t och 
imedlertid inteknas jordhen. 
 
37. Anbelangande dhe 10 d. 20: 8 s.m:t hwilka effter hållen husesyn felade på Jöns Jonssons 
hem:n Öön af 2 tu. så fans skiäligt at åboen bör dhem inom ett åhr bättra och reparera. [509v] 
 
38. Hoos Jon Ersson i Eede woro åtskillige creditorer, hwilka effter rättens resolution in 
martio sidstl. sig nu angåf:o. Nembl. Olof Matzon i Eede för 2 t:r korn, som Jon Ersson 
undfåt af kyrkian och Olof Matzon caverat före a 6 d. s.m:t tun. och dess uthan lånt honom 12 
d. 6: s.m:t. Så och 12 carol. Jon Ersson till låns bekommit af h. lieutn. Pell och Olof Matzon 
äf:en wäl gådt i löffte före, giör 31 d. 22: s.m:t hwilket alt Jon Ersson tilstodh, men sadhe att 
Olof Matzon dher emot hade åhren 1607 och 1698 sådt hans hem:n och tagit hälfften, 



 
 
 

171

upbärandes och tagit hälfft både korn och halm, men Jon måst gif:a utlagorne, det Olof 
förmente sig wara förskylt emot kornet och nedlagde arbete, påståendes at Jon måtte genstan 
betala aldenstund han som löfftesman, af creditorerne sökes.  
 H. lieutn. Pell fodrade 4 d. s.m:t; Erich Olsson i Grubbgård 4 d. 8; Daniel i Grubbgård 2 
d. s.m. och 1/2 t. korn; Olof Jägare 2 d; Olof Svensson i Skarpås 1 d. 28; Erich Samuelsson i 
Håxåhs 1 d. 10; Pär Christenssons enkia i Hallen 5 d. 8; Matz Jonsson på Åsen 1 d. alt s.m:t. 
Hwilken skulldh Jon Ersson wederkiändes lof:andes dhen effter handen betala; hwar wid de 
alla gof:e honom anståndh på en tijd, men Olof Matzon [510r] påstod betahlningen genstan, 
elliest blif:r han af creditorerne exeqverat. För huseröta häfftade Jon Ersson för 47 d. 22: 
s.m:t, hwar emot h. lieutn. Pell hölt sig till hemmanet insisterandes præferenien, fram för dhe 
andre creditorerne, aldenstund hem:t woro derföre lagfarit. Jon Ersson lof:ade och förbättra 
gården, emedan och nu hans barn wäxa till, så at han kan fåå någon hielp. Han hade och som 
nämden berättade, sedhan sidsta synen lagat stallen och förfärdigat dhen ena stuf:an, med 
mehra. Dr. Olof Dalström fodrade och 1 d:r 21 ör. s.m:t som tilstodz. Fehlachtigheterne 
angående kunde nu intet slutas för än synat blif:r i sommar.   
 Resolutio: Såsom hwad de 12 d. s.m. angå, som Olof Matzon i Ede caverat före till 
kyrkian det är en privilegierat skull, så bör Jon Ersson i Ede dem straxt utbetala effter Kongl. 
M:ts nådigste resol. d. 9 nov. 1685; äf:en och bör Jon Ersson straxt ärläggia till Olof Matzon 
de öfrige 19 d. 22: s.m:t aldenstund till dem, så wäl som dhen öfrige gäldens clarerande hans 
hem:n af 2 t. för 80 d. s.m:t tillräknar, dock så at för det Olof Matzon i 2 åhr tagit hälfften af 
åhrswäxten, afdrages af dhe 19 d. 22: s.m. 8 d. 14 ör s.m. men dhe öfrige creditorerne betalar 
Jon Ersson effter handen. [510v] 
 
39. Uppå tolfman Abram Abramssons begiäran war fändriken Johan Steensson Hellberg 
instämdh för åtskilligt uti Abram Abramssons huus på honom och hans folk begångne öf:r-
wåld och heemgång, så och för ährerörige honom tillagde beskyllningar, men icke desto min-
dre absenterade han sig, och såsom han som uti en criminel saak eij kunde in contumaciam 
dömas. Citationen war och honom genom länsman och 2:ne gode män i rättan tijd tilstält, som 
länsman nu intygadhe. Fördhenskull skickades executions betienten Olof Nilsson till fänd-
riken att wijdare tilsäija honom att komma till tinget, hwilken dagen effter kom igen, och 
berättade det med Anders Ersson i Wallen, Helge Pärsson i Gierde, Nilss Grelsson och Daniel 
Pärsson i Grelsgård, han warit till fändriken, som låtit illa om sig att han war siuk, \ det Olof 
Nilsson eij så noga förstådt /, och intet sagdt sig intet kunna läsa befall:m:s gifne ordres med 
Olof Nilsson, eij heller skall han förstådt sig giort Abram något emot, och sig utlåtit, att om 
de wille med gewalt draga honom ut ur huset rådde de före, så at Olof Nilsson har måst låta 
honom blif:a, dock [511r] hade han med honom skickat ett memorial el. relation hehl 
maculerat och uthan titul el. inscription, allenast fändrikens nampn under, hwilket fördhen-
skull intet kunde emottagas af rätten, hälst det eij heller war på stämplat papper skrif:it.  
 Abram Abramsson beklagade att fändricken intet kommer hijt, dhermedelst sacken blif:r 
afsluten, och emedan hwarken han, hustru och barn äro imedlertijd säkre om sin lijf och 
hälssa, så anhölt han att blif:a tagen i Kongl. M:ts hägn och förswar, dessutan begiärte han 
och at fändricken måtte honom betala dhe expenser han på wittnen har måst fåfängdt giöra.  
 Resolutio: Såsom fändricken Helleberg en och annan undanflycht brukar, att swara i 
denna saken, så skall h. baron gen.majorn och landzhöfdingens höga embetes assistence 
anlijttas, att wijd nästa ord. el. extraord. ting, han må blif:a behörigen obligerat at comparera, 
om han eij will med goda; och imedlertid lyses Kongl. M:ts frijd öf:r Abram Abramsson, hans 
hustru barn och tienstefolk. Expenserne blif:r till hufudsakens slut reserverade och för-
behåldne. [511v] 
 



 
 
 

172 

40. Förehades boskapslängdhen. 2) Förmedlingar gl. och nya war samma beskaffenheet med 
som förra åhren. 3) Bränwijnsbrännerijet wille ingen sig antaga. 4) Tienstelösa woro inga. 5) 
Gierningzmän, skomakaren Olof Jönsson utan någon dräng. 
 
41. Hillesandz finnarne sutte än under frijheet, som Jon Hindersson tilstod, men beklagade, 
att dhe på frijheeten ingen resolution erhållit. Lijka så Olof Pålsson wijd Selkåsen [Siljeåsen], 
öf:r hwilka bägge 1696 in nov. är ransakat. 
 
42. Uppå munsterskrif:aren Petter Wernhells begiäran undersöktes om hoos Olof Jönsson i 
Hallen och Påhl Jonsson i Tullingzåhs något woro till bästa att betala 1695 åhrs utlagor, som 
dhe restera med, då nämden wittnade, att Olof Jönsson i största fattigdom dragit här ifrån, och 
Påhl Jonsson bor nu på ödetorpet Hillesand, haf:r der som grannen Jon Hindersson intygade  
eij stort til bästa, mehra än 5 st. koor, 1 st. stoo, 5 a 6 får, 5 a 6 st. getter.  
 
43. Wijd tingz slutet [inkom] åboen å länsmans boställe [Erik] Månsson förklarandes sig wara 
[512r] nögd om han fåår byta sig till Granåhs, Erich Erssons hem:n 1½ tl. crono, för dess 1⅔ 
tl. skatte i länsmans boställe Åsen, skiötandes såldez intet om Pär Anderssons hem:n, allenast 
som hans skatträtt i Åsen är större anhölt han om 13½ d. s:m. emellanlag, aldenstund att Åsen 
består och så af bättre jordh, det nämdhen jämbwäl wittnade; härligheterne i Grahnås äro lijka 
som näst förestående hem:ns. I Åsen är god kornjord, och nödtorfftig slått, ingen timber skog, 
men elliest till wed och gierdzell ymbnigdt, qwarn ställe till nödtorfften, god mubete, men 
lijtet fiske. Hemmanet Granåhs, som Pähr Andersson åbor, betygade nämden eij högre kunna 
utbringas än 80 d. s:m. som han biudit, hwilket med det öfrige h. Baron, Gen.majorn och 
landzhöfdingen ödhmiukel:n underställas. 
 
44. Efftersom Pär Swänsson på Åsen tilstod, att Olof Pärsson 1694 effter honom blif:it tolf-
man, så afsades, att Pehr Svensson utaf dhe 12 d. k.m:t expenser, som tolfmännen blif:it 
pålagde, för några giorde bewillningar, Pär Svensson som en lång tijdh warit tolfman skulle 
betala 9 d. och Olof Pärsson 3 d. k.m:t. [512v] 
 
45. Dhen twist som dr. Hans Hiort moverade emot Jöns och Pär Andersson i Strand, om något 
arf dem tillfallit effter Anders Hansson i Hallens s:n, fant rätten skiäligt remittera till Hallens 
tingelag, derest arf:et är fallit, och bästa kundskapen der om kan finnas. 
 
46. Oppböd Danill Jonsson i Öön dess swärfaders inlöste hem:n 3 g. utan klander. 
 
47. Bewilliades Pär Andersson i Strand fasta på wästre gårdhen ibidem af syskonen inlöst 
effter dhen war lagstånden d. 25 huius, och intet widare klander war der på. 
 
47.[!] Såsom hust. Maria Gestrinia låtit citera dr. Olof Häggströöm för ett paar obetalte hand-
skar och dr. Jonas Rijsberg för det han i otijd gådt uhr tiensten, hwar till de bägge nekade, och 
hustru Maria sig icke instälte ell. laga förfall tedde, dy effter processens 2 § dömdes dhe frij, 
skolandes hust. Maria för upropetz försummande böta 1 d. s.m:t. [513r] 
 
48. Aldenstund h. Anders Sellin på utwärkat stemning, sig eij infunnit emot kyrkoherden 
erew. h. Jon Salin, angåede något prætenderat arf, eij heller wijsade laga förfall, altdherföre 
och effter processens 2 § dömdes h. Anders Selln sin talan förlustig och h. kyrkioherden för 
hans åtahl befrijad; för uppropet skall h. Anders ärläggia 1 d. s.m. 
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49. Hustru Dorde Eliædåtter från Ångermanland hade instämdt dr. Olof Mört om en 
sölf:rkanna han från henne stulit och såldt till Håkon Frisk och låcket till Sven Biörsson i 
Gewåg; men Mört comparerade intet, och ehuruwäl så genom profossen som budkaflan han 
blef i socknen efftersökt, kunde han dåck icke igenfinnas. Altdherföre lembnades saken, och 
skall länsman Mörten effterslå med flijt och honom fängzlig till Ångermanland försända 
därest gierningen är giord, och effter det 24 cap. tingb. LL. bör ransakas och dömas, hwilket 
när skedt är, skall öf:r Swän Biörsons och Håkans handel afslutas. 
 
[50.] [Texten ingår i 22 § i renoverade domboken:] Tilspordes Ströms karlarne hwar [för sig] 
[513v] om dhe kunna tilläggia Helman haf:a lijka som settat i förwäg för dhem i Bye, dhem 
att öf:rfalla? Hwar till de swarade Näij. Wittnen Pär och Hans Larsson intygade och att för än 
bönderne kommo, ingen hade förstådt hoos honom någon ondsko till dhem ell. någon annan. 
Tolfman Erich Samuelsson refererade, att då Helman är drucken will han rasa och rifwas, 
som skall wara på skiempt, och så lär det tilkommit dhenne gången, när han slog mössan af 
Jöns Andersson, men eij bättre afluppit. H. Nilss tillspordes och, om han tillägger Helman 
haf:a med willia slagit bränwijnsbäkaren på honom? Sw. Näij, effter han då eij förstod någon 
onska hoos honom, men som han kunde Helmans sinne, fruchtade han för honom. Att 
Helman skulle öf:r siön åth Prästegården och så wijdare till tingzplatsen, det wittnade 
nämden. 
 Wijdare frågades om Helman hade i Prästegården tillfogat någon oförrät, med hugg, slag 
ell. skuffande? Hwar till alment swarades Näij. Så undersöktes och om under dess skrijkande, 
Helman skall kallat någon oqwädinsord, ell. och hwad [514r] swordom han föröf:at. Men det 
kunde Ströms karlarne intet berätta, eij heller Hans i Bye, utan hade de allenast hördt hans 
röst, hwad han sade märkte de intet.  
 Detta wardt med nämden öf:rlagdt och resolverat. Att såsom det bewijst och tillstådt är, 
att Jöns Jönsson i Tulsåhs med dess interessenter icke haf:a med Hellman hafft någon twist 
wid tinget att uthföra, det icke heller kunnat honom tilläggia att haf:a i Bye satt sig för dhem i 
försååt, ell. och af berådde mode dhem öf:rfallit, haf:andes icke heller Helman sedan han i sin 
drykenskap till Prästegården kom, dem i någon dhen ringaste måtton rördt, wijdare än att han 
welat in till dhem i stuf:an där de woro, hwar ifrån h. kyrkioherden honom hindrat. Och hwad 
cappellanden h. Nilss beträffar, så har Hellman honom ingen wåldsaamheet tilfogadt, utan 
allenast i sitt fyllerij welat gif:a honom dricka med sig; och fördenskull kan häradzrätten icke 
finna, det han härutinnan giort sig bråtzlig till edzörsdtraffet, alldenstund detta eij annars kan 
ansees [514v] en af brådom skillnad [?] timadt, så att Helman för 2:ne blånader effter det 18 
cap. sårm. will. LL. böter 2 g:r 3 m:k s.m:t, så och för det han desse män under deras resa, 
och sedan de i Bye fått huus har öf:rfallitt och oförrättadt, i föllie af det 5 cap. edz.b. LL. så 
wäl som praxin för heemfrijd och wägafrijdz brått böta 40 m:k s.m:t dock detta med under-
dånödmiukaste wördnat högl. K. hofrätten understält. 
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Ting 14 och 15 februari 1700 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 21 a, fol. 60r–66v, ÖLA. Protokollet är något skadat, ev. 
komplettering har gjorts från renoverade domboken i Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3818, 
fol. 685r–692v, RA . 
 
Anno 1700 d. 14 och 15 februarij, höltz ordin. laga ting med allmogen af Hammardals pas-
torat, närwarande häradzskrifwaren wälb:de Zacris Warg, och fölliande nämdemän. 
 Erich Samuelsson i Håxåhs Abr. Abramsson i Jonsgård 
 And. Jonsson i Solberg  Olof Ersson i Sijkåhs 
 Israel Hansson i Ede  Pär Christophersson i Hallen 
 Olof Pärsson i Loråhs  Olof Pärsson på Åsen 
 Jöns Jönsson i Tulsåhs  Pär Andersson i Strand 
 Jöns Nilsson i Sweden [Svedje] Pär Andersson i Granåhs 
 
1. Uplästes dhe Kongl. placater som i Räfsundz protocoll specificeras. 
 
2. Påhl Jöransson i Rinwattn med swärfadren Erich Jonsson beswärade sig öf:r Pär Jonsson i 
Alanäset och Olof Pålsson i Sällieåsen, för det desse senare skola aldeles willia uttränga dhem 
utur ett fiske wästerst i Flåsiön där norra strömmen från fiällen infaller, ehuruwäl hälfften af 
bem:t fiske legat till Rinwattn och han Erich Jonsson med Alanäsetz åbo förswarat, som af en 
häradzdom d. 8 januarij a:o 1678 han bewijsa [60v] wille, begiärandes Påhl Jöransson sådant 
till godo niuta. Pär Jonsson sw. att detta fisket ligger närmast Alanäset och Säljeåsen och på 
Flåsjö skogzmark, men Rinwattnsman hade sitt fiske dessuthan i Rinwattns s[iö]n som woro 
1 mijhl, och aldrig för än 1678 fått fiska i Flåsiön, hwilket så tilkommit, att Strömsboerne 
brukade en dehl af detta fiske, då hade åboen på Alanäset öf:rtalt dhenne Erich Jonsson i 
Rinwattn, som war wahn att gåå för rätta, det skulle han hielpa honom at fåå Ströms boerne 
dher ifrån, dher emot wille han honom cedera 1/4 part i fisket. När Ströms boerne 1678 
utwunnes tog Erich Jonsson half:a fisket, det han här till behållit, hwilket Pär Jonsson wille 
haf:a tilbakas, efftersom förutom att tilförene 3 torpare haf:a deras fiske i Flåsiön, nu dhen 
4:de tilkomit, uti dett nyligen uptagne torpet Sällieåsen. 
 Nämden ärinrade sig och at så war passerat som förmält är, haf:andes Påhl förutan 
Rinwattns siön, några kiärnar dhem han allena fiskar uti. Men om Flåsiön äro 4 st. åboer, dess 
utan lågo Rinwatn från Flåssiön [61r] wijd pass 1 mijhl. Elliest woro desse finnar och åbor på 
Flåsiö och Rinwattns skogz allmenningar, effter 1664 åhrs skogzordningz 2 § icke rörlagde 
ell. med märken från hwarannan skilde, hwilket jempte dhenne twisten, till högwälb:e h:r 
baron gen. majorn och landzhöfdingen ödhmiukel. lembnas, efftersom desse hem:n äro crono, 
behållandes imedlertijd Påhl Jöransson dess dehl i fisket som för. 
 
3. Ehuruwähl att Hans Jacobsson ifrån Jerpen wille genom dess skrif:elsse till länsman, 
bewijsa dess obligation till dr. Hendrick Östman af d. 8 oct. 1697, på 14 d. s.m:t förutan dhe 7 
caroliner och 24 ör. s.m:t til Jon i Bengtzgård, wara betalt, medelst det Östman någorstädz 
hafft Hans Jacobssons häst, så och med det han för hans hustru har upödt, dhe 2 wintrar han 
henne fölgdt; dock emedan sådant intet kunnat bewijsas, uthan fast mehra har Östman 
framtedt Hans Jacobssons hustrus 2:ne obligationer, på 8 d. s.m:t, börandes emot dhen 10 § i 
Kongl. executions stadgan, intet stridigt med det ostrijdiga sammanblandas, och dy åligger 
[61v] Hans Jacobsson dhe 8 dal. 28 s.m:t som på besagde obligation restera, genstan betala, 
och i expenser gif:a Östman 1 d:r s.m:t. 
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4. Såsom dr. Pehr Flygare intet skiäl hadhe att förebära emot dhe 3 d. k.m:t som än resterade 
på dess obligation af d. 26 sept:br. 1697 till frambl. Pehr Christensson i Wijken, fördhenskull 
dömdes han desse 3 d:r med 24 öre s.m:t expenser genstan att betala. 
 
5. Claes Jonsson som åbor ett cronohem:n i Sijkåhs och Hammardals s:n om 1 tunnelandh, 
med 3½ mälingar uti Gåkssiö, anhölt att fåå lösa bem:te hem:n till odell, \ som är dragone håll 
wid Majorns compagnie / erbiudandes dherföre 30 d. s.m:t, wid hwilket tilfälle Hemming 
Ersson i Granåhs frambladhe en skrifft, med anhållande, att såsom wijd sidsta ting, det crono-
hem:n i Granåhs, som han en lång tijd åbodt, är föreslagit till ärsättning emot dhen dehl 
skatte, som Erich Månsson äger uti länsmans boställe Åsen, det honom fördenskull måtte 
effterlåtas detta hem:n i Sijkåhs fåå [62r] till odell inlösa, erbiudandes därföre att gif:a 40 d:r 
s.m:t. Det samma böd och Claes Jonsson; men på Heming Erssons wägnar förmeente swågren 
Olof Pärsson honom wara närmare, effter han i sidsta krijget hade 7 åhr tient för Granåhs, och 
medan han war uthe, wardt hem:t skrif:it för crono, hwilket han wid hemkomsten, som 
nämden wittnade, af öde uptagit och alt här tils häfdadt, och derföre föllo honom swårt nu på 
ålderdomen blif:a huswill, begiärandes dy, att om han skall från Granåhs stijga, det måtte han, 
Hemming Erson, fåå inlösa Sijkåhs, uthi hwilket och för honom, h. kyrkioherden med 
nämden intercederade, effter han woro en flijtig man och nu till ålders kommen.  
 I Sijkåhs war frostländ åker, men braf slått, mulbete och skogh, så till timber som flere 
tarf:er, fiske till nödtorfft, qwarn till husbehof, hwilken Claes Jonson inlöst för 1½ d. s.m:t, 
elgzwånor ibland, i anseende till hwilket, nämden förklarade detta hem:n eij högre kunna 
utbringas, som alt högre handens gottfinnande ödhmiukel. underställes. [62v]  
 
6. Uppå munsterskrif:aren Petter Wernhells ansökning, effterspordes om åboerne på 
Christopher Larssons hem:n Loråhs, Olof Pärsson och Påhl Olsson, på hust. Märitz hem:n för 
1699 någon ränta hadhe af be:te hem:n ärlagdt el. förmåt, hwar till dhe swarade Näij; det och 
med dhem nämden wittnadhe. 
 
7. Bewilliades Pär Andersson i Strand fasta på dess fadernes hem:n ibid. om 2½ t:l. inlöst af 
syskonen effter contractet d. 4 nov. 1691 effter det fans lagbudit d. 27 nov. 1697 och altsedan 
oqwaldt ståndit, så att eij heller nu någon hade dher på att tala. 
 
8. Oppböd Jöns Andersson i Strand dess fädernes hem:n ibidem effter föreeningen d. 4 
novembr. 1691 3 g. klanderlöst. 
 2. Anders Matzon i Fagerdahl dess fädernes hem:n ibidem 2½ t:l. 3 g. utan klander. [63r]  
 3. Pär Christenssons enkia i Wijken upböd dess sahl. mans hem:n ibidem 3 g. utan klan-
der. 
 4. Upböd Anders Ersson dess swärfaders Jöns Nilssons hem:n Rissellåhs, effter föreenin-
gen wid sidsta ting 2 g.  
 5. Uppböd Olof Mår[ten]sson i Grelsgårdhen i Strööms s:n 1 1/5 t:l. 3 g. hwilket han efter 
häradzrättens dom d. 22 nov. 1684 har af Anders Curri tilbytt, emot dess odellrätt i Åsen och 
Hammardals s:n, hwilket hem:n Kongl. M:t är tilfallit och länsman till boställe anslagit, och 
såldes blif:r detta hem:t Grelsgård Olof Mårssons arf och odell. 
 
9. Såsom h. baron, gen. majorn och landzhöfdingen högwälb. h. Axel von Schaar, uti dess 
resolution af d. 2 sept:br. 1699 har förunnat Matz Jöransson i Espenäset och Ströms s:n 1/4 
part af Reenåhns afradzland och dess slått med Ööbyggiarne; fördhenskull anordnades tolf-
männen Abram Abramsson i Jonsgård och Pär Andersson i Strandh, effter wälbem:te resolu-
tion [63v] att tildela Matz Jöransson dess fierdepart och det som giörligast på ett ställe sampt 
närmast till hans hemwist Espenäset som det sig giöra låter. 
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10. Upbödh tolfmannen Israel Hansson Swänsgårdhen i Ede 1½ t:l. 3 g. det han medelst 
sytning bekommit effter Oloff Israelsson; och såsom det utom bördhen är såldt, dy måtte det 
hans Kongl. M:t i underdånigheet hembiudas innan wijdare lagfarande tillåtes, warandes det 
pijparens boställe wijd h. Majorns compagnie, har god åkerjord, knapp eng och mulbete, nöd-
torfftig skog till timber och flere tarf:or, lijtet fiske, qwarnställe till husbehof, inga elgz-
wåhnor, så och gammalt skatte. 
 
11. Såsom dr. Hendrik Östman godwilligt tilstod att han med dr. Erich Roosman uti hans 
qvarter, begynt dricka julafftonen och natten öf:r till dess folket fohro till Kyrkian, då de [64r] 
först gådt till sängz och således den dagen gudztiensten försummat, hwilket alt Roosman 
wederkiendes, dy skola dhe för sådant i anledning af d. 10 § i Kongl. M:s pl:t om sabbatzbrutt 
böta hwardera 5 d. s.m:t ell. och sittia 2 söndagar i stocken wijd kyrkiodören. 
 
12. Anklagade länsman dr. Hendrik Östman, för det han söndagen effter kyndersmässo rest 
öf:r skogen till Lijt från gudztiensten här i Hammardal, dhen han eij heller i Lijt hade bewis-
tat, för hwilket han laga straff på honom begiäradhe. Lieutn. Pell berättade, att Östman war 
beordrat till h. majorn på ordinantz, och lieutn. honom befaldt gåå åstad, kyndersmässodagen 
straxt effter gudztiensten, då han i rätt tijd kommit till Lijt, men han hade satt sig att dricka 
den dagen och hela lördagen, och intet kommit till Looråhs för söndagz morgonen, det tolf-
man Olof Pärsson wittnade, och då gådt öf:r skogen, hwilket altt Östman eij förneka kunde. 
Och emedan han således [64v] emot Kongl. M:ts placat om sabbatzbrutt, § 11 har gådt från 
gudztiensten och dher under rest och eij dhen sökt, dy anstod eij heller häradzrätten honom 
befrija för de 40 m:k s.m:t böter, som i högstb:te § stadgat finnes, ell. 8 dagars fängelse wid 
wattn och bröd effter d. 4 §. 
 
13. Aldenstund dragounerne Pehr Hellman och Erik Roosman söndagen effter 13:de dagen, 
för och under gudztiensten druckit af deras egit öhl, att dhe gudztiensten försummat, dy skola 
de för sådan otillbörligheet och dryckenskap böta hwardera effter den 6 § i Kongl. Maij:ts 
placat om sabbatzbrutt 12½ d. s.m:t. Orkar eij botum plichte i stocken, så och ståå kyrkio-
plicht. 
 
14. Angående det lösa tahl som utkommit war genom poiken Jon Månsson, om Pål Jonsson 
och Jon Hindersson i Hillesand, att de skola skutit en elg, fan rätten af intet wärde och dy 
blef:o desse finnar i dy måhle aldeles befrijade. [65r] 
 
15. Oppbödh Pehr Svensson på Åsen dess fädernes hem:n ibidem 3 t:l. af syskonen inlöst 
effter kiöpebref:et d. 10 huius 1 g. utan klander. 
 
16. Förehades mantals och contributions längderne. Tienstelöse eller fördelskarlar finnes här 
inga. 
 
17. Tilsades tingelagetz allmoge öf:r Prästegårdz byggnaden föreenas och den fulgiöra, ell. 
wijd nästa ting instämmas. 
 
17.[!] Emedan wägen till Sijkåhs och Gåcksiö war mycket oländig, så utlåf:ade Hammardals 
allmoghe dhen att laga i wår, efftersom och samma wäg, i fall något fienteligit inföllo, är 
nödig, för kundskaps inhämptande och wakternes uthsättiande, så och för kyrkioherden till 
soknebud, dock at allmogen dher emot undslipper utsoknes wägars reparation. 
 



 
 
 

177

18. Det hadhe länsman instämdt Matz Jöransson i Espenäs för det han skall hysat en löös-
drif:are el. passlöös man från Ångermanland. Matz tilstod det samma [65v] karl kommit till 
honom, och som han eij hade pass, har han folat[!] honom med sig till kyrkian och der 
lef:ererat honom tolfmännen Pär Andersson i Strandh och Jöns i Sweden, hwilka det och 
tilstodo, och att denne karl dher rymdt bort. Dher före frijsades Matz Jöransson, och hwad 
tolfmännen angår så är det en apart saak om sig, för hwilket länsman har dhem att tilltala. 
 
19. Saakfältes Hemming Pärsson i Giörwijk till 1 d. s.m:t pro absentia wijd upropet. 
 
20. Efftersom uppå undfången stembning, fändricken Johan Helleberg eij wille comparera, uti 
saken emot Abram Abramsson i Jonsgårdh, angående föröf:ad öf:rwåld och heemgång i 
Abrams huus, hwar öf:r han sidsta ting war instämd, förebärandes fändricken sig nu wara 
opasslig; men såsom han det intet bewijste, och han förl:n lördagh warit till kyrkian, dy anletz 
ececution, som länsman skickade till fändricken att hemptan hijt. Dagen effter kom [66r] 
länsman åter och refererade, det han med Nilss Grelsson och Daniel Pärsson i Grelssgård, 
sampt Olof Andersson i Tulsåhs, hade stijgit till fändricken och funnit honom i dess säng 
liggiandes, låta illa af håll och sting. Fändricken hade och sagt sig spottat blod, det länsman 
efftersedt, och funnit hans spått med någon blod beblandad, men ingen blod spottade han, 
medan länsman dher war. Länsman hade honom tillsagdt att föllia med, hwarpå han sw:t: I 
må giöra hwad i will, jag förmår intet röra mig; hwarföre måtte länsman låta honom blif:a.  
 Abram Abramsson påstod att fändricken nu som förra gången giort sig siuk, allenast att 
utdraga tijdhen, protesterade dy emot alla expenser, med begiäran att imedlertijd blif:a med 
sitt folk i Kongl. M:ts hägn tagen. Rätten kunde dy intet till saken giöra denne gången, utan 
förbehölt Abram Abramsson dess expenser så skulle och fändricken tilsäijas, at intet röra 
Abram ell. hans folk i ringaste måttan, effter förra tingz resolutionen. [66v]  
 
21. Bewilliades Nilss Grelsson i Grelssgård fasta på dess fädernes inlöste hem:n effter kiöpe-
skrifften d. 10 decembr. 1696 för 60 d. s.m:t effter det fans lagbudit och sedan förl. åhrs wår-
ting oqwalt ståndit. 
 Samma beskaffenheet fans och med Daniel Pärssons inbördade hem:n, 1 5/12 t:l. för 60 d. 
s.m:t och dy wardt och honom fasta bewilliat. 
 
22. Upböd Olof Matzon Olof Pärs half:a hem:n i Gisselåhs 2 1/12 t:l. 3:e g. med förbehåld af 
Kongl. M:ts höga rätt effter det är utom bördhen och måste dy hans K. M:t i underdånigheet 
hembiudas, warandes dragounde håll wijd Lijtz compagnie, består af fråstländ åker, har 
tarf:elig slått, mäst af starr, skogh till allan tarf:or, så och godt mulbete, intet fiske, men qwarn 
til husbehoff, elgzwånor ibland, så och skatte, som nämden intygade. 
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Ting 22–24 november 1700 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 21 b, fol. 503r–519v, ÖLA. Protokollet är något skadat, 
ev. komplettering har gjorts från renoverade domboken i Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 
3818, fol. 1117v–1135, RA. 
 
Anno 1700 d. 22, 23 och 24 novembris höltz ord. laga ting med allmogen af Hammardals 
pastorat, uti Strööms socknestuf:a, närwarande befallningzman wälb:de Bertill Alander och 
samma nämdh som wijd wår-tinget. 
 
1. Publicerades dhe Kongl. placater, som wijd de förre tingzplatserne. 
 
2. Emedan dr. Pehr Fiälströöm och Kierstin Jonsdåtter tilstodo sig tilhopa hafft lägersmåhl, 
warandes bägge ogiffte, och förste g. här med beträdde, dy effter Kongl. resolutionen af åhr 
1693 dömdes han till 40 m:k och hon till 20 m:k s.m:t, så och ståå uppenbara kyrkioplicht. 
Skolandes Fiällström till barnetz underhåld åhrl. ärläggia 3 d. s.m:t till dess det sig sielfft 
födan kan tiena. 
 
3. Frijsades dragounerne Pähr Hällman och Jöran Finne för det emot dhem angifne böndagz-
brutt 2:dra stoora böndagen, aldenstund icke genom något deras förwållande, de förl. 2:dre 
böndagen försummat gudztiensten wijd Hammardals kyrkia, utan der medelst att gudztiensten 
blif:it hållen i solgången emot wanligheeten, så att de som 1 mijhl [503v] hade till kyrkian eij 
kommit fram för än wijd slutet, hwilken tijdiga gudztiensts förrättande kommit dher af, att 
cappellanen oförmodel. blif:it siuk, så at pastor måtte duplicera, warandes emellan bägge 
kyrkiorne 3½ mijhl. 
 
4. Swän Jöransson i Wijken kärade till dess granne Pähr Christenssons enkia hust. Cicilia 
och dess barns målsman länsman Pär Christensson, att ehuruwäl Svens hem:n i samma byy 
med enkians är belägit, så skall han lell effter lag icke niuta rätt solskiffte och byemål, i åker 
och eng, sampt andra lägenheter, utan skall det bästa der af wara enkians hem:n underlagdt, 
alt tijd effter annan, då fattige och swaga åboer settat på hans hem:n, hwilka i deras trångmål 
en dehl och godwilligen cederat. Skolandes Sven Jöranssons hem:n således haf:a alla de swa-
gaste lägenheeter i byen, en dehl och widt aflägsne, kunnandes fördenskull icke beståå, så 
frampt han en jempföris dehlning eij fåår åthniuta. På swarandernes sijda förklarades, att der 
under ingen mehra marck woro lagd [504r] än som wederbör, haf:andes åboerne der på warit 
flijtige, wäl häfdat åkeren, uppbrutit steen och afrödt slåtten, warandes deras hem:n 3 1/12 t:l. 
men Svens allenast 2 t:l. så att de och mehra ägor i byen haf:a böra, skolandes och desse 
hem:n altid warit särskilte, så att ingen skall kunna säija at de nånssin warit ett ell. 
brodersbyte, påståendes dy niuta dess gambla häfd och bruk.  
 Tolfman Olof Pärsson på Åsen med de flere som warit förordnade dess parters twist att 
föreena, berättade at det synes, som Pehr Christens hem:n hade de bästa lägenheter, men 
Svens hem:n utom och på sijdorne, warandes eij heller för Sven något tilfälle att utwidga ell. 
upbruka sin åker och slått mehra. Länsman sw:de, Lät nämden med landtmätaren komma, då 
finnas skall, at de honom ingen orätt giort haf:a. 
 Resolutio: Såsom Sven Jöransson i Wijken påståår, att emot dess andehl och tunneland i 
byen, han eij allenast icke skall haf:a dess fyllnadt, uthan at jembwäl hans åker, eng och andra 
lägenheter skola wara lagde på [504v] ilaka och obeqwämme ställen, hwilket och en dehl af 
synemännens relation bestyrkes. Fördhenskull och i krafft af det 4, 6 och 32 cap. B.B. L.L. 
pröf:ar häradzrätten skiäligdt, att emellan Sven Jöranssons och Pehr Christensons hem:n en 
jembföres delning bör skee, så i åker och äng som andra lägenheter, så at hwar och en får fult 
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geen fullo, i lijka läge emot dhen andra, så i liufft som ledt, ankommandes bekostnaden på 
dhen succumbernade parten. 
 
5. Angående de 4½ r.d. som hust. Lucia i Grubbgård war skyldig hust. Cicilia i Wijken, äro 
de så föreente om, att Lucia betalar halfft till instundande Karinmässo, och resten till maj 
månadt, warandes desse r.d. courant räkning. 
 
6. Olof Matzon i Eede på sina och dess rotelagares wägnar, kärade till dr. Hemming Rumor 
och Lars Ersson i Håxåsen, angående dragoune stoet, hwilket då Rumor heem kom han fritt 
och färdigt insatt hoos Lars Ersson, men sedan skall Lars brukat [505r] det så till kiähls, som 
att kiöra inn korn med, och Rumor rijdit det till och ifrån kyrkian, der under det blif:it på 
bakfoten halt och ofärdigt, påståendes dy betalning för stoet, som dem kostat 8½ plååt.  
 Rumor påstod at stoet skall warit halt då Lars kiörde in kornet med det, som warit för än 
han hade det till kyrkian, hwilket och Lars wederkiändes, men insisterade, at stoet haltat när 
Rumor kom hem med det från marchen, hwar till han nekade. Men föraren Bäkman och dr. 
Hans Siungare wittnade, at wijd heemkomsten från marchen stoet skall warit färdigt. Lars 
betygade at medelst det han hade stoet till fäbodarne, så och at han med det kiörde in korn, 
intet skall det förspilt, det samma wille och Rumor föregif:a, skolandes stoet nu wara färdigt. 
 Lieutn. Pell sade sig eij wetta om stoet woro bättre blif:it, men intet woro det än casseradt; 
och emedan rätten wille der om först blif:a underrättat, fördenskull upskiötz saken denne 
gången. 
 
7. Oloff Matzon i Ede på sine och dess rotelagares [505v] wägnar tilltaladhe Abram 
Abrahamsson i Jonsgård om 1 d. 2 öre s.m:t de honom förl. sommar gif:it, för det han wid ett 
annat ährendes beställande, skulle till lägret i Mattmar framföra deras dragoune stoo, men det 
under wägen illa brutit, så at wijd framkomsten det blif:it casseradt, påståendes dy förlönen 
åter, så och den dal. s.m:t de sedan måst i mellanlag gif:a för ett annat stoo.  
 Abram nekade icke det under wägen han rijdit på stoet, kan och hända det salen lijtet 
brutit, men skall icke derföre blif:it casseradt, uthan effter det icke war skodt bak till, så och 
hade hwijta fläkar effter gambla brått, dherföre hade han måst förat åter. Länsman betygade, 
at då Abram tog emot stoet hade det warit hehl färdigdt, men när det kom tilbakas illa brutit, 
så att när man kramade der på, gick wahret upp, hwilket och lieutn. Pell hade åsedt, och nu 
besannade. Penngarne berörande, så tilstod Abram at för sitt omak han undfått 9 m:r och 3 
m:k till fouragie för stoet. 
 Resolutio: Alldenstund då Abram Abramsson i [506r] Jonsgård detta stoo om handen tog, 
det warit färdigt och oskadat, men under wägen till lägret blif:it brutit, så at wijd 
heemkomsten det är casseradt, och Olof Matsson i Ede med dess rotelagare, måst skaffa ett 
annat stoo i ställe, fördenskull har rätten skiäligdt funnit, det Abram Abramsson bör så wäl 
dess för framförslen undfådde betalning a 9 m:r k.m:t återbetala, som de 3 m:r k.m:t till 
fouragie, jembwäl och den en dal:r s.m:ts emellanlag, rotebönderne för et annat stoo, haf:a 
sedan måst gif:a. 
 
8. Aldenstund uppå de wijd förra tinges giorde tillsägelsser Olof Swänsson [i Skarpås] och 
hustru Sara i Solberg, Swän Jöransson i Wijken, Olof Jonsson och hust. Lucia i Eede, Olof 
Hansson och Lars Ersson i Håxåhs, Gudmun Ersson på Åsen, Olof Olsson i Gåcksiö, Jon 
Swänsson, Jöns Arf:idsson, i Hallen, Israel Philipsson i Giörwijk, Heming Persson och Swän 
Olsson ibidem, eij förfärdigat deras liuerie kistor och låås. Dy hade för sådan treska läns 
[506v] man dem instämdt, då till detta de ingen excuse hade, annan än de giort sin flijt, men 
eij kommit längre. Men emedan detta så länge sedan är dem befallit och deras försummelser, 
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som en treska ell. motwillighet ansågz, dy sakfältes dhe hwardera till 3 m:r s.m:t för slijk 
deras treska, och at till Thomas mässo alldra sidst, de böra sina låås och kistor färdiga haf:a.  
 
9. Anna Jacobsdotter hade instämdt dr. Jon Stark för det han förl. Bartolomæi skall med 
henne plägadt kiötzlig beblandelsse, det hon på sitt samwete eij kunnat taga el:r förtijga. Stark 
nekade till sådant enständigdt, tilstod dock att då han lagdt sig i Wijken, hade Anna legat i 
een annan säng wijd dören, men stijgit upp och kommit till hans säng, begiärandes fåå liggia 
hoos honom, det han wägrat, och äntel. måst stijga upp och gåå uth från henne. Anna påstod 
att Stark skall kommit till henne och tubbat henne till dhenne utuckt, begiärandes at för slijkt 
hann måtte plichta. Stark sade Näij, föregif:andes [507r] att Anna detta till dhen ändan skall 
giort, på det hon måtte hindra hans wigsell och hon fåå honom till echta, efftersom hon och så 
för kyrkioherden, som för länsman skall giort Stark frij, hwilket och länsman intygade.  
 Anna sw. at der till hade Stark henne mutat och bedragit med en ort, hwar under hon gior-
de något oliud, och derföre dömdes hon effter det 43 [cap.] tingb. till 3 m:k s.m:t. På tilfrågan 
om hon war haf:ande, sw:de hon sig icke kunna det egentel. wetta. Hon så wäl som Stark, 
tilhölles alfwarl:n at bekienna sanningen, men de stodo bägge uti deras bekiennelsse.  
 Rätten öf:rlade detta finnandes skiäligdt för bättre upplysning skull, detta ährendet till 
nästa ting att upskiuta, att dess innan wist ärfaras måtte, om Anna är haf:andes el. eij. 
 
10. Uppbödes fölliande hemman: 
 1) Lars Swänsson i Tullingzåhs dess fädernes hem:n ibid, 2½ t:l., af syskonen inlöst emot 
72 d. s.m:t, effter skrifften d. 23 huius, 1 g.  
 2) Uppböd Jon Olsson Tullingzåhs hem:t i börd wunnit af Pär Pärsson d. 25 nov:br. 1695, 
3 g. [507v]  
 3) And. Ersson från Tulsåhs dess swärfaders hem:n Risselåhs klanderlöst 3 g.  
 4) Jöns Pärsson i Giörwijk, Olof Månssons hem:n i Ede om 2 t:l. effter föreningen d. 20 
nov. sidstl; 1 g. K. M:ts höga rätt förbehållen, effter kiöparen är obördig.  
 5) Opböd Olof Jonsson dess swärfaders hem:n Åsen 1⅓ t:l. effter swärfadrens Nilss 
Siulssons kiöpeskrifft d. 20 huius, 2 g.  
 6) Pär Swänsson dess fädernes hem:n Åsen 3 t:l. af syskonen inlöst 2 g. klanderlöst. 
 
11. Daniel Jönsson, Erik Pärsson och Erik Olssons enkia i Öön, kärade till deras grannar Jöns 
Jonsson och Anders Mår[ten]sson ibidem, öf:r det at dhe, som allenast äga tilhopa 4 tunl. i 
byen, willia sig emot käranderne, hwilka tilhopa haf:a 6 tunl. en lijka dehl i skog, diurfång, 
fiskerijer och annat tillägna, påståendes att såsom de effter tunnel:den måtte en större skatt 
draga, att de och effter tunnelanden så i skog som wattn deras proportion [508r] niuta.  
 Anders Mårsson på sine så wäl som Jöns Jonssons wägnar kunde här till ingen annan skiäl 
wijsa, än att de så länge hafft. Men alldenstund sådant sträf:a emot det 4, 6 och 32 cap. B.B. 
L.L; dy afsades at hwar och en effter öre och örtug, ell. tunneland, så i skog, diurfång och 
fiskerijen böra dess andehl och proportion niuta och behålla.  
 
12. Emedan Erik Pärsson i Öhn påstod att grannen Anders Mår[ten]sson ifrån hans hem:n 
hade en slått om 3 lass eng, Ladudrolet wijd nampn, dy förordnades 6 gode män att mäta och 
pröf:a, hwem som mehra slått har än han emot tunnel. bör haf:a, hwar på definitive slut föllia 
skall. 
 
13. Såsom corporalen Elias Hellman angående de 2 d. s.m:t som förl. sommar Olof 
Andersson i Tullingzåhs honom skall tillstält, till liutnanten Efvert Pell at lefwerera, anböd 
Olof Andersson eeden, dhen han och præsterade, dy dömdes Hellman, samma 2 daler s.m:t 
till Olof Andersson genstan at betala. [508v] 



 
 
 

181

14. Dhen af tolfman Abraham Abrahamsson i Jonsgård, emot fändriken Johan Helleberg wijd 
förra tinget incaminerade, men för fändrikens opassligheet upskutne saak, om dhen öf:rwåld 
och edzöre som fändriken skall åtskillige gånger tillfogadt Abraham i dess huus, företogz 
effter laga stembning nu i parternes närwaro, då fändriken berättade, att han woro der öf:r nu 
med Abram förlijkt, och förmeente dy det saken icke wijdare borde åtalas. Abram sw. att som 
en rätt christen han gif:it fändriken till hwad han honom emot brutit, effter han honom bedit, 
så att nu intet mehra ondt han till fändriken hade. Hästelegan för länsman och hans följe, som 
wid sidsta ting woro hijt till fändriken, a 10 d. 4 k:p:rm:t skulle de betala halfft hwardera, som 
tilstodz, heemställandes Abraham detta allt rättens ompröfwande.  
 Länsman Pehr Christensson begiäradhe, at aldenstund saken så swårt är angif:en, dätt 
ingen förlijkning må skee. Fändriken blef af rätten förehållit, att hwad civilt woro, med 
expenser och annat, skulle de få förlijkas om, men det som criminelt är, måtte lagl. ransakas 
[509r] och dömas.  
 I föllie hwaraf Abram Abramssons klagoskrifft företogz, dheruti han först klagar, det fän-
driken skall i hans bortowaro kommit i hans huus, frågat hustrun effter sonen Nilss, kallandes 
honom horkarl och tiuf, och att för fändriken han stulit bort 1 carolin, och när Nilss der till 
nekade, hade fändriken lupit effter honom med en stöör, Nilss undan in i stugan, stängiandes 
dören igen, då fändriken med samma stöör slagit sönder för honom alt fenstret. 
 Till detta angif:andet nekade fändriken alldeles, allenast fenstret angående, tilstod han at 
det gådt sönder, i det han skulle effter boskapen kasta en stake, som flugit på fenstret, det han 
nu med 1 carol. betalt, hwilket senare å Abrams sida tilstodz, men Nilss med modren insis-
terade, att i wredzmod, då han eij slapp in effter Nilss, han sönderslagit fenstret, det fändriken 
nu som för nekade, hwar till honom at öf:rtyga, inga wittnen woro. 
 Andra gången skall, Persmässo dag då Abraham effter predikan legat på sängen, 
fändriken Hellebergh kommit i stuf:an och illa låtit, skyllandes honom och hans [509v] hustru 
före at de brukade tiuf:e nycklar och bortstulit bröd för honom, undsäijandes hustrun med 
hugg, så frampt hon eij bekiände det hon stulit bröd, derföre hon måtte fahra undan uhr den 
ena stuf:an i den andra, dock hade fändricken äntel. den gången gådt bort och henne icke 
rördt. Fändricken nekade äf:en här till. Men Abraham, med hustrun Anna Jonsdåtter, påstodo 
deras här of:an till giorde relation, dock hade de der till inga wittnen. 
 Tridie g. skall fändricken Michaelis tijden, när han skulle på mötet förresa, welat twinga 
honom, Abraham, med sonen Nilss att föhra honom öf:r färiesundet, gåendes in på Abrahams 
gård, derest med hoot och skamlösa ord honom öf:rfallit, kallandes honom tiuf och skiälm, 
derföre sådan hans otidigheet at undfly, hade Abraham gådt undan i stuf:an, då genom 
corporalen Elias Hellman fändriken låtit kalla honom uth, och när han utkom, eij fått annat 
namn än tiuf och skiälm, så och, at det han hade [510r] att lef:a utaf, skulle han stulit från 
fändriken, hwar på Abram sw. att det skall han en gång bewijsa, gåendes så in undan för 
honom, låtandes honom ståå qwar; Än ytterligare hade corporalen kommit och utropat 
Abraham till fändricken, der på han swarat, att han eij mehra gingo uth, efftersom fändriken 
på honom brukade så fuhl mun, hwar af han blif:it sticken och gådt sielf in, men när han 
kommit på stuf:u broon dragit uth wärian, så inn, ropandes tiuf och skiälm, då sonen Nilss 
bedit honom sådant låta blif:a, hwar på fändricken rändt till honom med wärian, den Nilss 
med ett wedeträä slagit undan, och i det samma stött till honom, att han farit på sned, och så 
fattat wärian med fändriken, och emedan de om henne ry[c]htes, fruktade Abraham, att någon 
skada ske skulle, dy hade Abraham med en kiepp gif:it fändricken ett slag, så at han dor-
made[!] lijtet, och så släpte han wärian, sedan hade corporalen kommit och tagit honom uth. 
 Abrahams hustru och Nilss giorde lijka [510v] relation, men dhem jäf:ade fändricken, 
effter de woro hans af:undsmän; betygandes elliest, det han aldrig den gången med dragen 
wäria ell. wredzmod, hade gått inn till Abraham, uthan som han skulle resa bort, ämbnat 
bedia honom see på folket och åkeren, och i det han kommit in, hade Abram med sonen 
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honom öf:rfallit, den ena med wedeträä, dhen andra en såå stång så at han är nödgad grijpa till 
wärn och sig förswara. Abram påstod at fändricken i wredzmod med dragen wäria kommit in, 
stött till Nilss och kallat dhem bägge tiuf:ar och skiälmar, der till han nekade.  
 Dherföre med parternes samtyke hördes corporalen Hellman edeligen, hwilken wittnade, 
det Abram och fändricken hade råkatz på gården, då fändricken honom tilspordt huru han 
skulle komma öf:r sundet, der på Abram swarat, som de andra. Wijdare hade fändricken före-
hållit Abraham, huru kornet på åkeren war med farit, och der öf:r låtit illa, då Abram swarat 
sig der til eij wållande wara, och så gådt [511r] in i sin stuf:a, då corporalen hade på fän-
drickens begiäran kallat honom uth, men emedan ändå samma tahl fördes, hade Abram åter 
förfogadt sig inn, och som på fändrikens begiäran genom corporalen andra gången, Abraham 
eij wille komma uth, dy hade fändricken gådt in till honom, men corporalen på gården blif:it 
ståendes, om han då i wrezmod gådt in ell. med dragen wäria, betygade corporalen sig intet 
sedt ell. förstådt, men lijtet effter fändricken war inkommen, hade corporalen hördt at det 
begynte smälla i stuf:an, och derföre hade och han gådt inn, då fändricken legat på golf:et wid 
spiisen lijka som död, och wärian blåttad, under bänken, och derföre wille corporalen hielpa 
honom uth, men Abraham och sonen hade tagit honom uti hwar sin foot, och fohlat[!] honom 
på bron, derifrån corporalen sedan hafft honom i sin gård till sängz, blånat ell. blodwijte hade 
fändricken eij hafft, widare än igenom högre örat bloden runnit. Abrahams son hade och då 
han [511v] tagit i wärian med fändricken, skorit sig i handen, men ingen mehr skada skedt. 
Tiuf och skiälm hade han och hördt fändricken kalla Abram, mehra wiste corporalen intet. 
Tog dy afträde. 
 Fändricken betygade nu som för, det han aldrig i wredzmod, ell. med dragen wäria hade 
gådt in till Abram, men att han i hastigheet kallat honom tiuf och skiälm tillstod han, dock 
tillägger han honom sådant intet, efftersom han eij annat än ähra och godt med honom wiste.  
 Wijdare uplysning af wittnen ell. andra skiäl stod intet att erhålla, dy befaltes Abram med 
fändriken, sedan ransakningen war upläsen taga afträde, då Abram sig förklarade intet påståå 
något emot fändricken, uthan de med hwarannan förlijkte här öf:r, dock Kongl. M:ts höga rätt 
oförkränkt, den länsman påstod, och at sådan öf:rwåld och edzöre måtte alfwarl. hämmas. 
Elliest betygade nämden, det Abram war en stilla och fridsam man, så att han aldrig i någon 
måtto har kunnat fändricken först anfalla, men fändriken en yfrig karl, som esom offtast 
plägar så [512r] fahra fram. Effter noga öf:r wägande stannades i fölliande sluut. 
 Såsom emot fändrickens förnekande det icke kunnat honom öf:rtygas, at han i fult wredz-
mod har med dragen wäria gådt in till Abram Abramsson, honom ell. hans folk der slagit 
blånad ell. blodwijte, efftersom det såår sonen Nilss i handen fåt, är kommit af hans egit 
förwållande, då han tog uti wärian. Fördenskull warder fändricken för edzöre befrijat, dock 
skall han för heemgång, effter det 5 cap. edzöre b. LL, böta 40 m:r s.m:t, men Abraham och 
hans son blif:a för allt straff förskonte, effter det 6 cap. eiusdem titel. Dessutan skall och 
fändricken för 2:e skiälsord i föllie af det 43 cap. tings b. böta 2 g. 3 m:r medan han sig rättat 
och dem återkallat. I öfrigit blif:r förlijkningen och expenserne gillad; dock detta alt, med 
ödmiukaste wördnad, den höglofl. Kongl. hofrätten understält. 
 
15. Dragoun Hans Siungare kärade till swågren Gudmun Ersson på Åsen, att såsom effter 
tingdomen d. 26 novembr. 1698 han eij har utbetalt honom och hans broder deras 30 d. s.m:t 
jordpen:gar sampt 15 d. s.m:t han dessutan hade at fodra, det måtte han fåå för sine 45 d. s.m:t 
träda till hemmanet och gif:a Gudmun lössen, aldenstund han med hemmanet nu hade [512v] 
lagfarit d. 28 nov. 1698, d. 23 martij och 23 novembr. 1699, efftersom Gudmun Ersson på 
hemmanet stoor huseröta skall giordt, som effter dommen d. 29 novembr. 1698 fans till 43 d. 
31 s.m:t. Hela detta hem:n war 2½ t:l. wärderat för 60 d. s.m:t hwaraf Gudmun tilkom en 
broderspart 15 d; sedan inlöst af Olof Pärsson på Åsen en systerpart 7½ d; af Hemming i 
Granåhs dito half systerpart, ägandes således eij mera än 26 d. 8 öre s.m:t i hemmanet, hwar 
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af när Siungarens particulier fodran 15 d. s.m. drages, förblif:r det allenast 11 d. 8 öre han der 
äger, hwilket för huserötan är upbudit. Gudmun wille wäl blif:a wijd gården och de andra 
lösa, men när honom förehöltz ogiörligheten förklarade han sig, at han då måtte stijga ifrån. 
 Resolutio: Såsom effter 1698 åhrs häradzdom Gudmun Ersson på Åsen eij har utlöst dess 
swågrar Hans Siungare och Sven Biengsing för deras 45 d. s.m. i hemmanet Åsen 2½ t.l., 
haf:andes imedlertijd Siungaren med hemmanet lagfarit, hwar effter han skall imission [513v] 
i större delen af bem:te hemman haf:a, för dhenskull bör effter Kongl. M:ts placat 1684 d.10 
junij Gudmund Ersson, som allenast 11 d. 24 [skall vara: 8] öre deruti äger, träda dher ifrån 
emot lössen, dock at den blif:r inneståendes, till dess öf:r huserötan blif:r synt och liquiderat, 
och Hans Siungare det tilträda effter dess erhållne lagfarande. 
 
16. Dragoun Johan Wijkman tilltalade dess broder Hemming Pärsson i Giörwijk, hurusom 
för några elgz bötter, deras faders hem:n är bortgångit, men enär effter Kongl. M:ts resolution 
de fingo 43 d. s.m. af bötterne igien, har brodren Hemming dem emottagit för 7 åhr sedan, 
och halfwa hem:t igenlöst för 20 d. s.m:t emedan för den, som imedlertid der på satt, 10 d. 
s.m:t afdrages för husrötan, påståendes Wijkman för dess andehl undfåå af de 20 d. i 
hemmanet och sedan af de öf:rstijgande 23 d. hwarutom han ändå hade hoos brodren 20 d. 12 
kopp.m. som tilstodz, at fodra, williandes för alt sådant träda till hemmanet. Hemming tilstod 
den om desse pen:gar giorde berättelse [513v] men wille hem:t ändå icke afträda, sedan han 
nu i desse swåra åhren der med dragitz, uthan brodren utlösa. Wijkman sw. att om han icke 
gådt dragoun derföre, hade Hemming eij rådt med det, wille således och wara till besittningen 
närmast, hälst och hans moder skall honom bifalla. Men Heming sade sig wara älst och dy 
närmast. Utom desse bröder woro 2 st. systrar, som med modren uti desse pen:gar skulle haf:a 
dehl. 
 Resolutio: Häradzrätten finner skiäligdt, at såsom half:a hem:t Giörwijk 1¼ tunl. hwilket 
Heming Pärsson åbor, är för de tilbaka undfångne bötespen:gar inlöst, så tilhörer fördenskull 
effter det 5 [cap.] gifftb. och 1 erfdb. LL modren dheruti 1/3 part, och af de andra två 
tridiedelar Wikman 1/3 part, Heming 1/3 part och systrarne tilhopa 1/3 part, alt efftersom 
hem:t kan wärderas. Af dhe 23 d. s.m:t tilärkiennes modren sammaledz 1/3 part ell. 7 d. 21: 8 
s.m:t, af de öfrige 15 d. 10: 16 behåller hvar broder 5 d. 3: 12 och systrarne tillsammans 
[514r] 5 d. 3: 12 s.m:t. Besittningen af gården tillärkienner rätten Hemming, som äldste 
brodren är och samma hemmanet en rum tijd har förestådt, dhe andra syskonen, som 
förbemält är, att utlösa, dock så at han sin moder wäl skiöter och med all höfligheet tilhanda 
gåår. Dhe 20 d. 12 kop.m:t Hemming är Wijkman skyldig, åligger honom straxt at betala. 
 
17. Emedan länsman med tålfmännen Erick Samulsson i Håxåhs, Olof Pärsson på Åsen och 
And. Jonsson i Solbärg än woro obetalte för deras beswär på synen emellan Hemming i 
Giörwijk och Påhl Hansson i Solberg, hwar till 3 dagar uppgådt, derunder de sig sielf:a hade 
kost hållit, dy afsades, at effter Kongl. M:ts placat 1686 de böra haf:a hwardera 16 öre s.m:t 
dagen, det Heming halfft betalar, a 3 d. s.m:t till dem samptl. För den andra hälfften må de 
sökia Påhl Hans enkia. 
 
18. Effter en dess sahl. mans Pehr Christenssons i Wijken, på dess yttersta öf:r [514v] giäld 
och skuld giorde förtekning, prætenderade dess änkia, hust. Cecilia, af Carl Sevalson i 
Risselåhs 6 ort, som en rest uppå de 4 r.d. han skyldig warit. Carl sw. at han derpå betalt först 
12 aln hwalmar för 1 r.d; 1/2 t. fisk för 6 ort, och 1 r.d. contant, så att allenast 1/2 r.d:r ell. 3 
m:k s.m:t resterade, hwilket alt hust. Cicilia nekade. Och aldenstund Carl Sevalsson tilstod 
skulden, men effter det 33 cap. tingb. LL eij gitte wijsa den wara gulden, altderföre dömdes 
han bem:te 6 ort till hust. Cicilia at betala. 
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19. Cappellanen wällärde h. Nilss Salenius kärade till Hällie Pärsson i Giärde, om en dehl af 
deras bowall, som altid hade till h. Nilss boställe Bärge legat, men Hällie 1699 så wäl [som] 
1700 sig tillägnadt, påståendes dy på honom laga plicht och bowallen åter, aldenstund den tijd 
h. Vellam åbodde Hällies hem:n han den delen aldrig slagit, uthan de som settat på Bärge, så 
wäl Grelsgårdz cautionisterne som h. Wellam [515r] sedan han till Bärge flyttiade.  
 Hällie sw. att det hördt till hans gårdh, och att h. Wellam, sedan han till Bärge flyttiade, 
hade det slagit kom af en god willia, emedan han eij wille släppat, sedan Grelsgårdz karlarne 
det under Bärge hafft. Hwilka hördes, först Nilss Grelsson, som wittnade, att när han brukade 
Bärge, wisade Hällies swärmoder honom skillnaden wara till wästre knuten på bostaen, der 
från wästeruth till haga hörnet. Tog afträde och inkom Daniel Pärsson, hwilken giorde lijka 
berättelsse. Och emedhan rätten om of:annämnde märken och ett gammalt hagastoo der warit 
och synas skall wille underrättad wara, innan definitive sluut blif:r, dy skulle detta i parternes 
närwaro af 6 gode män först synas, dem de må råda half hwardera.  
 
20. Det lät kyrkioherden ehrewyrdige h. Jonas Salin insända en af h. baron gen. majorn och 
landzhöfdingen gifen remiss angående det fiske som h. lieutn. Pell 1699 in sept:br. fått och 
pastor förmenar [515v] sig under dess gård Moo wara berättigad at behålla, men som pastor 
inga skiäl der wid lät ingif;a, altså och imedlertijd blef skrifften h. lieutnanten till comuni-
cation gif:en sig [till] nästa ting at förklara. 
 
21. Efftersom Pär Anderssons enkia i Giörwijk war siuk, dy upskiötz saken henne och 
Hemming Pärsson emellan lembnad till nästa ting. 
 
22. Ingaf h. lieutnanten Pell en påminnelsse om åboerne af cronohemmanen Lorås och 
Hallen, att efftersom de eij war capable samma hem:n längre förestå, det andra åboer måtte 
anskaffas, hwar om länsman ansades tijdig försorg draga. 
 
23. Förehades boskaps längden. 2) Gierningzman war skomakaren Olof Jönsson uthan dräng. 
3) Inga tienstelösa. 4) Bränwijnsbrännerijet wille ingen sig påtaga. 5) Förmedlingar gambla 
och nya hade wederbörande för 1700 lijka som för 1699 till godo niutit. [516r]  
 
25.[!] Förehades contributions längdhen. 2) Sokneskrif:arens löhn af Hammardal s:n war 10 
öre s.m. af hwar rök effter jordboken, officerare intet. 3) Profossen 1 kanna korn, officerare 
intet. 4) Brofogden 1 kan. korn på lijka sätt. 5) fiälstugu männen lika så en kan. korn. 6) Inga 
orgnister ell. fördelskarlar. 
 
26. Om det intrång Tåsjö finnarne från Fiällsiö s:n i Ångermanland, inom rågången giöra 
Flåsiö finnarne så i skog som fiske, skulle h. landzhöfdingen til skrif:as. 
 
27. Aflade Matz Jörnsson i Espnäset, Pär Jonsson i Alanäset, And. Ersson i Risselåhs och 
Nilss Ersson i Näset deras säxmans eedh. 
 
28. Afsade sig Erick Månsson bruket wid länsmansbostället Åsen. 
 
29. Uppböd Måns Hansson Gisselåhs hem:t för 45 d. s:m:t han effter tingzdomen har der att 
fodra 1 g:n. 
 
30. Såsom bröderne Pär och Hans Larssöner i Bye begiära på en tid bruka deras faders hem:n 
tilhopa, at den ena om hemman får sig omhuxssa, så intygade nämnden at de kunde sig der på 
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begåå, hälst som hem:t [516v] war 4 t:l. och i krafft af K. M:ts placat d. 10 junij 1684 wäl 
klyfwas kunde. 
 
31. Dragoun Pehr Helman kärade till Måns Hansson i Gissellåhs, om någon huseröta, han 
skall lembnat på Hällmans hustrus bördehem:n i Gisselåhs, hwilket Helman d. 23 nov. 1699 
har i bördh wunnit, och effter en d. 16 octobr. sidstl. hållen husesyn stijger till 31 d. 1 s.m:t 
påståendes at emedan Måns Hansson har in emot 20 åhr hem:t åbodt, att han och måtte 
samma brist ärsättia. Hwar till Måns Hansson icke wille sig beqwämma, alldenstund under 
sine åhr han förmeente sig giordt nog, först med åkerens till rätta bringande, engens rödiande, 
husens täckiande och gierdselgårdars stängiande, hwilket alt wijd hans anträde warit förfallit, 
det och nämden wiste berätta; förutan at han i så många åhr uppehållit hemmanet, och der 
wijd stor swårheet utstådt, så att der han eij kommit der på, och sin flijt giort hade det länge 
sedan warit crono; Tiltalandes och der hoos Hällman för det han icke med egne uthan med 
andras medell, sedan icke för sig, utan för en annan skall willia [517r] detta hem:n inbörda 
och honom afdrif:a, förmenandes Måns Hansson, sig på dhen händelssen wara närmast, 
efftersom icke heller Hällman honom någon skilling för dess inlagde pen:gar i hemmanet, 45 
d. s.m:t änu har betalt, det Hellman eij heller påståå kunde, men wille disputera 4 d. 16 öre 
s.m:t som dess swärfader icke skall undfåt. Hwar emot honom remonstrerades, at det woro 
redan en res judicata, at Måns Hansson har 45 d. s.m:t i hemmanet inlagdt, och att Måns 
Hansson för än han dem bekommer, icke böör stijga der från. Hällman tilstod sig inga pen:gar 
äga att lösat med uthan måtte låna annorstädes. 
 Resolutio: Häradz rätten finner skiäligdt huserötan angående, att derföre befrija Måns 
Hansson i Gisselåhs, aldenstund han i de swåra åhren han gården emottog, han der wijd 
mycket utståt och stor flijt nedlagdt med åkerens häfd, rögdt ängiarne och husen wäl täckt och 
omboat, och hemmanet således fritt och ograverat uppehållit, hwilket elliest hade warit öde 
och cronan heemfallit, så att fördenskull utaf Måns Hanssons [517v] inlagde 45 d. s.m:t Pär 
Helman der på eller elliest intet må afkorta, aldenstund effter 1698 åhrs dom samma summa 
redan är en res judicata och ständig förklarad, så at Måns Hansson eij må afträda för än han 
sine 45 d. s.m. richtigdt undfått; dock, skulle som Måns Hansson nu klagar, Hellman willia 
för en annan \ ell. och en anans medel / inlösa besagde hem:n och icke för sig, så kan sådant 
emot det 5 cap. jordb. St.l.[?] § 1 honom icke tillåtas, uthan på den händelssen blif:e Måns 
Hansson der till närmast. (Emot dhenne dom appellerade Helman i laga tijd under lofl. 
lagmans rätten.) 
 
32. Bewilliades fasta för effterfölliande bönder.  
 1) Pär Hansson i Fyråhs på hemmenet Skallgård 2 t.l. för 18 år sedan af swågren Olof 
Olsson inlöst för 84 d. s.m. som deras skrifft utwijsar.  
 2) Olof Andersson från Öhn på Tullingzåhs hem:t hwilket han genom transport inlöst af 
swågren Pehr Kaxe, sädan han 1697 på höstetinget det i börd wunnit af Jon Svensson [518r] 
som domen och transporten detta omständel. utwijsa.  
 3) Olof Abramsson på Giärde hem:t 1½ t.l. löst i börd från And. Carlsson i Granåhs, 
hwilken det kiöpt af Olof Abrams hustrus morbroder Nilss Grelsson [bör avse Grels Nilsson], 
för 42 d. 16 s.m:t. Dock war uti detta och näst föregående hem:n Tullingzåhs 1/3 crono, som 
aldeles eximerades, och under detta fasta icke kommer at begrijpas. Alla desse hemman woro 
lagbudne d. 28 nov. 1698 d. 22 martij och 23 nov. 1699 och altsedan lagstånde uthan klander, 
dy i krafft af det 2 och 10 cap. jordb. LL dömdes det till fasta för wederbörande. 
 4) Sammaledz resolverades det till skiötning och fasta för Daniel Jönsson uti Öhn på dess 
swärfaders hem:n ibid. 2 t.l. effter kiöpeskrifften d. 5 januarij 1695, aldenstund kiöpskillingen 
36 d. s.m:t war betalt och hemmanet upbudit d. 6 apr. 1687, d. 28 nov 1698 och d. 22 dito 
1699; och sedan lagståndit. [518v] 
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33. Förekommo Jöns Jönsson i Bregård och And. Ersson i Wallen, föredragandes hurusom 
förl. sommar först in junio, då här ett rychte ankom, som skulle de norske uppe wijd Finlijen 
rusta sig till redz med båtar, att giöra infall här i landet, hwar om att sig underrätta, h. majorn 
Rutencrantz ordrez till liutn. Pell ankommo, och dy hade på lieutn. så wäl som allmogens 
begiäran, de farit åstad till Norr-Lijen i Norrie, 38 mijhl fram och tilbaka en beswärlig och 
swår wäg, förutan at de och för de norska hade stått i stoor fara, i fall de dem öf:rkommit. När 
de nu kommo till Lije, hade de uthan för gårdarne råkat en hustru, utaf hwilken de förnummit 
det ingen fahra å färde wore, efftersom de eij heller några krijgz tillrustningar der blif:it 
warse, och fördenskull hade de genstan förfogadt sig heem igen, och deras berättelsse härom 
gif:it. Anhållandes för detta beswär wedergiälldning undfåå, emedan de här wijd eij allenast 
hade wågat sitt lijf och wälfärd, uthan och hemma efftersatt öf:r 14 dagars gårdzarbete. H:r 
liutn. Pell [513v] med länsman och nämden, sampt allmogen, wiste alla betyga, att Jöns 
Jönsson med And. Ersson i detta ährendet blifwit åstadsände, för hwilket de och borde haf:a 
wedergiäldning, och de prætenderade till 20 d. s.m:t för kost och hästelega de hållit sig sielf:a. 
Hwilket rätten hölt för högdt, utan om de skulle haf:a något, kunde de eij mehra begiära än 16 
öre till mans om dagen, giör 14 d. s.m:t, hwilka om de af landzjembnaden skola undfå, ell. af 
något annat sammanskott, skulle h. baron, gen. majorn och landzhöfdingen i ödmiukheet 
underställas. 
 
34. Aldenstund sedan det, d. 23 nov. 1699, bewiliades MikelAndersson från Strand dom på 
Tulsåhs hem:t Jöran Erssons, ingen med något klander derpå inkommit, eij heller nu lät sig 
förmärkia, fördenskull, blef dombref:et till Mikel Andersson extraderat. 
 
35. Bewilliades dombref och fasta på fölliande hemman: 
 1) Daniel Ersson på Nilss Anderssons hem:n Ede i Hammerdals s:n 2 t. [519v]  
 2) Pär Nilsson i Gisselåhs på Lars Anderssons hem:n Fagerdahl 2½ t. 
 3) Olof Matzon på Gisselåhs hem:t kiöpt af Olof Pärsson i Loråhs. 
 4) Israel Hansson i Ede på Swänsgården.  
 5) Olof Pärsson på Åsen på dess hem:n ibidem 1½ t. 
 6) Länsman Pehr Christensson på Fyråhs hem:t;  
 och detta alt i anseende till alla andra private bördemän ell. andra som åtala willia, eme-
dan desse hemmans kiöp äro lagl. upbudne och lagståndne; dock som kiöparne äro obördige, 
äro hemmanen hans Kongl. M:t i underdånigheet hembudne, och fördenskull extraderas ingen 
dom ell. fastebref, för än hans Kongl. M:ts nådigste resolution ankommer, så at Kongl. M:ts 
höga rätt dessinnan aldeles är förbehållen. 
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Förteckning över återgivna protokoll 
 
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i 
Hammerdals tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisar till sidor i utgåvan. 
 
1691 23–24/3 11 
1691 23–24/11 16 
1692 26/2 24 
1692 2/8 syn 27 
1692 23–24/11 31 
1693 27/2–1/3 37 
1693 8/7 syn löjtnantsbost. Ede 47 
1693 10/7 syn sergeantsbost. Åsen 49 
1693 24–25 och 27/11 51 
1694 17–18/4 61 
1694 4/8 syn lötjnantsbost. Ede 69 
1694 4 och 6–7/8 extraordinarie ting 72 
1694 8 och 10/9 77 

(1695 hölls inget vårting) 
1695 25–28/11 86 
1696 25 och 27–30/4 99 
1696 21 och 23–25/11 117 
(1697 hölls inget vårting)  
1697 26–27/11 128 
1698 6–7/6 140 
1698 26 och 28/11 149 
1699 22–23/3 158 
1699 23–25/11 162 
1700 14–15/2 174 
1700 22–24/11 178
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