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Förord 
 
Detta är första gången som historiska domboksprotokoll från Härjedalen ges ut. Härjedalen 
hade på 1600-talet tre tingsdistrikt och från ett av dessa, Svegs tingslag, har nu Marianne 
Andersson, Ytterhogdal, noggrant och metodiskt transkriberat och redigerat alla bevarade 
domboksprotokoll 1649–1690. 

Till grund för avskrifterna ligger i de flesta fallen de renoverade domböckerna i Svea Hov-
rätts arkiv i Riksarkivet, Stockholm. Undertecknad Olof Holm har bistått med kontrolläsning 
av protokollen 1649–63 och 1665, Georg Hansson har kontrolläst 1667–69 och 1674 års 
protokoll och Christer Kalin har kontrolläst protokollen 1664. 

Från tiden före 1649 finns inga härjedalska domboksprotokoll bevarade, men att sådana 
har funnits framgår bland annat av ett utdrag ur ”Herdals thingboeg” daterat Svegs prästgård 
10/11 1645 (se Kalins utgåva Härjedalsbrev 1531–1645 i serien Källor till Jämtlands och 
Härjedalens historia). 

Det känns från vår sida glädjande att utgivningen av 1600-talets spännande domboks-
material nu har spritt sig från Jämtland till grannlandskapet söder därom. 
 

Stockholm och Östersund den 30 mars 2015 
 

Olof Holm och Georg Hansson 
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 

Jämtlands läns fornskriftsällskap 
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Inledning 
 
Svegs tingslag omfattade under 1600-talet socknarna Sveg, Älvros och Överhogdal. I Sveg 
(inkl. nuv. Linsells församling) fanns omkring år 1650 13 byar med 123 hemman, i Älvros 
fyra byar med 46 hemman och i Överhogdal endast Kyrkbyn, med tolv hemman. 

Denna utgåva omfattar 45 protokoll från ting i Svegs tingslag 1649–1690. Åren 1649–
1683 hölls vanligtvis endast ett ting om året; därefter hölls två ting per år. Från åren 1653, 
1657, 1658, 1666 och 1672 saknas protokoll. 

I utgåvan har också medtagits ett protokollsutdrag om en rannsakning på landstinget 1664. 
De domboksprotokoll som publiceras här är nästan enbart bevarade i de så kallade renove-

rade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv i Riksarkivet (RA). I Jämtlands domsagas härads-
rätts arkiv i Landsarkivet i Östersund (ÖLA) finns bara några få härjedalska protokoll från 
perioden. Avskrifterna är gjorda från digitala bilder tillgängliga genom ArkivDigital respek-
tive Riksarkivet/SVAR, men flera protokoll är kontrollästa mot originalen i arkiven. 

Protokollen är inte genomgående helt bokstavstroget återgivna. Vokaliskt v har som regel 
återgivits med u och vokaliskt j med i. En viss reservation måste göras för läsfel. Stora och 
små bokstäver har i huvudsak använts enligt nutida praxis. Handskriftens parenteser /: :/ 
återges med vanliga parentestecken ( ). Text tillagd mellan rader eller i marginaler har lagts 
in på sin rätta plats mellan tecknen \ /. Förkortningar har inte alltid upplösts men när så har 
skett anges detta med kursiv stil. Ord som varit svårtydda har angivits med [?]. 

I Svegs tingslags domboksprotokoll skildras bland annat osämja mellan grannar och 
mellan byar, till exempel vad gäller rätten till fiske. Här återges arvstvister, lagfartsmål, 
lönskalägen, dråp och misshandel. Allmogen beskylls för att leverera osaltade tiondeostar och 
otjänligt vin till kyrkan. Älghudar av tjuvskjutna älgar förs över till Norge och domen blir att 
hämta dem tillbaka. Detta och mycket annat avhandlas vid tinget. 

Senast år 1673 tar häxprocesserna sin början i Sveg (från 1672 finns som sagt inget 
tingsprotokoll bevarat). År 1674 den 12 januari avrättas två kvinnor, beskyllda för att vara 
”trulpackor”, Gertrud Jonsdotter 50 år, änka i Kolsätt, samt Sigrid Eriksdotter på 70:de året. 
Dessförinnan hade sju kvinnor avrättats i angränsande Lillhärdals tingslag (se Morgan 
Svedlund: Oväsendet i Lillhärdal, Jämten 2007). Trolldomsrannsakningarna fortsatte sedan 
på tingen 1674 och 1675, men ledde inte till ytterligare avrättningar (se även Fritjof Mesch: 
Häxprocesser i Härjedalen efter 1672, Jämten 1968). Efter 1676 avblåstes häxprocesserna 
över hela riket sedan man i domstolarna i Stockholm insett det vanskliga med att hantera 
häxerimål med barn iblandade (se översiktligt härom Bengt Ankarloo: Satans raseri. En 
sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder, Stockholm 
2007). 

Sammantaget är tingsprotokollen 1649–1690 ett omfattande och viktigt källmaterial att 
ösa ur, för olika slags forskning. 
 

Ytterhogdal januari 2015 
 
 Marianne Andersson 
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Domboksprotokoll 1649–1690 
 
Ting 1649 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3133, fol. 553r–556v, RA. 
 

Dommar och saaker aff Herredahlen 
Å den Ädle och Högwällborne Herress, Herr Axell Oxenstiernass, – – – wägna, hölt jagh 
Peder Claeson laga tingh uthi befallningzmanenss närwahro, förståndige Nilss Larson Wargh 
i desse effterschrefne sochner, pro anno 1649: 
 

Suegz tingelagh 
Nembden 

 Påfuell Matzson i Elfroos Jönss Pärson i Egge 
 Halfuardh Jönson i By Peder Hemingson i By 
 Tuhre Olufson i Öfuerberg Oluf Rechorts. i Ytterberg 
 Joen Pederson i Ytterbergh Oluf Joens. i Elfros 
 Peder Joenson i Glitzbergh Oluf Nilson i Mosäter 
 Larss Christofferson i Öf:rbärgh Månss Olufs. i Kolsäter 
 
[fol. 553v] 1. Läntzmannen Biörn Joenson angifuer i rätta, at Suen Pärson i Backe, hafuer be-
lägrat Sigridh Joensdotter, der till han icke neeka kunde, och rätte barnfadren är, will eij sam-
tycka henne till hustru. 
 Resolverades: Effter som Suen icke tager Sigridh till ächta, saakfält till peninger – 40 
m:k:r effter det 3 cap. GiffterM.B. 
 Och opföder tillika medh moderen barnet, och gaf henne för näso sina – 4 r.d:r 
 
2. Joen Erickson, klagar dedt Anders Jönson hafuer slaget sigh bloodsåår i hufudet. 
 R. Effter som Anders otuongen, bekenner sigh af hastiga moode, detta giordt, och äro 
förlikt på både sidor, saakfältes Anders Jönson till peninger – 3 m:k:r effter det 13 cap. 
SåhrM.B. med willia. 
 
3. Befallningzmannen Nilss Larson andrager det Karin Olufzdotter, Pär Olufsons hustru i 
Öfuerbergh, att hon är kommen i oppenbar rychte för trolldom. Pålades henne der ifrån sigh 
afwäria sielf tolffte, näste tingh, fäste och lagh. 
 
[fol. 554r] 4. Karin Olufzdotter hafuer kallat Kirstin Simonzdotter, en hohra, säger och be-
kenner det wara skedt, af hastigh modh sin ordh rättar och igenkallar. 
 R. Karin saakfälltes till peninger – 3 m:k:r effter dedt 20 cap. TingM.B. 
 
5. Kyrkioherden, her Anders Elofson, klageligen tillkienna gifuer, det herredagzmannen 
Oluf i Holm hafuer supplicerat hans ährwördigheet superintendenten till, och föregifuer at 
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herr Anders håller sigh i fordehlen, effter Sueriges och Norriges prästeligh rättigheet, sampt 
pålagt almogen i Sueeg effter sin egen willia. 
 Tillspordes gemehne man, om någon kunde bemälte her Anders påwijta, at han dem 
effter sitt egit rådh pålagt hawfuer, der till dee alla sampteligen och enhälleligen nekade. 
Uthan herredagsmannen förmehnthe på allmogens wägna skulle sådant rådhfråga sig medh 
hans ährewördigheet, begärte skontzmåhl och blifua wedh deras gambla privilegier. [fol. 
554v] Här Anders fordrar in för rätten ett beuijs af gemehne allmogen om han detta giordt 
hafuer som föreskrefuit står. Herredagzmannen blef av befallningzmannen stämdh till att 
försuara dedt han supplicerade. 
 
6. Pär Mårthenson i Engelsö, klagar sigh wara uthstängder i från sin fäderne jordh Kohl-
sätter som Måns och Knuth Olufz söner besitter, och beuiser sigh hafua skiött hans fader i 
dödedagar ett åhr, och Peder Mårthenson förmedelst manslagh dömpt landzflychtigh. Och 
fadren Mårthen Joenson af ållderdoms suaghet förbrände sigh sielf uthi spisen då folket woro 
gångne aff husedt. Wittnar in för rätten, Måns och Knutz grannar, att dee icke någon orsak 
war at mannen brände sig, oansedt sonen will här på tahla och ancka, will doch inge be-
skeedh här till wara. 
 Framlade Måns och Knuth Olufz söner ett beseglat kiöpebref daterat den 12 aprillis 1633 
förmählandes att den tidh sahl. her Måns besökte Pär Mårthensons sahl. fader med Herrens 
[fol. 555r] sackramente, giorde han uthi prästens, och gode ährlige mänss nährwahro, ett 
jordekiöp, medh sin broder sahl. Oluff Joensen, sålunda att Mårthen Olufzson, oplät till sin 
broder Oluff Joenson sin arfspart i bemelte Kohlsäther, för 20 r.d:r dertill sytha, skötta och 
föda sigh i dödedagar, med kläder och annat som behöfuas kunde på lycka och fromma, och 
sonen Pär Mårthenson hafuer upburidt 18 r.d:r, fadren tuå r.d:r. Nu will Pär Mårthenson 
ryggia sitt faders giorde kiöp. För allt åtaal och fattigdoms skuldh, tillbiuder Måns och Knuth 
Olufz sönner till Pär Mårthenson 6 r.d:r: 
 R. Efter den ringa rättens noga öfuerwägande dömmes kiöpet och syttningen ständigt, at 
stå som bröderen är giordt emellin, att effter som ingen welle den gamble och skröpelige 
mannen emot taga, att skiötha, kläda, föda på lycka och fromma, uthan gaff sigh in till sin 
broder. 
 
7. Befallningzmannen angifuer i rätta, att natten emot fierde pingessdagh, skedde ett slagz-
måhl [fol. 555v] i Herrö, hoos Oluf Matzson, sålunda där voro någre unge sällar tillsammans 
kompne. Begynte Jöns Pärson i Linsät, att föra obeskedligh och afuogh ordh, på Joen Månson 
i Kohlsäter, begärte skontzmåhl hållass medh sådant fördragh. Några timmar där effter 
begyntes mehra och mehra det onda, på lychten kommo dee tillsammans i håret, så begärte 
Joen Månson vänskap dem emillan skee kunde, bleef sämian hållen alt in till morgonen, då 
begynte Jöns Pärson mehr och mehr öka sin obeskedeligheet, så kommo dee andre gången i 
slagzmåhl, då togh Jöns Pederson uth en knijff, och slogh Joen Månson ett knijffslagh i 
axlan, och Jöns Halfuardson i Alfueros i skillnaden blef slagen medh en knijf igenom handen, 
der till Jöns Pärson och wittnar som när woro detta slagsmåhlet icke necka kunde, uthan 
bekenner medh frij willia, det skedt wara och bedes före, ähr medh måhlsäganderne förlikt. 
 R. Effter den ringa rättens noga skärskodande och gerningen baar åtagen ähr, dömmes 
Jöns Pärson till peninger – 20 m:k:r för fullsår effter det 6 cap. SårM.B. med willia. [fol. 
556r] Item för fullsår af wådha till peninger – 6 m:k:r effter det 1 cap. SåhrM.B. med wådha. 
Uthi öfuanberörde slagzmåhl, hafuer Joen Månson, slagit Jöns Pärson blånadh, derföre 
saakfält till peninger – 3 m:k:r effter dedt 10 cap. SåhrM.B. med willia. 
 
8. Påfuel Matzson i Elfueros, opbiuder 3 gången sin hustrus systers Anna Suenssdotters 
jordepart som hon honom i syttningzlöhn beuilliat hadhe. 
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9. Oluff Joenson i Ytterbergh, opbiuder andre gången, sine syskons inlöste arfuepart i be:te 
Ytterbergh. 
 
10. Item opbiuder han och en syttningzschrifft andre gången. 
 
11. Oluff Torrison och Sachariass Halfuardson i Ytterbergh, opbiuder andre gången någon 
aflingzjordh i bemelte Ytterbergh för 49 ¾ r.d:r. 
 
12. Halfuardh Påfuelson i Gisslebergh, opbiuder förste gången en inlöst jordepart ibidem 
belägen för 60 r.d:r. 
 
13. Joen Joenson i Elfueros opbiuder en fierdepart ibidem belägen, inlöst af Michell Olson i 
Lilleherrdal för 27 r.d:r. 
 
[fol. 556v] 14. Jöns Olufson i Byen, opbiuder en skougepartt förste gången, kiöpt af Siul 
Matzon ibidem för 5½ r.d:r. 
 
15. Nilss Gundmundson en vngh drängh, födder här i landet, och tient några åhr i Norrige, 
fordrar effter sin systerdeel i Härrö, skall först afläggia sin eedh. Vpskutit till nästa tingh. 
 
16. Joen Biörnson i Ytterbergh, opbiuder en inlöst broderpart ibidem belägen förste gången. 
 
17. Jöns Pederson i Egge, opbiuder ett kiöpe enge förste gången, der före uthgifuit 13½ r.d:r. 

 
 
 
Ting (våren?) 1650 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3133, fol. 583r–584r, RA. – Protokollet ingår i en 
renskrift av alla tingsprotokoll från Härjedalen 1650, beseglad och undertecknad av Pehr Classon (fol. 582–590 
i nämnda volym). Renskriften innehåller två protokoll från vart och ett av Härjedalens tre tingslag, i ordningen 
Hede–Sveg–Lillhärdal, Sveg–Lillhärdal–Hede. Nämnderna uppges ha varit desamma i de senare protokollen 
som i de första. Inga datum anges, men rimligen härrör de första protokollen från vårting i respektive tingslag 
och de senare från höstting. Av en påskrift på ett brev 29/5 1603 (utgivet av Christer Kalin i Härjedalsbrev 
1531–1645, pdf-dokument 2009, www.fornskrift.se) framgår att ett ting i Lillhärdal hölls den 4 mars 1650. 
 

Doommar och saaker aff Herredalen 
Å den Edle och Högwälborne Herres, Herr Axel Oxenstiernas, – – – wägna, hölt jagh Pehr 
Classon, laga tingh uthi befallningzmannens nährwahro, förståndige Nilss Larsons Wargh, i 
desse effterskreffne sochner pro anno 1650: – – – 
 

Swegz tinglagh 
Nembden 

 Påfwel Mattzson i Elfweros Halfwor Jonson i Byn 
 Jöns Pehrson i Eggie Pehr Henningson i Byn 
 Tuhre Oluffson i Öfwerbergh Måns Oluffson i Kolsäter 
 Oluff Roggeson i Yterbergh Pehr Jonson i Ytherbergh 
 Jon Pehrson i Grafwen Oluff Nilson i Mosätt 
 Oluff Jonson i Holm Lars Christopherson i Öfwerbergh. 
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1. Befallningzmannen Nilss Larson opstiger ifrån rätten, och angifwer en bonde Swän 
Pehrson ij Lilleherdal, thed han hafwer brukat och fördt en försmädeligh mundh medh wrång 
och onyttigh ordh sigh påfört, uthi ett samqwäm hos Swäns son Halfwar. Då tillsporde den 
ringa rätten Swän Pehrson om han sin ordh tillstodh som han sagdt och fält hafwer, kan eij 
undfalla, uthan flyr till bönen, bekänner och ångrar, ded wara af öhlsmål och hufwudh 
swagheet, och nu beder befallningzmannen om wänskap, sin ordh rättar och igenkallar, uth-
lofwandes sigh aldrigh mehra sådant dårskap företaga. 
 Kyrckioherden och allmogen bodo och begärte wänskap att befallningzmannen wille ho-
nom denne gången sin obetänckte brott och förseelse tillgifwa. Efter som Swän Pährson sigh 
så ödmiukeligen anstälte förmedelst andras förbön gaf befallningzmannen honom saaken 
effter, doch medh de förordh, om han kommer någonsin igen, skall saaken stå öppen, och 50 
daler silfwer mynt i wijte. 
 
[fol. 584v] 2. Lähnsman angifwer i rätta, thed en soldat Anders Oluffson be:dh hafwer kom-
mit tillsammans i en öhlstugu medh en bondedrängh Påfwel Jonson i Elfweros och honom 
igenom låret med en knijff rändt. Tå frågades Påfwel hwaruthinnan trätan ocdh [läs: och] ded 
onda stodh, swarade han, att soldaten wille hafwa en tobackz pijpa aff sigh tillåns. Den får du 
icke, der aff ähr trätan kommin. Altså sprangh soldaten opp och slogh drängien med en knijff 
i låret, hwar till soldaten eij neka kunde, ähr med måhlsäganden wäl förlijckt. 
 R. Anders Oluffson saakfälles till 20 m:k:r effter dedt 6 cap. S. med willia för fullsår. 
 
3. Oluff Jonson i Rinnen soldat, hafwer bedrefwit lönske läger medh kona Lucia Tröges-
dotter i Elfweros, och med henne aflat barn tillsammans, bekiänner sigh fadren till barnet, 
will och henne ächta, men föräldrarnar hennes står der emot, att ächtenskapet icke skee må. 
 R. Efftersom Oluff Jonson ena mö kränckt hafwer, saakfälles han till 40 m:k:r. 3 c. G.B. 
 
4. Kyrckioherden vällärde her Anders angifwer i rätta, thed en soldat Oluff Jonson hafwer 
skuffuat en annan soldat på kyrckiowallen, Jon be:dh, ded han eij neka kunde, uthan flyr till 
bönen. Målsäganden beder för honom. 
 R. Rätten kunde eij befrija honom, uthan saakfälte Oluff till 6 m:k:r. 13 cap. Edz.B. Låf-
wade vth boot och bättringh. 
 
[fol. 584r] 5. Magnus Spiellerus fullmächtigh å Halfwar Gunnarsons wägnar i Rijssmyra, 
klageligeligen tillkiänna gifwandes thed en soldat Knuth Knuthson hafwer huggit Halfwars 
finger näst det litzla med ett swärdh aff, der till han eij neka kunde, säger \till/ bonden du 
måste gifwa migh som andre soldater i landet wahne ähre. Der aff kom trätan, att Halfwar 
war Knutz frijbonde och han icke fijck så fult som han wille. Altså begynte dedh onda wäxa, 
så nappade soldaten till sitt swärdh och högg Halfwars finger aff. Knuth hafwer målsäganden 
förlijckt medh 5 r.d:r för lytet. 
 R. Knuth Knutzson saakfälles till 6 m:k:r effter det 4 cap. S. medh willia. 
 
6. Rogierdt Påfwelson i Elfweros, låther opbiuda andre gången sin systers inlösta kiöpe-
skrifft. 
 
7. Jon Oluffson Bure låther opbiuda en jorde part i Herrö, Wästerbergh förste gången. 
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Ting (hösten?) 1650 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3133, fol. 585v–589r, RA. – Se kommentar ovan vid 
föregående protokoll. 

 
Swegz tinglagh 

Nembden ut supra [syftar på föregående protokoll] 
 
1. Angifwer befallningzmannen wäll:tt Nilss Larson Wargh ratione officij för rätten en 
högmåls saak, huru såsom en ungh drängh Björn Swänson [!, fel för Siul Biörnson; se nedan 
och prot. 1651 §1] be:dh skall hafwa bedrefwit ett mandråp oppå en gifft bonde widh nampn 
Halfwar Knutson i Kolsäther, hwilken strax effter missgierningens bedrifft gaff sigh på flych-
ten åth Norrige. Ähr nu lijkwäl omsider igen till rätta kommin, och så widt, att han in för rät-
ten sin skuldh och missgierningh kan bekiänna, i så måtto nämbl. att den dödhe Halfwar 
hafwer kommit medh sigh att twista om ett breff som skulle wara hängdt och synts i lufften 
uthi Tysklandh, för några åhr sädan, och att Halfwar hafwer beiakat emot sitt förrige nekande 
att en bonde drängh, Simon Jonson, skulle kunna hafwa läst dess copia, hwar om de på sid-
lychtene wädiade emot hwar andra om en rijckzdaler, hwilket och straxt effter bleff om inthet 
giordt. 
 När de nu en rumb tijdh in oppå afftonen suttit hafwa, hos Jöns Oluffson i Bye, och sigh 
druckit wäl fulle druckne, kunde sämian icke längre räckia till, uthan det bar till att ordkastas 
[fol. 586r] ju längre iu mehr, intill dess Halfwar på det sidsta sprangh op ifrån bordet, uth på 
gården och maante Siul uth att slås medh sigh, hwilket ehuru wäl han en långh stundh sigh 
förwägrade, förijfrades han lijkwäl om sijder, att Halfwar andra gången kom in i stugun, och 
begynte skiälla honom för skiälm, tyff och annat sådant, och der han elliest bättre wore, 
skulle komma uth och slås medh sigh, klädde aff sigh tröijan i stugun och romoradhe iäm-
merligen. 
 Att sålunda tillgångit ähr, wittnar Jöns Oluffson wärden i huset, hwillken Halfwar först i 
full ijfwer och furie fick twehendes i halsen, der före han sigh emillan deres oenigheet dem 
till att afstyra något ladhe, men effter Jöns war något krafftigare, behölt han öfwerhanden, in 
till dess hans hustru skilde dem åth. Sädan sprang Halfwar och fick Siul i håret, der medh 
fattade Siul till en knijff och gaff honom sine dödes såår, det förste i den wänstre axlen, det 
andra i wekelijfwet och det tredie i bröstet, hwareffter de då omsijder blefwe åthskilde aff 
huswärden. Och när blodet rann som aldra mäst, af den mördade, rymbde Siul, skademannen, 
medh det forteste han kunde af wägen. 
 R. Effter dråparens egen bekiennelse, att dy werr, i en stoor och groff syndh, så emot 
Gudh som sin egen iämpn christn bedrefwit hafwa, ehuru wäl han den sigh hårdt låter till 
hierta gå och [fol. 586v] der öfwer drager stoor ånger och ruelse, så wäl aff wittnen och skiäl 
som sin egen bekiennelse in å laga tingh tillbunden, kan den nedrige rätten icke befrija hans 
lijff, uthan dömmes honom skyldigh effter det 1 cap. DråpM. med villia, Gen. 9, Exod. 21, 
Levit. 14, till döden. Effter denne affsagde dom, faller dråparens Siuls först innerliga bön till 
Gudh, sedan ödmiukeligen till den höge öfwerheet om nådhe och lindringh på straffet hälst 
emedan han sigh medh målsäganderne förlijckt hafwer, att de honom godh willigen tillgifwit 
hafwer, och nu in för rätten det bekienner, att de inthet sträfwa effter hans lijff för sine perso-
ner uthan det hemställer altsammans den Kongl. Hoffrättens höge betänckiande och gunstiga 
resolution. 
 
2. Kyrckioherden wällärdhe her Anders Eloffson gifwer in för rätten tillkiänna, att en sin 
sochnebonde, Pehr Mortenson i Elfweros, hafwer söckt olofligh medel och gåedt till en täck-
netydare i Medelpadh och Torp sochn boendes, en finne, om hwars nampn twiflades hos ho-
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nom, att effter fråga om något godtz som är undan giömbdt i feigden och ingen nu kan på 
hitta, godtzet tillkommer Jöns Pehrson på Äggien. 
 Här tillspordes Pehr Morthenson om han detta giordt och sigh förtagit hafwer, swarade 
han [fol. 587r] sigh ty werr dedh aff fåkunnigheet och oförståndh giordt och effterkommit 
hafwer. Uppå sin förfrågan hos finnen bekiänner hans sigh dhe swaren bekommit att godzet 
som du effter frågar ligger der och der hos dedh mehra som neder grafwit är. 
 Pehr kan ock icke heller neka till att han iu hafwer gådt till Jöns Pehrson och tillbudit 
sigh, att willia gå och effterfråga hos be:te finne om godtzet thet Jonses hustru wäl hafwer 
samtycht, sins mans wetskap och samtyckio icke aldeles för uthan. Hwarföre till ett sant ång-
ers och alfwarsam bättringzteckn öfwer sin dårskap och straffwärdige obetäncksamheet till-
biuda Jöns Pehson och hans hustru och gifwer till kyrckian 1 r.d:r och 1 r.d:r till de fattige. 
 Men effter som Pehr Morthenson hafwer gådt och tillbudit sigh hos Jöns Pehrson, hans 
hustru och flere andreee bönder att bruka sigh till sådant olofligt bruk, ödmiukeligen begärer 
aff den Kongl. Hofrätten häruthinnan information huru här med exemplariter plichta. 
 
3. Framträdde för rätten Lars Siulson, en stackare, medh sitt syskone barn Jöns Erickson i 
Äggie, klageligen tillkänna gifwandes, thedh Måns Oluffson i Kohlsäter hadhe hans möderne 
jordh ibidem, såsom ock en koo. Måns framladhe ett beseglat kiöpebreff, dess innehåldh att 
Lars föräldrar hafwa såldt jorden undan sigh och [fol. 587v] till Måns och hans erfwingar, 
Måns hafwer kiöpt jorden och sydt Lars moder ett åhr, och ett åhr gifwit syttningz löhn: 8 
r.d:r, till Halfwar Gunnarson i Rijsmyra. 
 R. Lars dömmes till sin koo, och effter som han är en stackare och fånsslig, låfwade 
Måns Oluffson medh handebandh inför rätten willia syta och föda honom på sin quota till 
döde dagar. 
 
4. Item kärer och Jöns effter Larses fädernejordh i Kolsäther som Halfwar Gunnarson och 
Pehr Jonson ibidem brukar. Tå tillspordes Halfwar medh hwad sätt han till jorden må wara 
kommin, säger sigh hafwa löst henne aff oskylda män, som Larses fadher bort satt och uth-
pantat hadhe, är see aff pantebrefwes innehåldh. Såsom ock till Pehr Jonson huruledes han 
må wara tillkommin. 
 Pehr betyger sigh och sin fader hafwe kiöpt och inlöst någre åker stycken aff Lars fader 
för wärdh och penningar. Effter som Lars är en arm stackare, och hans fader icke hafwer tagit 
alt i redhe penningar för jorden uthan månge oduchtige partzeler altså lofwade Måns, Halwar 
och Pehr inför rätten medh handebandh, skiöta, föda och oppehålla Lars till dödedagar. 
 
[fol. 588r] 5. Anders Oluffson en ung soldat i Öfwerhodal hafwer bedreffuit lönskelager 
medh en kona Britha Påfwelsdotter be:dh i förledit åhr, och aflat barn tillsammans. Anders 
bekienner sigh wara faderen till barnet, sin syndh ångrar aff hiertat, och will henne ächta, 
men hon nekar aldeles att icke skee må, föregifwandes orsaken att han är en soldat. 
 R. Effter som Anders ena möö kränckt hafwer och ächtenskapet icke kan byggias, hwar-
före saakfälles hans till 40 m:k:r; 3 cap. G.B. 
 Anders gaff Britha 3 r.d:r för neso sina. Der medh ähr hon förlijckt. 
 
6. Halfwar Påfwelson i Glissebergh låther opbiuda tredie gången den inlöste jorde part ibi-
dem belägen aff sin swåger Oluff Jonson för 60 r.d:r. 
 
7. Oluff Jonson i Ytherbergh, låter opbiuda sina syskons inlöste arfwe part ibidem, item en 
syttningz skrifft 3 gången. 
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8. Oluff Torison och Zacharias Halfwarson i Ytherbergh, låtha opbiuda någon aflingz jordh 
i be:te Ytherbergh för 49 3/4 r.d:r, 3 gången. 
 
[fol. 589v] 9. Jon Jonson i Elfweros opbiuder en fierde part ibidem belägen, inlöst aff Michil 
Oluffson i Lillherdal, för 27 r.d:r, 3 gången. 
 
10. Jöns Oluffson i Byn låther opbiuda en skouge part andra gången, kiöpt aff Siul Matzson 
ibidem för 5 ½ r.d:r. 
 
11. Jon Biörnson i Ytherbergh opbiuder en inlöst jorde part ibidem belägen, andre gången. 
 
12. Jöns Pehrson i Eggien opbiuder ett engie som han kiöpt hafwer för 13½ r.d:r, 3 gången. 

 
 
 
Ting 3 oktober 1651 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XIe: 3134, fol. 649v–650r, RA. 
 

Doommar och saaker aff Herdalen 
Å den Edle och Höghwälborne Herres, Herr Axel Oxenstiernas, – – – wägner, hölt jagh Pehr 
Classon laga tingh, uthi befallningzmans förståndigh Nilss Larsons nährwaro, i desse eff-
terskreffne sochner, pro anno 1651: 
 – – – 

Swegz tinglagh \den 3 octobris/ 
Nembden 

 Påfwel Matzsson i Elfweros, Halfwar Jonsson i Byn, 
 Jöns Pehrsson i Eggie, Pehr Henningsson i Byn, 
 Thure Oluffson i Öfwerbergh, Måns Olufson i Kolsäter, 
 Oluff Roggeson Yterbergh, Pehr Jonsson i Glisbergh, 
 Jon Persson i Grafwen, Oluff Nilsson i Mosätt, 
 Oluff Jonsson i Holm, Lars Christophersson i Öfwerbergh. 
 
1. Siul Biörnsons resolution ifrån den Kongl. Hoffrätten oplästes, att han medh lijfwet be-
nådder är till penningh bötters ährläggiande till chronan, förlijker målsäganden och häradt. 
Siuls fader, Biörn Jonsson rächte handh för betahlningen. 
 
[fol. 650r] 2. Jon Bodde i Elfweros låther opbiuda en kiöpeskrift gifwen aff Swen Clemettson 
ibidem förste gången. 
 
3. Item någre åker swalar inlöst aff Esbiörn Tohlson i Hamre och förstegången. 
 
4. Såsom och någon jordh i Elfwenäset, kiöpt af Rogge Påfwelsson ibidem, förstegången 
opbudit. 
 
5. Där till medh af Esbiörn Tohlson en jorde part kalles Långnäset, alle förstegången opbu-
dit. 
 
6. Måns Oluffsson i Kolsätter låther opbiuda Högen förstegången. 
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7. Thuro Oluffson i Öfwerbergh för oqwädins ordh inför rätten, saakfältes han till 3 d:r 
effter det 43 cap. Ting. B. 
 
8. Samma dagh giorde Oluff Jonsson i Öfwerbergh ett jorde kiöp medh sin swåger Halfwar 
Påfwelson, Glissebergh inför rätten, sålunda, att Oluff effterlätt Halfwar, sin hustrus arfwe 
jordh en tredie part i Glissebergh belägen, alltså gaff han honom sextijo r.d:r in specie för 
huus och jordh, att han aldrigh detta kiöp någon macht skulle hafwa at åtala, uthan oqwaldh 
och opåtalt bruka och besittia till odels och ewärdeligh egendom fridt och frälst i alla måtto. 

 
 
 
Ting 17 juni 1652 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3134, fol. 751v–754v, RA. 
 
Anno 1652 den 17 junij höltz laga ting medh allmogen Swegz tingelagh, öfwerwarandes be-
fallningzmannen wäl:t Nilss Larsson Warg, och de 12 edsworne lagrättesmän, 

Nempligen 
 Olof Roggesson i Ytherberg Oluf Joenson i Ytherberg 
 Peder Jönson i Glisseberg Olof Holm i Elfweråås 
 Olof Nilsson i Mosätt Joen Erichson i Rijsbrun 
 Thure Olofsson i Öfwerberg Olof Pederson i Kholsätter 
 Lars Christophersson ibidem Olof i Norrwall 
 Joen Halfwardson i Rijsmyre Erich Rolofsson i Byn 
 
1. Befallningzmannen wäl:t Nilss Larsson Warg, förmante på det alfwarligaste, om laga 
farwägars förbättrande, det allmogen uthlåfwade, sigh medh all flijt willia efterkomma. 
 
2. Befallningzmannen förde för rätta twänne tiufwar, den ene widh nampn Swen Anders-
son, och den andre Peder Olofsson, hwilka fängzlige blefwo om store bönedagen som war 
den 21 maij, uthi Kholsätter, och der ifrån förde till Swegh, der de hafwa warit satte in till 
denna tijden. Först ransakningen företogz, framhades Swen Andersson, säger sig wara barn-
födder i Legåsa sochn uthi Wästergiötland, och därifrån förrester till Wästeråhs a:o 1643. Der 
han war ett åhrs tijd, och sedan sigh der om kring förhållit, in till nyåhret a:o 1645, och der 
ifrån till Hwittinge sochn, i tienst hoos her Dawidh, en [fol. 752r] blinder prästeman, uthi 
elfwe weckor, sedan i Österunda sochn hoos enn bonde i Dompta in till a:o 1648. Hoos Erich 
Anderson i Bertboo i Terna sochn i tu åhr intill a:o: 1650. I Kumbla sochn hoos ländzmannen 
i Eengarn till a:o 1651 doch icke åhret fult. I Norbergzlagh fem weckor eller sex. I Noren 
widh Hans Nyemans bruuk tijo weckor. Wijdh Kopparberget i trij eller fyre åhr. Altså finnes 
hoos honom osanning, och tu åhr öfwer berättat mehra ähn hans pass uthwijser. 
 A:o 1652 effter påsk begifwit sigh ifrån Kopparberget till Helsingeland och opföre till 
Kårböle, der han wijdh skantzen råkade enn ung dräng Peder Olufsson, som straxt blef hans 
stallbroder, och sadhe sigh hafwa warit till Helsingland och tagit arf effter sin broder, och 
wille då begifwa sig till Norige. Altså lågo de den natten i Kårböle hos Joen Samuelsson, 
dagen efter gingo de till Hofdaal, doch först till Finnetorpet der ifrån till elfwen, och följde 
Essbiörn i Floren opföre elfwen, in emot gården, der de landstego, och intet gingo till Byn, 
uthan till ländzmannens granne i Hofdaal. Der lågo de den natten, som war gården ifrån 
ländzmansgården. Dagen der effter gingo de till ländzmannen Olof Matzsson Wästansiöön, 
der de funno enn såldat benempd Ragwald, uthlegder i Jerfsiö, som tillförende hadhe warit 
stallbroder medh Peder Olofsson, som skref patz åht Peder, och gaf honom ett annat nampn, 
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nempligen Anders Swensson. Natten der efter lågh Swen i ländzmansgården och Peder i 
skogzbacken. Sedan begofwo de sigh till Klöfsiö sochn i Jempteland, och der ifrån till Wem-
daal, der de lågo hoos Jöns Joensson, och hoos Joen Bardesson. Stole de en yxa när de gingo 
der ifrån och till Wijkien, och så till Heede, till prästens fäbodar å norre sijdan om elfwen 
gient emot kyrkian, der de togo miölck, sompt åto de op, och enn deel nederslogo, och togo 
bort med sigh en bytta och en näfwerskiäppa [fol. 752v] och satte wijdh een höladu, ett stycke 
der ifrån uthi hwilken höladu war inne ett lass höö, och någet barck och löf. På den satte Pe-
der williandes eelden, sedan de der öfwer natten hadhe legat, och hon blef i grund förbränder. 
Sedan skulle de gå till Långå, och ginge willse i skogen twå dagar, ända norr uth, till des de 
kommo till Hååsiös fiskieboderne. Der stolo de två skinsäckier och enn garnsäck, der uthi 
war till tiuge kakor brödh, två smöraskar och någet kiött och messusmör, een bössa och krut-
horn, och ett bälte medh en taska och telgknijf medh slider, och gingo så till Wijken, och der 
ifrån till Ransiö der togo de en flotta och rodde söder öfwer elfwen, till Joen Kuses bodewald, 
och togo der een lijten flötebytta, och skulle öfwer elfwen igen, och enär de kommo uth på, 
wille flåttan medh strömen uthföre, hwarföre de wände till bakar igen, och då de kommo in 
emot landet, sprang den ene uthi elfwen, och hölt flåttan, emedan den andre togh byttan och 
kom effter, så släpte de flåttan och låten gå uthföre fårssen, åto uthur byttan sedan de hadhe 
gådt uthföre öfwer randen, och satte henne wijdh en ladu. Biörn Pedersson i Linsell förde 
dem öfwer elfwen; der ifrån de gingo till Anflodh, och slogo sönder tu st:r fönster, borttogo 
blyet, opbrutto dören, ingingo och funno der en rens hudh, den de ristade i trij stycker och 
borttogo det som tiockast war mitt efter ryggen, opbrutto der een ladu förmenandes sig och 
der finna någet, och detta war dagen före stora bönedagen. Om natten togo de widh Wamstu-
gun twå hestar och rede dem till Elfwerråås, der släpte de hestarne och gingo fram uthi Joen 
Båddes smidia, och sunderskoro den ene smidiebälian och borttogo [fol. 753r] een koppar-
skopa, den de straxt kastade af wägen, effter de begynte at möta kyrkiofolcket; gingo så till 
elfwen, togo enn bååt, rodde öfwer, och gingo till Kholsätter, der prophossen dem träffade 
och fängzlade. 
 Framhades och för rätta den andre tiufwen Peder Olofsson som sigh i patzet Anders 
Swensson kallat hafwer, säger sigh wara barnfödder i Östergiötland. Ähr uthlegder såldat i 
Jerfsiö sochn af Michell Pedersson i Silliestadh, rymbdt der ifrån, sedan han enn richzdal:r i 
stadgepening tagit hade, och enn dal:r kopp.m:t till ölpeningar, och een ähreklädning för 
tretijo dal:r kopp:m:t. Då han kom till Färella sochn, sålde han sin röde råck till Lars Michel-
son i Rijsarfwe, för ett paar söndersittne skinbyxor och fyra dal:r kopp:m:t, och gick så dädan 
opföre till Kårböle Skantz, der den andre tiufwen Swen Andersson honom träffade, och altså 
lade de sällskapzlagh tillsamman, och passerade som bemält ähr, och lyda deras bekiennellse 
lijka, allenast i Öfwerhofdaal hafwer Joen Skugg kiöpt af honom, ett paar skinbyxor, som han 
af sin wärd fått hafwer, för tre marcker kopp:m:t, och maat så mycket de der enn gång åto. De 
skinbyxerne han fick för röde råcken, sålde han i Klöfsiö sochn, för maat qwäll och mårgon, 
och någet medh till fiäls. All den mehre bekiennellse, kommer medh den andres öfwerens. 
 Det skulle wäl hafwa här fäldtz enn dom öf:r dem, men effter befruchtande ähr, dem 
hafwa något mehra stulit der uthe i Helsingeland, remitteres detta till widare ransakning wijd 
residenset. 
 
[fol. 753v] 3. Framhades för rätten, en bödels enkia ifrån Norkiöping, Elen Peders dotter be:d 
medh hennes dotter, hwilken framtedde kyrkioherdens patz ifrån Norkiöpinng, doch måtte 
hon bekienna, att enn skiälm hadhe det skrifwit; be:d enkia hadhe och i föllie medh sigh en 
annan gammall enkia, medh hennes dotter, som sadhe sigh wara barnfödder i Warmme-
landzdaal uthi Tyse sochn, och Råbergz by, hadhe intet pass; så emedan de här uthi landet, 
intet ondt bedrifwit hadhe, förwijstes de landet, och blefwe ledsagade till Silliesdalarne. 
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4. Framhades enn tysk hattmakare be:d Daniell Rodtscherer, uthan patz, och säger sigh så 
hafwa rest igenom månge land fridt, säger sigh wara född i Bremen, och tagit sin hustru 
wijdh Säter, men står intet der wijdh, uthan säger sigh hafwa arbetat i Båldnääs, hos leuti-
nampten Finke, och der i sochnen kom han i hoop förleden höst medh den samma kånan, han 
nu medh sigh hafwer, som till förende hafwer warit gifter wijdh Säter, och hafft enn har-
neskmakare be:d Christian, och desse ähre eij wigde som de sielfwe måste bekienna. Kånan 
be:d Margreta bekienner och, dem eij wara wigde, doch hafwe de haft sammanlagh som 
echta folck, bådhe i säng och säte, ut loqui solent. 
 Desse förskickes och uthföre tillijka med de andre fångarne, sigh der at förklara. 
 
5. Jöns Joensson, Nilss Jönsson, Anders Jönsson, Peder Olofsson, och Joen Olofsson i 
Bäck, försuttit laga stemning, saakfälte till hwar sine – 3 m:k:r effter det 33 cap. Ting:Balken. 
  Löper  15 m:k:r 
 
6. Mårthen Carlsson i Öfweråås för oqwädins ord, effter det 43 cap Ting:Balken 
  Saak 3 m:k:r 
 
[fol. 754r] 7. Halfward i Ransio för helgedagzbrått, effter det 17 cap: i Kyrkiobalken 
  Saak 3 m:k:r 
 
8. Päder Simonsson på Näset nämbdes till Jertrud Thronsdotters ibidem målsman. 
 
9. Befalningzman wäl:t Nilss Larsson Warg, fullmechtig af Anund Thronsson i Åhlkiälla, 
kiärade till Olof Thronsson ibid. på enn femtepart i Olofz hemman. Blef afsagdt att Olof 
skulle ehrläggia Anund 10 richzdaler och sedan niuta jorden oqwalder. 
 
10. Befalningzmannen kiärade å Anundz wägna till Siul Joensson i Kohlsätter, på börde-
peninger, så wäll som enn fierdepart i Kohlsätter. Opskiutes till näste ting, till widare Sius 
[läs: Siuls] skiälige wittnen. 
 
11. Olof i Moheed försuttit laga stämning, efter det – 33 cap. Ting:Balken 
  Saak 3 m:k:r 
 
12. Halfward Gunnarsson i Rijsmyre kiärade till Joen Månsson i Kohlsätter, på ett fäbode-
ställe, liggiandes i beggies deras skatteskogh, Joen Månsson hafwer bygdt wijdh pass ett 
stenkast ifrån Halfwardz bodewall, och Halfward will winna honom der ifrån. Blef afsagdt. 
Joen gifwes låf att byggia, der han tillförende begyndt hafwer, och der Halfward eij will 
inhägna sin fäbodewall, så skall Joen, tillijka medh Halfward låta gå klöf om klöf. 
 
13. Halfward Gunnarsson i Rijsmyre, för siwyrdning emot fougden och rätten, effter det 12 
cap. i Konungzbalken i stadzlagen. 
 Saak 40 m:k:r 
 
14. Joen Månsson kiärade till Halfward Gunnarsson i Rijsmyre, om laga wärns förfallande 
om åker och eng, der å blefwe till ransakning kallade, Påål Matzsson och Halfward Rogges-
son i Elfweroos. 
 
[fol. 754v] 15. Halfward Joensson i By kiärade till Erich Mårthensson i Elfweroos före-
gifwandes, det Erich hafwer emot skiäl sigh tillwällat någet af Gränåås skogen. Siul Olofsson 
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i Öfwerbergh, wittnade medh eedh å lagbooken, sigh hafwa hördt af sin fadher, det skogen 
hörde Halfward medh rätta till. 
 Blef afsagdt, att Halfward skall behålla be:te skog oklandrat, in till des Erich kan medh 
några krafftige skiäl bewijsa, sig der uthi någon egendom, medh rätta hafwa. 
 
16. Anders Påålsson kiärade till Gunnar Olofsson i Ytherberg, på ett engie, kalles Långengie 
liggiandes wijdh Lussnen, som han af Joen Gunmundsson kiöpt hafwer för – 20 richzdaler. 
 Blef afsagdt, det Joen Gunmundssons barn skole träda till be:te eng, och ehrläggia Gun-
nar sina uthlagde peningar. 
 
17. Olof Gladh i Glisseberg, i rätta ahngifwit, Biörn Pedersson i Linsell och Peder Otterson 
ibidem, skulle uthi förbudnan tijdh hafwa luppit efter elg. 
 Biörn och Peder befrijade sigh medh eedh å laghbooken. 
 
18. Jöns Olofsson i By och Simon Olofsson i Dufberg, blefwe afsagde ifrån den deel de sigh 
willia tillägna i Påwels Skogen. 
 
19. Efterskrifne blefwe nämbde att öfwerse den skada som kyrkioherden wällärde her Johan 
Watz, lidit hafwer på Sålnaengien, nempligen: Lars Christophersson, Öfwerbergh, Olof 
Bagge ibidem och Halfward Simonsson i Wallen. 
 
20. Ahron Joenson i Eggie, kiärade till Peder Olofsson i ibidem på ett fäbodeställe medh 
bodewall i Åsen, som Ahrons fadher hafwer såldt till Peder; opskiutes till näste ting. 
 
21. Blef bewilliat att bönderne af Swegz och Elfweroos sochnar, skole hwar sin gång, föra 
prästen sochnerne emellan. 

 
 
 
Ting 1653 
Protokoll saknas. 

 
 
 
Ting 18 [...] 1654 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3135, RA. – Volymen är brand- och vattenskadad, 
med textförluster som följd. Ej genomgående paginerad. 
 
Anno 1654, den 18 [... höltz] laga tingh med allmogen i Sw[egs tinglagh, nährwar]andes be-
fallningzman, ehrlig och förståndigh [... Nils] Larsson Wargh, sampt de 12 edsworne 
lagh[rättes]män, 

Nembl:n 
 Thure Olufsson i Öfwerbergh, Oluf Roggesson i Ytterberg[h,] 
 Jon Pedersson i Ytterbergh, Peder Jonsson i Glissebergh, 
 Oluff Jonsson i Holm, Jon Erichsson i Rijssebron, 
 Oluff Jonsson i Byn, Lars Christophersson i Öfwerbergh 
 Oluff Pedersson i Kohlsätt, Erich Rolffsson i Byn 
 Halfwar Erichsson i Elfweros, Oluf Olufsson i Herröö 
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1. Halfwar Erichsson i Elfros och Oluff Olufsson i Herröö aflade sin tolfmansedh. 
 
2. Broofougden Erich Jonsson anklager Oluff Persson i Kolfsätter[!] och Mårten Pedersson 
ibidem, Per Jonsson ibidem i rätte, thet the hafwer uthaff treskoo försummat wäga byggningz 
stembno, och fans deres wägh waro oferdigh. Saakfältes hwarthera till – 3 m:k:r effter det 33 
cap. Tingm.B. LandsLagen – Summa – 9 m:k:r. 
 
3. Desse efterskrefne hafwa försummat, medh sin tijonde uthi rättan och försattan tijdh 
framföra, nembligen Oluff Pedersson i Elfros, Swen Olufsson, Gundbiörn Thomasson, Half-
wardh Thomesson, Påll [... B]roo, och Erich Christophersson i Rummen[!], saak[fältes] hwar-
tera till – 3 m:k:r. Summa – 12 m:k:r. Tingm.B. 33 cap. L.L. Helst och emedan the inga laga 
förfall kunde emot säija, uthan förregifwe sigh wara uthi giäste- och öhllstugu. 
 
4. Effterfrågades och grangifweligen ransakades, om någon anthen man eller qvinna, litten 
eller stoor, som till sina laga åhr kombne ähro, funnes hafwa försummat Tacksäijelsedagen 
förleden höst den 25 novembris. Då swarade allan allmogen hwar för sigh, at de ickie wiste 
någon af sitt huus folck det giordt, uthan hafwa alla sökt herrans huus den dagen. 
 
5. Förmantes allmogen alfwarligen, att dhe som står tillbakas medh sine laga huus i präste-
gården att om fly och bebyggia, dhet de och uthlåfwade, godwilligen botha medh första le-
genheet. 
 
[6.] Befallningsman angaf ratione officj [– – –] thet enn fåne Lars Siullsson skall af et skuff[– 
– –] ett giästebudh hoos Jon Biörnson i Byn fåt ett blod[...] emot et stoolzhörn, uthaf een 
brudhpigha Karin S[...]dotter be:dh. Och andre natten der effter ähr han blefw[en] dödh. 
 Tå framhafdes be:te Karin och serskildt exam[i]nerades, uthaf hwadh orsak henne nöd-
gades skuffa honom ifrån sigh, swarade hon, sigh ickie eens wiste af honom för ähn han kom 
in i bröllopzstugun, och best som han gick och wanka på gålfwet stegh han bakom ryggen 
och wille kyssa sigh. Altså skiöt hon honom medh handen ifrån, medt det samma föll han om 
kull och stötte sigh illa på näsan emot stolzhörnet, sedan gick han uthi andre stugun och fick 
sigh maat och dricka. Då sade Tuhre Olufsson i Öfwerbergh till honom hwadh ähr du så blo-
digh, hafwer han swarat iagh stötte mit huffwudh och näsa emot ett stolshörn in uthi giäste-
budsstugun. 
 Uthi lijka måtto framhafdes huusbonnden Jon Biörnsson i Byn som bröllopet hölt, at han 
skulle medh handh å booken wittna hwadh han om denna händelse sågh och hörde, då swa-
rade han effter aflagdh edh at be:te Lars gick på gålfwet och sökte näringen, då hafwa uthan 
tuifwel några små pojkar äggiat honom at gå intill brudhbordet och kyssa bem:te Karin. Och 
när han hwille kyssa henne, hafwer hon skuffat honom med handen till bakar; medh dett 
samma föll han omkull och stötte sin näsa emot stolshörnet, så at bloden ran, dermedh gick 
han uth i andra stugun, och twättas bloden af honom, sedan gafz honom mat och dricka. Nå-
gon stund der effter gick han [...] och uthi een annan giästebudzgårdh, nembligen till 
Half[ward] Jonsson i Byn. 
 Och när han dit kom, gaf Jon Biörsson i Halfwardzgårdh honom både mat och dricka, 
begynte altså på siunga och lässa som han kunde. Tå frågades Jon om han något hafwer be-
rättat, huruledes han blef skuffat uthi andre giästebudzgården, derom säger han at Lars ickie 
till det ringeste förmälthe, uthan war lustigh och gladh, och at poijkerne hafwa äggiat sigh at 
kyssa brudhpigan, dermedh blef han skuffat till bakars och stötte näsan emot stolshörnet. 
Uthlåfwade aldrigh mehra skulle sådant förehafwa och af andre inrådas. 
 Åther gick han uthi förige bröllopzgården, der både åth och drack, och togh sigh een 
godh sompn. Då han waknade warnade Thure Olufsson i Öfwerbergh at han ickie skulle gå 
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uth emedan natten war och fara illa. Lijkwäll gik han om natten till den tridie bröllopzgården 
kallas Swen Rolfsons på Heden, wittnade Erich Olufsson, Oluf Persson, Oluf Jonsson och 
Swen Rolfsson som den tijden brudgumme war, at när bem:te Lars kom der in, klagade han 
sigh hafwa swåra ondt och reff i magan och at hans maga blef stoor och t[– – –] wart neder 
uthi een sängh lagdh, hwar öfw[er ...] och klagade så lengie han lefde, och när spr[...] kommo 
ropade han klageligen. Natten der e[ffter,] emot den 30 decembris 1653, ähr han dödh 
worden. 
 Emedan som detta ärende synnes att mörkt att wara, kunne rätten eij denna gången något 
wist saaken slutta, uthan remittera till näste laga tingh, till äfwentyrs att baneman oplyst och 
till daga gifwen warder. 
 
7. Peder Matzson i Herröö lät opbiuda twenne ängiar, Öije och Gråstrandh, förste gången.  
 
8. Oluf Matson i Herrö lät opbiuda een boowaldh, kallas Siööwaldh medh underliggiande 
myre slåtter förste gången. 
 
9. Länsman Jon Budde lät opbiuda någre swalor som han kiöpt hafwer i Elfweroos tridie 
gången. 
 
[10.] [W]art[?] af rätten till nämbdh någre af dhe 12, skolle ährfara om någon myreslåt Måns 
Olufsson i Kohlesätter och Oluf Knutzson ibidem der om twista. 

 
 
 
Ting 1655 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3136, fol. 315r–316r, RA. 
 

Doommar och saker aff Herriodalen 
Å den högh edle och wälborne herres, herr Erich Oxenstierna Axelsson – – – wägner, hölt 
jagh Pehr Classon Broman laga tingh vthi fougdens nährwaru, förståndigh Nilss Larsons 
Varghz, uthi desse effterskreffne sochner, pro 1655: 
 

Swegs tinglagh 
Nempden 

 Oluff Roggesson, i Ytherbergh, Swän Pehrsson i Dubergh, 
 Thuro Olofsson i Öfwerbergh, Jon Erichsson i Rissbrun, 
 Jon Pehrsson i Grafwen, Pehr Jonsson i Glissebergh, 
 Oluff Jonsson i Holm, Lars Christophersson i Öfwerbergh, 
 Oluff Pehrsson i Kohlsätter, Erich Rolffsson i Byn, 
 Oluff Jonsson i Norwoldh och Halfwar Ersson i Elfros. 
 
1. Oplästes krigz commissariens högh wälborne greff Johan Oxenstierna Gabrielsons breff 
till allmogen, angående om uthskrifwingen, att Herdalzbönderne skola förskaffa sigh duge-
lige och warachtige [fol. 315v] knechter; emädan H:s Kongl: Maij:tt icke behagar widare taga 
penninger. 
 
2. Sädan förmante befallningzman allmogen medh största allfwar, att de om see sigh medh 
duchtige soldater och dem uthi godh beredskap hålla, när budh kommandes warder, och 
munstringen skee skall. 
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3. Befallningzman effterfrågade noga och med flijtt om någon wore uthi tinglaget som 
uthan oundwijkelige förfall, hadhe försummat de näst förledne stoore böndagarne. Då 
swararade allan allmoge, att det icke fans någon som dem öwerträdt hade. 
 
4. Befallningzman anklagar Siul Jonsson i Kohlsätter, thedh han hafwer funnes för-
summeligh att frambähra chronones angelägna breff och sändt dem medh een gammal giänta 
sin fahrs syster Göle Siulsdotter, hwilken aff wägen kommin är och ingen hafwer henne 
warse blefwit. Siul bleff aff rätten androm till warnagel allenast saakfälter till 20 m.k:r för 
mångas förbön skuldh. [I marginalen:] Arbitral straff.  
 [fol. 316r] Emädan han är en fattigh person och äger icke att bötha medh, sädan pålades 
Siul aff rätten och hans grannor, noga att effter sökia hwadh ända lycht giäntan fått hafwer. 
 
5. Oluff Matzsson i Herröö läth opbiuda en budhwaldh, kalles Siööwaldh 2 gången. 
 
6. Pehr Matzsson i Herrö opbiuder 2 engier widh Lussna elff och 2 gången. 
 
7. Lars Pehrsson, prästens drängh, hafwer besofwit prästens giänta Ingridh Jonsdotter ifrån 
Kolsäter, och aflat barn medh henne. Tillspordes honom om han rätte barn fadren ähr, hwar 
till han eij beneka kunde, uthan lofwer sigh henne willia till ächta taga, det han hennes bröder 
medh handsträckningh giorde inför rätten. 
 R. Emädan Lars will henne Ingridh ächta, saakfälles han effter det 3 cap. Gifft:B. 
LandzLagen till penninger – 20 m:k:r. 

 
 
 
Ting 1656 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3137, fol. 373r–375v (blyertsfol. 412r–414v), RA. 

Herdalz doombook pro anno 1656 [rubrik på första bladet i ett lägg om 8 blad] 
 

Swegz tinglagh 
Nembden 

 Swän Pehrsson i Dubergh, Olof Roggesson i Ytherberg, 
 Thure Oluffsson i Ytherberg, Pehr Jonsson i Glisseberg, 
 Oluff Jonsson i Holm, Lars Christophersson i Öfwerberg 
 Enfast Jonsson i Lijnsell, Oluff Jonsson i Byn, 
 Oluff Pehrsson i Kohlsätt, Halfwar Ersson i Elfros, 
 Pehr Oluffsson i Ytherbergh och Oluff Pehrsson i Byn. 
 
1. Enfast Jonsson i Linsel, Pehr Oluffsson i Ytherberg och Oluff Pehrsson i Byn blefwo 
satta uthi tolfmanne längden och aflade edh å book, att de rättrådige finnas och wara skole. 
 
2. Oplästes landtmätaren Anders Börilsons fullmacht gifwin aff de höghwälborne herrar 
rijckz- och cammarrådh, att allmogen honom uthi billige och rättmätige saaker, hörsamheet 
och lydno bewijsa, såsom och högvälborne herr Erich Sparres breff, att de honom medh 
nödigh fordenskap behielpeligh wara skulle. 
 
3. Förmantes allmogen om sina wägars förfärdigande. 
 



25 
 

4. Blef effterfrågat, om någon funnes i församblingen som uthan laga för fall hadhe för-
summat i förledne sommar storböndagnar, der till de nekadhe. 
 
[fol. 373v] 5. Befallningzman Nilss Larsson Wargh angifwer i rätta thedh desse effterskreffne 
Roggie i Lundh, Erich Carlsson, Oluff Roggesson, Swän Oluffsson, Essbiörn i Hambre och 
Swän Clementsson i Elfweros, hafwa försuttit medh tresko och uthan laga förfall hemma och 
icke willia lyda sin befallning och stambno, enär han förledin höstas allmogen uthi Elfwer-
oos, mantals- och uthsädes längdhen skrifwa skulle. Erich Carlsson säger sigh hafwa ombedit 
Rogge i Lundh, göra redo och räckenskap \för/ sigh. Då swarade Rogge, iagh är een siukligh 
man, till äfwentyrs iagh kan icke åstad komma. Du må sända budh medh en af dina grannar. 
Andra skiähl kunde han Erich icke förebähra. 
 R. Den ringa rätten ährkiände be:te Erich Carlsson hafwa försuttit stämbninghen medh 
tresko, saakfälles han till penningar – 3 m:k:r effter det 33. cap. Tingm.B. L.L. 
 
6. Förehafdes Oluf Roggesson i Elfweros och honom åthspordes hwad orsaak han hade att 
försumma stämbningen, der till han medh fåfängh insagur swaradhe. Då gaff allmogen 
honom ett ondt skotzmål, att han både försummar kyrckiogångh sampt stämbningh. Emädan 
han är uthfattigh och äger icke att böta med, skall han plichta i fängzle ett dygn. [fol. 374r] 
 Rogge i Lund kiändes frij från böttren emädan det pröfwes att han den tijden siuklighen 
war. 
 Swän Oluffsson swär sigh icke afwiste när stämbningen hållas skulle. 
 Essbiörn i Hambre och Swän Clemetsson i Elfweros berope sigh oppå sine wittnen som 
deres saak på stämbningen tillkiänna gifwa skulle, hwilka icke tillstädes är, uthan nu på sin 
landzresa åth Norrige. Remitteres till näste laga tingh. 
 
7. Kyrckioherden wällärde her Johan Vatz anklagade Lars Christophersson i Öfwerbergh 
till rätta, att han hafwer refwit ellof lass mossa på prästbohlsägornar uthan loff och minne. 
Hwar till han eij undfalla kunde, uthan det hafwa giordt af fåkunnogheet. 
 R. Ärendet stältes under den ringa rätten. Då kunde han icke annat dömma, utan saak-
fälte honom Lars Christophersson till penninger – 3 m:k:r effter det 49 cap. Byg.B och 18 
cap. B.B. L.L. Och wedergöra prästen allan skadha. 
 
8. Item gaff ock kyrckioherden tillkiänna huruledes hans tienste giänta Britha Biörnsdotter 
hafwer uthaf ett ijfrigt och wahnarchtigt sinne [fol. 374v] för fiorton dagar sädan, gådt uthur 
sin lego och tienst. Kyrckioherden berättar medh wittnen, att denne be:ta Britha hafwer 
hårdragit och slaget sin andra pijga Ingel be:dh, och medh det samma de hårdrogos kom 
prästens hustru och skilde dem åth. Då swarade Britha, iagh skall inthet wända igen förr än 
iagh skall see hennes hierte blodh. Altså för dess otijdige och hånskeligh ordh hafwer prästen 
henne något slagit. Derföre will be:te giänta icke gå till sin lego uthan sigh absænterer. 
 R. Emädan kyrckioherden för hennes många Gudzförtörnelsses och orimmelige ordz 
förehafwande skuldh icke will henne till tienst samtyckia, uthan effter det 15 cap. i Bygg-
ninga B. L.L. doom föllia låtha att hon gifwer bondanom lego penning så myckla som uthfäst 
är. Men effter hon äger icke att wedergöra och är en sturs achtigh giänta, vardt aff rätten 
samtyckt, androm till warnagel och exempel, skall hon plichta ett dygn i kijstan. Och sädan 
swarar hon till det lägersmål hon på witter är, skall hafwa hafft samman lagh med prästens 
dräng Pehr Esbiörnsson be:dh, å näste tingh. 
 
9. Pehr Matzson i Herrö läth opbiuda twänne engier Gråstrandh och Öijen andre gången. 
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10. Oluff Matzsson ibidem opbödh ett fäbodhställe Siöwaldh medh dess underliggiande 
lotter och lunder tredie gången. 
 
[fol. 375r] 11. I lijka måtto opbiuder han Erich Kielssons gårdh i Rijsbron den han i pant 
hafwer för ottatijo r.d:r. 
 
12. Såsom och Jon Smedz hemman i Herrö. Förste gången. 
 
13. Erich Siulsson i Kohlsäther biuder \sig/ till syttningz hos nästa slächtinger sigh att föda 
och underhålla till dödhe dagar. Då begärte han aldrahälst wara hos sin närskylde frände Oluf 
Jonsson i Kohlsätter om han det göra wille, hwilket hans broder Lars Jonsson samtyckte. Och 
nu för de andre slächtinger opbiudes denna syttningzskrifft förste gången. 
 
14. Jon Halfwarsson i Rijssmyre kärade till Oluff Jonsson Ytherbergh effter en skough, 
kallas Österdalen som de om twistige äre. Då tillspordes Oluf Jonsson med hwadh rätt han 
hadhe fijka och fahra uthi annor mans skough, swarade han att sine förfäder den brukat 
hafwer. Jon säger, att de, med loff och sämio den nutit. Nu willia skougägandernar 
[alternativt -or] igen bekomma sin skough och fijskewatn, denne be:te Oluf beropar sigh på 
sina wittnen, hwilka icke till städes är. Remitterades till näste laga tingh. 
 
[fol. 375v] 15. Samma dagh præsenteradhe Oluff Jonsson i Ytherbergh, ett lagbudit och 
ståndet kiöpe breff, hwar medh han bewijste sigh hafwa kiöpt någon jordh af sine swågrar, 
belägen uthi Ytherbergh och Swegz sochn, nembligen aff Anders Halfwarsson i Kåhrböle 
hans hustrus arfwe jordh liggiandes i be:te Ytherbergh för tijugu rijckzdaler, såsom ock Jöns 
Halfwarssons i Dilssbo, hans hustrus anpart för halffnittonde rijckzdaler, Halfwar Biörnsons i 
Ytherbergh hans hustrus arflott hafwer han och kiöpt för fäm r.d:r. Der till medh Jon 
Olufsons uthi Långå hans hustrus fäderne för siu rijckzdaler, alt beläget uthi offtabe:te 
Ytherbergh. 
 I lijka måtto framtedde ock Oluff en underskrefwin syttningz skrifft, gifwin aff sin nähr 
skylde fräncka Zisilla Jonsdotter, lydandes, att hon hafwer gifwit sigh in till förb:te Oluff 
Jonsson, och henne till döde dagar underhålla och försöria skall, och sädan behålla hwadh 
hon både uthi löst och fast äga kunde i be:te Ytherbergh. 
 Emädan detta kiöp och syttning alt lageligen skiedt är, dömbde iagh med nembden, att 
stånda och aldrig åther gånga. 
 
[Här följer protokoll från Lillhärdals och Hede tingslag, summering av uppburna sakören, 
underskrift och besegling. Summan av uppburna sakören överensstämmer med dem som 
anges i protokollen, vilket visar att domboken för 1656 är komplett, trots att den saknar 
ingress.] 

 
 
 
Ting 1657 och 1658 
Protokoll saknas. År 1657 hölls ting i Lillhärdals tingslag den 4 mars, enligt en påskrift på ett brev u.d. 1565 
(utgivet av Christer Kalin i Härjedalsbrev 1531–1645, pdf-dokument 2009, www.fornskrift.se), och det är 
troligt att ting i Härjedalens två övriga tingslag hölls strax före eller efter detta datum. 
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Ting 24 oktober 1659 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3142, fol. 411r–412v, RA. 
 

Dommar och sacker aff Herriodhalen 
Och oppå den edhle och höghwälborne herres her Erick Otto Stenbock, – – – wägnar hölt 
jagh Pedher Classon tingh uthi befallningzmans ehrligh och förståndigh Nils Larsson Warghz 
nährwaro i desse effterskrefne sochnar pro anno 1659: 
 

Sweghz tinglagh \den 24 octobris/ 
Nämbden 

 Oluf Jonsson Holm, Thure Olufsson i Öfwerberg, 
 Oluf Olufsson i Herrö, Halfward Påhlsson i Glijssberg, 
 Oluf Pedersson i Kohlsätter, Oluf Jonsson i Öfwerbergh, 
 Peder Olufsson i Yttehrberg, Biörn Pedersson i Lindsäl, 
 Oluf Jonsson i Norwaldh, Jon Jonsson i Elfroos, 
 Oluf Olufsson i Ytterbergh, Peder Ericksson i Herrö. 
 
1. Befallningzmannen Nilss Larsson Wargh lät publicera hans exell:tz högwälborne h:r 
gouverneurens befallningh, [fol. 411v] att ingen ehoo han wara kan må fördrijsta sigh här af 
landet föra några victualie pertzelar medh both tillgiörande, uthan dem först opbiuda till 
befallningzmanen, för godh redho och betallning; hälst medan sådant behöfwes till Långåå 
skantz guvarnizon. 
 
2. Oplästes och så den Kongl. Håffrättens uthgifne wälfattade resolution dat. Stockholm d. 
22 maij a:o 1659 om barnemordhz syndz påfölliande hårda lijfsstraf. 
 
3. Jon Jonsson i Elfroos och Gundbiörn Jonsson ibidem, fullmechtige på Jon Kiehls barns 
vägnar, som han hade med sin förrige hustru Giertru Andersdotter, kiärade till Oluf Half-
wardsson i Elfroos, den senare hustrun och barns måhlzman, angående någon jord som af 
bäggie kullarnas oskipto odhel är lagdt till födhorådh, åth den senare hustrun Märitt Half-
wardssdotter och hennes barn, till ett spannelandh eller fierdedehls tunnelandh, i åcker och 
swahlar medh gårdh thunen. 
 R. Parterne blefwo sin emällan inför rätten sålunda förente, att dhe förrige barnens 
styfmoder skulle och må behålla, bemälte span- och fierdedhels tunnelandh jord, i swahlar, 
åcker, och gårdz-thunen, till sin sampt den senare barnkulles födhorådh, in till dess dhe 
sielfwe kunna sigh födhan tiena, sedan gånge dhet bäggie kullarne till ahrfz och skipte. 
 
4. Kyrkioherdens sal. her Johan Vatz hustru, angaf medh sitt klagomåhl hwad oskiähl, och 
förfångh hon åhrligen af sine nästomkringliggande grannar, höst och wåhr [fol. 412r] lijda 
måste, i det dhe medh sine creatur uthbetta och i grundh optrampa hennes bäste slått Såhlne 
engie kallat. Och ehuru wäl dhe af befallningzman Nilss Larsson åthskillige gångor äro för-
mante achta och afhålla sin bodskap ifrån bemälte slåttz fördärfwande, hwilcket af dem ringa 
achtat blifwet är. 
 Tå frågades af rätten hwem sådant i synnerheet hafwer föröfwat, och störste orsacken 
eller ophofwet att sin nästa skada tillfoga, anklagades altså Jon Biörnsson i Åcker här till 
finnas bråthzlig, hwilken medh fåfengh insago will sigh enskylla, och skiuter på sitt 
legofolck, då framkom många wittnen, som honom öfwertygade dhet dhe åthskillige reessor 
hafwa funnet, hans bodskap uthi för:de prästeägorne iemwäl tillsagdt både honom och hans 
legofolck sin creatur der ifrån wachte hwilcket han till dato \icke/ hafwer efterkommet, uthan 
i wädhret slaget. 
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 R. Ährendet ställes under den ringa rättens judicerande, och efter det be:te Jon Biörnsson 
af förmaninger sigh eij hafwer rätta låtet, uthan befunnes studzsigh som ofwanrördt är, 
sackfälles för den skuldh aldraförst att wedergiälla skadan efter mätismanna ordhom, och 
sedan strafas arbitraliter – 20 m:k:r. 
 
5. Elfrosmännerna beklagade sigh högeligen hwadh beswär the dagligen måste lijda, både 
medh färghållande, och öfwerförande widh färgesundet i Kohlsätter, begiärandes någon hielp 
af andre giengierdhlagh, då swarade nämbden, att dhe gengiärdhlagh som dhe sig till unsätt-
ningh åstunda, hålla åhrligen [fol. 412v] Heriobron wedh macht. 
 Blef afsagdt af nämbden, att Elfrossmännerne må och skole, färgsundet Kohlsätter medh 
bothar, och fordenskap försee och dhe gingerdhlagen tillhörige Heriobron, skole sammaledes 
dhen, medh bygningh wedh macht hålla, och förbättra. 
 
6. Befallningsmannen Nilss Larsson Wargh opstegh uthur rätten, och tillfrågade nämbden, 
sampt gemene allmogen, om deth icke wardt bewillat, på Lilleherdalz landztingh in septemb. 
förledet åhr 1658 att allmogen i Swegh och Elfross sochnar skulle af hwar man gifwa, tree d:r 
kopparmynt till den stora giästning, som lähnzmannen i Elfross, capellanen h:r Erick, Anders 
Ericksson i Glijssberg och Oluf Jonsson i Ransiöö utstådt hafwa, bådhe medh krijgzfolck 
sampt till andre chronones bekiäntes underhåldh, medh kost och tärningh. 
 Altså angaf Jon Pedersson i Glijssbergh, ingen medh be:te tree d:r kopparmyntz 
ehrläggiande, stå till backa uthan allenast Sigridh enckia, Karin enkia, Oluf Ericksson och 
Halfwardh Påhlsson i Glijssebergh, hwilcka lofwade wederböranderne, uthan längre opskof 
nöijachteligen förnöija. 

 
 
 
Ting 4 oktober 1660 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3142, fol. 437r–442r, RA. 
 

Dommar och sacker aff Herriodhalen 
Oppå den edhle och höghwälborne herres her Gustaff Otto Stenbock, – – – wägnar hölt jagh 
Pehr Classon laga tingh uthi befallningzmans ehrligh och förståndigh Nils Larsson Warghz 
nährwaro, i desse effterskrefne sochnar pro anno 1660: 
 

Sweghz tinglagh \den 4 octobris/ 
Nämbden 

 Oluf Roggeson i Ytterbergh, Thure Olufsson i Öfwerbergh, 
 Oluf Olufsson i Herrö, Lars Christophersson i Öfwerbergh, 
 Oluf Pedersson i Kohlsätter, Oluf Ericksson i Glijssbergh, 
 Peder Olufsson i Ytterbergh, Biörn Pedersson i Lijnsel, 
 Oluf Jonsson i Byen, Halfwardh Ericksson i Elfroos, 
 Peder Ericksson Herrödh och Jacob Ericksson i Rijssmyran.  
 
1. Biörn Pedersson i Lindsel, Peder Ericksson i Herrö, och Jacob Ericksson i Rijssmyran 
aflade sin tolfmanna edh, att dhe rättrådighe finnas och ware skolle. 
 
2. Befallningzman Nilss Larsson Vargh, granneligen efterfrågade, om någon iblandh all-
mogen i tinglaghet funnes som uthan lagligh förfall, på förledne tree stoore solenne böne-
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daghar Gudz ordz flijtige hörande hafwer försummat, emot Kongel. Maij:ttz uthgifne mandat, 
hwilcket allom ofenteligen å predickie stolarne förelässet och publicerat är? 
 Hwar till blef af allmogen efter [fol. 437v] föregången ransackning enhälleligen swarat, 
att dhe sampteligen bådhe ungh, som gammal till Gudzhuus hafwa söckt på framlijdne 
bönedaghar, blifwer således ingen befunnen som dätta högstbemälte Kongel. Maij:ttz påbudh 
hafwer försummat. 
 
3. Dernäst tilfrågade befallningsman gemene allmogen om någon hafwer försummat 
Kongel. Maij:tz, höglofligh och glorwyrdigh i åminnelsse, sal. Konungh Carl Gustaffz siäle-
ringningh på innewarande åhr, eller huruledes den rättrådheligen, och medh största flijt 
blifwer ehrhållen och i wärcket ställt. Så befans att Påhl Bro i Rimmen hafwer försummat 
bemälte ringningh en gångh allenast, ehuru wäl hans sohn Erick Påhlsson will sin fadher 
medh fåfengh ordh enskiylla, att han här till icke skall finnas bråttzligh, hwilcket honom 
omsijder öfwertygades. Hwar före och efter det förbe:te Påhl Bro war en uthfattig man, och 
ägde intet att bötha medh: 
 R. Blef förden skuldh af den nedrige rätten slutet och afsagdt, att mehrbemälte Påhl skall 
plichta en månadh dagh i kistan. 
 
4. Oluf Knutsson och Peder Jonsson i Kohlsätter hafwer sammaledes medh högstbemälte 
Kongel. Maij:tz höglofligh och glorwyrdigh i åminnelse sal. Konungh Carl Gustaffz siäle-
ringning afhållet en gångh, hwilcka ståå inför rätten, bekiännandes sin bråth såsom försselsse. 
Så emädan dhe äro uthfattige och icke hafwer något att bötha medh, och nämbden bodo för 
dhem: 
 R. [fol. 438r] Hwarföre blefwo ofwanbe:te bönder, androm till en åthwarningh af rätten 
pålagde, att plichta uti kistan en månadtz förlopp. 
 
5. Jöns Pedersson i Byen blef beslagen, hafwa till chronan inlefwererat, en odugeligh 
tijonde ost, hwilcken befans flerdh medh. 
 R. Sackfälles altderföre efter det – 3 cap. Kiöpmål.B. L.L. att bötha – 12 m:k:r.  
 Och osten uthdelas till dhe fattige, sedan skall be:te Jöns Pedersson wara förtenckt, att 
uthgiöra till chronan en godh dugeligh ost i stället. 
 
6. Ingebohr Hanssdotter i Herrö opbiuder sigh medh sin ägendom, nästom frändom till 
syttningz efter lagh, på dhet att dhen som henne uthi döde dagar underhålla oss skiötta will, 
skall behålla alt hwad efter henne finnas kan, bådhe i löst och fast. 
 
7. Samma dagh höltz en ransackningh öfwer några Herieådhals bönder, som sina såldather, 
tå dhe wåre förrymde ifrån compagnijet hysst och dyldt, till des dhe rådherum till undflycht 
grijpa kunde, och således efter hans exell:tz h:r rijckzrådhet och gouverneurens, högvälborne 
h:r Class Stiernskiöldhz resolution af den – 6 aprilis a:o 1660 sin egendom förbrutit hafwa, 
och befans som efterföllier. 
 Jöns Olufsson i Öfwerhodhal sochn, hwilken sin brodherson, som war legdh till knecht, 
tå han rymde hysste och dylgdhe, till des han kom till undflycht. [fol. 438v] Hanss egendom 
befinnes som den är werderat af Jöns Pedersson ländzman, Anders Pedersson och Essbiörn 
Gunnarsson i be:te Öfwerhodal sochn. 
 Huussen på hans gårdh Moen be:dh, hwilcka nästan alldeles äro förderfwade och 
uthruttne, med tack illa försedde sampt tillydande åckrar, swahlar, och ängien, medh des 
tillhörige nyttigheter uthi skogh och marck, hwilka äro af wanrycht uthmattade, och medh 
onyttigh mossa, och skogh öfwerfluttne, blifwer sedhan hans broder Halfwar Olufsson sin 
arfwedel, som är af dett fasta 2/5-dehl ifrån taget hafwer, till wärdhe uthi silfwermynt: 
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  dal. öre th. 
Penningar d 90: – : 
Sex stycken kiör à 4 ½ d:r silfrm:t d 27: – : 
En ungh qwiga à – 6 marker d 1: 16: : 
Ett smediestädh för 4 ½ d:r dher i förbe:te 
     hans broder äger 2/5 

 
d 

 
2: 

 
22: 

 
9 3/5 

Ett phar nya smediebälgar för 4 ½ d:r d 4: 16: – 
En gammal kiättel för – 4 ½ d:r d 4: 16: – 
En slijpesten för – 6 marker d 1: 16: – 
  131: 22: 9 3/5 

 
När hans giorde giäldh hoos åthskillige afdragne äre som belöper sigh – 33 d:r silf:r m:t, 
blifwer behållet till chronan nijotijo otta d:r 22 öre 9 3/5 th. 
 Ofwanbe:te Jöns Olufssons jordh som förbruten är skattades för – 12 d:rs böxell, och 
sedan åhrligen 6 m:k:rs landzskiöldh. 
 
8. Påwell Tryggesson uthi Elfroos lagskrifwen soldaht [fol. 439r] hwilken, då han rymde, 
war hem till sin hustru. Hans egendom befinnes som den här under är specificerat och 
wärderat af Halfward Roggesson, lähnsman Oluf Johnson Budde, Jon Jonsson i Elfroos, och 
Oluf Pedersson i Kohlsätter. 
 Huus och jordh medh alla dess tillhöriga nyttigheter på hans gårdh erkiännas godh: 
   Silfwermynt 
  d:r öre th. 
För penninger  120: – – 
En mussblack häst för  10: 16: – 
Tree stycken kiör a 4 ½ d.  13: 16: – 
Twenne stycken qwigor a 3:r  6: – – 
En ungh dito a 6 m:k:r  1: 16: – 
Siu stycken gietter för  3: 24: – 
Sex stycken fåår för   2: 20: – 
En fårskinsfäldh medh åkläde mera än halfnötter för  2: 8: – 
En kopperkiättel bränder  2:  8: – 
Ett smediestädh medh ett par gamle belgar  2: 8: – 
  164: 20: – 

Uthi ofwan skrefne egodelar, bådhe af dhet lössa som fasta, tillhörer allenast Påhl Tryggesson 
2/5 och dhe andra 3/5 hans broder som nu är i Norrige, och hans syster som sigh nu på hans 
gårdh förehåller. 
 Effter skrefne giäldh betallas af alles oskipto, nembl:n fyra engiestycken bortpanntade 
för – 36 d.: 24: –. 
 Och sedan dhet af oskipto betallt är blifwer behållet – 127 d. 28 öre s:m:t, hwar af Påhl 
2/5 tilkommer, som blifwer [fol. 439v] 51 d. 4 öre och 19 1/5 th. silfwermynt der af sedan 
korttas – 19 d:r 10 öre s:m:t som be:te Påhl particulariter skiyldig är. Warder altså behållet 
som chronan dher af hafwer att fodra – 31 d:r 26 öre 19 1/5 th. s:m:t. Och såsom mehrbe:te 
Påhls hustru hafwer måst skaffa för sin man en karl i stället, och honom gifwet till – 27:d:r 

silf:rm:t uthi penningar och kläden. Altså kunde rätten på öfwerheetenes wägnar, och goda 
behagh, att 2/5 dher af på ofwanbe:te summa, som skulle wara behållen till chronan, korttas 
och fördenskuldh så myckit mindre att fodra, så att summan då eij högre blifwer än till: 
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   Silfwermynt 
  d:r öre th. 
Penninger                   d:r      21:      1:      4 4/5 
 
Och efter såsom mehrbe:te Påhl Tryggessons hustru begiärade fåå sin jord till odhel igen-
lössa, och sin inventerade egendom behålla, hwarföre efter hans exell:s h:r rijkzrådh och 
gouverneuren, högwälborne Class Stiernskiöldhz bref a dato d. 6 aprilis 1660 blef dett henne 
efterlåtet och hon sielf bäst hon gietter, sedan creditorerne förnöijer. 
 
9. Peder Gundmunsson uthi Ytterbergh och Swegh sochn, skrifwen soldath hwilken wedh 
sitt rymmande föregifes allenast waret hem, och talt medh sin moder. Hans föräldrars 
egendom befinnes, som den är öfwersedd och inventerat, af Oluf Roggesson, Oluf Jonsson 
och Oluf Swensson i Ytterbergh. 
 
[fol. 440r] Silfwermynt 
  d:r öre th. 
Huus och jordh uti penningar d 120: – – 
Nijo stycken kiör för 4 ½ d:r st d 40: 16: – 
Eng ungh oxe för d 3: – – 
Tree unghe qwigor för 6 m:r:k st d 4: 16: – 
Sex stycken fåår för  d 2: 8: – 
Fem stycken gietter för  d 2: 20: – 
En kopperkiättel om – 12 m:k:r norsk wecht d 1: 28: – 
En lijten dito om – 5 m:k:r d – 24: – 
En mässingz grytha för d 1: 28: – 
En kopperskopa för d – 18: – 
En dansk ewangelijbook något nötter för  d – 24: – 
Ett smediestädh à – 1 ¾ d:r men belgarne uthslättne d 1: 28: – 
En sängedyna och en hwijt fårskinssfäld d 4: 16: – 
  185:  2: – 

Och såsom denne Peder Gundmunssons faderbroder Jon Pedersson tillhörde halfparten både 
uthi lööst och fast och befrijas att han eij wijste af sin förrymde broderson. Altså behåller han 
sitt och blifwer förbruten summa – 92:d:r 17 öre silfwrm:t af hwilka korttas den bewijslige 
giäldh, som be:te Peder Gundmunssons föräldrar giordt hafwer, nämb:n 28½ d:r silfrm:t. Och 
emädan förbe:te Peder Gundmunssons föräldrar will sin egendom till odhel åther inlösa, 
hwarföre efter hans exell:s h:r rijckzrådhetz och gouverneurens högwälborne Class Stiern-
skiöldhz bref af d. 6. aprilis 1660 tillåtes dhet honom för så månge penningar som ofwan-
schrefne specification uthwijsar sedan giäldhen aflagder ähr, i behålld finnes: 
 Silfwermynt  
 d:r  öre  th. 
 Penningar 64:  1:    – : 
 
[fol. 440v] 10. Swen Olufsson skrifwen soldat för Ytterbergh, som war hem till sin moder 
(som är en enkia) då han rymbde. Hwilkens egendom befinnes som den är wärderat och in-
venterat af Oluf Roggesson, Oluf Jonsson och Oluf Swensson i Ytterbergh nämbl:n 
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Huus och jordh som honom tillkom blifwer lagdh och wärderat för 
 Silfwermynt 
  d:r öre th. 
Penningar d 75: – – 
En häst för d 9: 24: – 
Fyra stycken kiör a – 4 ½ d:r d 18: – – 
En ungh oxe för d 2: 8: – 
En qwiga för  d 2: 8: – 
Fyra stycken gietter för  d 2: 8: – 
Fyra stycken fåår för d 2: 10: – 
En kopperkiättel för d 1: 7: – 
En sängdyna och fårskins-fäld för d 4: 16: – 
 
Uthi efterschrefne ting äger hans faderbroder ½ dehl medh honom som eij är förbrutet, 
nembl:n 
 
En bössa a – 3 d:r d 1: 16: – 
Ett smediestädh och bälgar a – 5 ¼ r:d. d 2: 20: – 
Tree st:n slägger och 2 st:n tänger för 1 d. 4 öre d –: 18: – 
En kopperskopa a – 12 öre d –: 6: – 
En dansk ewangelijboock a 24 öre d –: 12: – 
  121: 25: – 

Och såsom den förrymbde hade twå omyndige små bröder afdrages dheras dhel som blifwer 
2/3 och belöper sigh – 81: d:r 6 öre s:mt . Blifwer altså den förwerkade egendom [fol. 441r] 
till – 40 d:r 19 öre s:mt och som hans syskon samma hans förwerkade parth gierna wela igen-
lössa till odhel dy tillåtes det på öfwerheetenas nådiga behag i kraft af hans exell:s rijkz-
rådhet, och gouvrnneurens högwälborne Class Stiernskiöldhz bref af den 6 aprilis a:o 1660. 
 
11. Oluff Olufsson uthi Lindsäll, och Swegz sochn, soldath för sin fader, hwilken medh sitt 
afrymmande, hafwer waret hem, och taldt med sin moder. Dheras egendom befinnes som den 
är inventerat af Oluf Nilsson i Mosäth, Halfwardh Påhlsson och Oluf Ericksson i Glijssberg. 
 Huuss och jord blifwer lagdh eftersom den ligger lågdt wedh elfwen, och således af 
vattenflodh lijder åhrligen skada och mehn, så att den sällan i rättan tijdh får sädas, att kornet 
kan nå sin mogenheet nembl:n 
 Silfwermynt 
  d:r öre th. 
Penningar d 52: 16: – 
En häst för d 9: – – 
Otta stycken kiör a 4 ½ dr d 36: – – 
En ungh oxe för d 4: 16: – 
Fyra stycken qwigor d 11: 8: – 
Fyra stycken gietter och en bock d 3: 24: – 
Twå stycken unghe bockar för d –: 24: – 
En kopperkiättel för d 2: 8: – 
Smediestädh och belger för d 5: 8: – 
Fyra stycken slägger, och 2 st:n tänger d 1: 20: – 
En sängh och en fårskinsfäll för d 3: 24: – 
  130: 10: – 
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Och såsom denne Oluf Olufssons föräldhrar befinnes till [fol. 441v] åthskillige wara skyldige, 
som af dheras förbruttne egendom bethalles nembl:n 65:d:r 26 öre silf:rm:t. Altså blifwer be-
hållin summa uthi Silfwermynt  d:r öre th. 
 Penninger   64: 16: – 
 
Och aldenstund denne förrymbdes broder præsenterade sigh för rätten uthi Sweghz tingz-
stufwa d. 6 octobris 1660 prætenderandes der oppå, att såsom han den tijdhen be:te broderen 
Oluf Olufsson (war på flychten, och talte medh sin moder) icke wara hemma, och fadheren 
som nu ligger på sängh, af stoor ålderdombsswaghet hafwer på sin siälz saligheet betygadt 
och medh edh will hålla, att han af sin förrymbde son ingen wethskap hade den tijdh han for 
här igenom landet. Hwarföre den ringa rätten icke kunde hans egendom ifrån honom döma, 
uthan såsom fadheren icke hafwer sin sons mijssgerning afwettat, mindre samtyckt, honom 
uppå öfwerheetenes goda behagh frijkiändt. 
 
12. Oluf Pedersson i Kohlsätter opbiuder Kierngårdhen i Elfroes andre gången. 
 
13. Halfwar Biörnsson i Byen lät opbiuda Oluf Simonssons wedh Steen kiöpte ahrfz parth 
andre gången. 
 
14. Oluf Olufsson och Oluf Swensson opbiuda Oluf Moes hemman i Ytterbergh andre 
gången. 
 
15. Jon Biörnsson i Byen opbiuder Halfwar Jonssons gårdh ibidem förste gången. 
 
[fol. 442r] 16. Jöns Pedersson i Äggie, lät opbiuda någre åckrar andre gången, som han 
hafwer i panth af Oluf Ericksson der sammastädes. 
 
17. Nils Halfwardsson i Öfwerbergh opbiuder ett engie beläget widh Wiemon och op emot 
Råbeckz wadh, andre gången. 

 
 
 
Ting 12 juni 1661 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3142 fol. 484r–486r, RA. 
 

Dommar och sacker aff Herriodhalen 
Oppå den edhle och höghwälborne herres her Gustaff Otto Stenbock, – – – wägnar hölt jagh 
Pehr Classon laga tingh uthi befallningzmans ehrligh och förståndigh Nils Larsson Warghz 
nährwaro, i desse effterskrefne sochnar pro anno 1661: 
 

Sweghz tinglagh \den 12 junij/ 
Nämbden 

 Oluf Roggesson i Ytterbergh, Ture Olufsson i Öfwerbergh, 
 Oluf Olufsson i Herödh, Lars Christophersson i Öfwerbergh, 
 Oluf Pedersson i Kholsätter, Oluf Ericksson i Glijssbergh, 
 Oluf Jonsson i Norwaldh, Biörn Pedersson i Lijnseel, 
 Jacob Ericksson i Rijssmyran, Oluf Olufsson i Ytterbergh, 
 Nils Halfwardsson i Öfwerbergh Halfward Ericksson i Elfroos 
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1. Oplästes Kongel. Maj:tz uthgångna placat om barnemordet, och des syndz på fölliande 
hårda lijfzstraf. Thesslijckest förmantes allmogen nu som tilförenne att sine barn och lego-
folck för denne grofwe last eller mijssgerningh åthwarna så frampt dhe be:te straff undwijcka 
wilia. 
 
[fol. 484v] 2. Dernäst publicerades hans grefl. exell:tz och nådes her governeurens 
högwälborne Johan Oxenstiernas ankomna bref, angåendes en berammad marcknadt, som 
hållas skal i Giefle stadh om hösten, d. 7 octobris af innevarande åhr, och sedan framdeles der 
med continueras. 
 
3. Befallningzmannen efterfrågade om någon här i församblingen fans, som hade för-
summat första stoore solenne bönedagz gudztienst emot Kongel. Maij:tz uthgångna förbudh? 
Ahnklagade altså lähnzmannen Jöns Biörnsson i Lijnseel hwilcken uthan laga förfall Kongel. 
Maij:tz förbudh öfwerträdt hafwer och efter som han här icke war tilstädes för rädhåga 
skuldh. 
 R. Blef alt derföre af den nedrige rätten slutat, att fadheren, Björn Jonsson i Lijnsel, skal 
plichta uthi kijstan i otta daghars tijdh. 
 
4. I lijcka måtto anklagade lähnzmannen Jöns Halfwardsson hustru Gölof i Byen be:dh, 
hwilken sammaledes Kongel. Maijt:z förbudh hafwer öfwerträdt, sampt försummat första 
stora solenne bönedagz gudztienst och så som mannen för henne icke hade något förbära 
uthan att deras pijga war siuckligh, måste hon för den skuldh blifwa hemma hoos sine barn, 
och bodskap. Så emädan hoos honom fanns intet till böthers ehrläggiande, plichtar altså i 
kijstan uthi otta dagers förlopp. 
 
5. Befallningzmannen efterfrågade om någon af allmogen hade försummat sal. höglofligh 
och glor-wyrdigh i åminnelse, Konung Carl Gustaffz siäleringningh [fol. 485r] för 
innevarande åhr? Der till neckades af menighe allmogen. 
 
6. Lähnzmannen Jöns Halfwardsson angaf ratione officij ett lönskeläger, thed en ogift 
drängh Jon Olufsson i Öfwerbergh, hafwer besofwet en ogift kona Sigridh Swenssdotter 
ibidem, och med henne aflat barn tilsammans. Be:te dreng bekiände konan tilförenne icke 
lofwat någon echtenskap att ingåå, uthan efter beblandelsen någerlunda och såsom sonens 
fadher föregifwer, att konan war uthi ett skamligt rychte kommen, långt för än deras lössach-
tige omgengie begyntes, och fördenskuldh stodo drengens föräldhrar här emot, att han eij 
måtte begifwa sigh i echtenskap med henne. 
 R. Hwarföre blef förbe:te Jon Olufsson af rätten, efter det 3 cap. Giftmål B. L.L. saak-
fäldt för legärssmåhl [läs: lägerssmåhl] till – 40 m:k:r. 
 Och konan Sigridh Swänssdotter sackfälles efter den Kongel. håfrättens uthgångne 
resolution och strafordningh (à dato Stockholm den 12 maij a:o 1659) till penninger – 20 
m:k:r.  
 
7. Christopher Haftorsson och Jon Turesson i Öfwerbergh fäste lagh, att afwerria sigh sielf 
tolfte, å nästkommande lagha ting ifrån dhet oppenbara rychte och sängelagh som dhe skole 
hafwa hafdt med ofwanbe:te kona Sigridh Swenssdotter. 
 
8. Befallningzmannen tilfrågade allmogen om [fol. 485v] chronohemmanen, huruledes dhe 
bruckas, och om dhes åboer eij jorden undan gårdarna bortpantha, eller försällia, swarades af 
samma hemmans besittiare, att dhe äro så brukade, som dhe wäl kunna chronan answara till 
godt nöije. 
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9. Befallningzmannen förmante allmogen ytterligare, som tilförenne, förfärdigha chrono-
bodhen medh tack och all behörning så frampt dhe framdeles icke wilia plichta för sin för-
summelse. 
 
10. Lähnzmannen Jöns Halfwardsson angifwer Siuhl Biörnsson i Byen om en helgodagz natt 
hafwa slaget sin broder, Jon Biörnsson, ett kiöttsåår med en knijf, så att blodet begynte 
honom avrinna. 
 R. Saakfälles altså be:te Siul Biörnsson af rätten efter det 10 cap. Sårmåhl.B. med V. 
L.L. till 6 m:k:r. Och brodern Jon Biörnsson som skadan lijdit hafwer, plichtar för helge-
dagzbråth, medh kiyrckiostraf. 
 
11. Oluf Matthesson i Herödh opbiuder Erich Kiehlssons gårdh i Rijsbrund förste gången, 
hwilcken han sigh inlöst hafwer för etthundrade tiugu rijcksdaler. 
 
12. Oluf Matthesson opbiuder Peder Jonssons hemman i Herödh andra gången för sextton 
rijcksd:ler. 
 
13. Wijdare opbiuder Oluf Matthesson, Jon Smedz gårdh tridie gången. 
 
[fol. 486r] 14. Oluf Pedersson i Kåhlsätter opbiuder Tierngårdhen i Elfroos tridie gången. 
 
15. Jon Biörnsson opbiuder Halfward Jonssons gårdh i Byen andra gången. 
 
16. Oluf Olufsson och Oluf Swensson i Ytterbergh opbiuda Oluf Moss gårdh ibidem tridie 
gången. 

 
 
 
Ting 21 juni 1662 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3143, fol. 440r–440v, RA. 
 

Dommar och sacker aff Herriodhalen 
Å den edhle och höghwälborne herres her Gustaff Otto Stenbock, – – – wägnar hölt jagh Pehr 
Classon laga tingh uthi befallningzmans ehrligh och förståndigh Johan Christopherssons 
nährwaro, i desse effterskrefne sochner, pro anno 1662: 
 

Sweghz tinglagh \den 21 junij/ 
Nämbden: 

 Oluf Roggesson i Ytterbergh, Tore Olufsson i Öfwerbergh, 
 Oluf Olufsson i Herödh, Lars Christophersson Öfwerbergh, 
 Oluf Pedersson i Kohlsätter, Oluf Ericksson i Glijssbergh, 
 Oluf Jonsson i Norwaldh, Biörn Pedersson i Lijnssel, 
 Jacob Ericksson i Rijssmyran, Oluf Olufsson i Ytterbergh, 
 Nilss Halfwardsson i Öfwerbergh, Halfward Ericksson i Elfroos. 
 
1. Befallningzman Johan Christophersson tillfrågade lähnzmannen Jöns Pedersson i Öfwer-
hodahl, på hwad condition eller genom hwars lof och tillstånd han hooss sigh hafwer hyssat 
och herbergerat, en finne Sigfrijdh Pedersson be:dh, hwilken anklagat är Kongel. Maij:ttz 
wälfattade skogz ordinantia hafwa öfwerträdt, och således medh swedhiande sampt [fol. 
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440v] diurfällande, inrymdt sigh på andre skoghar. Så emädhan be:te Sigfredh Pederssons 
åkiärande, här in loco eij war tillstädes honom sackena att öfwertyga eller wederbinda, dher 
till medh infaller något giäf, hwilcken af pahrterne skoghen efter råå och rör laglighen till-
kommer. 
 R. Altderföre blef af nämbden slutet och afsagdt dhet en syen och rådhgång anställas 
skall, emällan Öfwerhodhalz mannen på dhen eena, sampt Hwittwattenssmanen å dhen andre 
sijdhan, nu tillstundande höst. Altså ställer lähnzmannen Jöns Pedersson, sigh i löfte för of-
wanbe:te Sigfredh Pedersson att han på nästkommande laga tingh skall wara tillstädes, sin 
wederpart för alt wijdhare åthal answara. 
 [Senare tillagt:] Oluf Pärsson i Kåsätter[!] för swarlösa sakfälles till sine – 3 m:k:r. 
 
2. Oluf Matthsson i Herödh opbiuder Erick Kiehlssons hemman i Rijsbrundh andre gången, 
till närmaste bördemän, hwilcket af honom är inkiöpt för ett hundrade tiugu rijckzd:r. 

 
 
 
Ting 9 april 1663 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3144, fol. 460r–461r, RA. 
 

Dommar och saker aff Häriodalen 
Å den edle och högwälborne herres her Gustaff Otto Stenbock, – – – wägnar hölt jagh Pehr 
Classon laga tingh uthi befallningzmannens ehrligh och förståndig Johan Chrestopherssons 
nährwaro, i desse effterskrefne sochnar pro anno 1663: 
 

Suegz tingzlagh \1663 d. 9 april/ 
Nämbden: 

 Olof Erichsson i Glijsbergh Olof Roggesson [alt.: Raggesson] i Ytterbergh 
 Biörn Pädersson i Lijnskell[!] Olof Olofsson i Härrödh 
 Halfward Erichsson i Elfroos Olof Pärsson i Kohlsätter 
 Peder Ersson i Härrö Peder Olsson i Ytterberg 
 Jon Biörsson i Byn Olof Jonsson i Norwaldh 
 Nilss Halfwarsson i Öfuerberg Jacob Erichsson i Rijssmyr 
 
Befallningzmannen Johan Chrestophersson fullmächtig på ehrligh och beskedelige danneman 
Lars Erichsson i Myskie [fol. 460v] och Moo sochn framlade en läns- och tolfmänne gifne 
och underskrifne attestation medh pastoris loci hederlig och wällärde h. Olai Stephani handz 
verificerande bekräfttat i bookstafwen lydandes att en soldat, Anders Hindersson be:dh, 
hafwer be:te Larss Erichsson skamligen iblandh andre pertzeler bestulit och afhändt en silf:r 
skiedh om 3 lodz wicht, hwilken förb:de tiuf eller soldat bekiände sig sedan hafwa bortsåldt 
till en kopparslagare Olof Ersson i Glijssberg och Härdalerne boendes, huartill förbe:te Olof 
Erichsson icke kunde undfalla.  
 Wart altså af den ringa rättens skiäliga sententierande slutit och föraffskiedat, att mehr-
bem:te Olof Erichsson kopparslagare, skall mot öfwergivne ländz- och tolfmännebewijs igen-
leverera förrige äganden ofwanbe:te Lars Erichsson i Myskie och Moo sochn samme sin 
bortstulne silfwerskiedh igen, eller der han det icke förmår, så betaale en annen silf:rskiedh 
äfwen så godh, om 3 loodhz jämpwicht. 
 
Siul Biörnsson i Byen opbiuder samma sin gård som han åbor tridie gången, huilken han 
hafwer sig inlöst för etthundrade sex och en half rixdal:r. 
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Olof Oloffsson i Härrödh opbiuder sig med sin egendom till sättningz [läs: syttningz] och 
lijfzoppehälle i döde dagar hans närmaste [fol. 461r] slächt och sin faderbroders sohn Anders 
Thorsson i Öfwerberg efftersom han är en ålderstegen och barnlöös man. 
 
Halfward Biörnsson i Byen opbiuder Olof Simonssons tillfallne arfzpart ibidem 3:die gången 
inkiöpt för sextijo otta r.d:r in specie. 
 
Länssman Jöns Halfwardsson i Elfroos opbiuder Pehr Mårtenssons åkerpart Låffz- och 
Backåck[!, läs: Backåcker] ibidem beläget, förste gången, hwilken han hafwer kiöpt sig för 
tiugu rixdal:r. 
 
Item opbiuder länssman Jönss Halfwardsson ett engie om 4 lass, förste gången, inlöst för 
sexton rixsdal:r af Hinrich Jönsson i Byen och Swegz sochn beleget straxt ofwan Fanhuus 
och näst utan före den lille ellfuen Regenom. 

 
 
 
Rannsakning på landsting 18 juli 1664 

Källa: Utdrag ur landstingsprotoll i Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3145, fol. 477v–479v, 
RA. Protokollsutdraget (rubricerat ”Copia”) är i domboken infogat direkt före protokollet från Svegs ting 20/9 
1664 och berör dråpet som behandlas i dess § 1. – Något komplett protokoll från landstinget 1664 är ej bevarat. 
 
Anno 1664 d. 18 julij höltz landztingh i Herriedhalen wedh Swegz kiörkia. Närwarandhes 
crononnes befalningsman Olof Pedhersson Ström och landsens tijugu fyra: 
 Pedher Jönsson i Glissbergh, Swen Pedhersson i Dubergh, 
 Måns Olofsson i Kolsätter, Kiel Kielsson i Östansiön, 
 Olof Holm i Elfros, Erick Bagge i Lill Herdhal, 
 Jon i Grafwen och Yterbergh, Jon Jönsson i Sunnanåhn, 
 Swen Tolsson i Wämbdhalen, Jöns Olofsson i Byen, 
 Joen Olofsson i Yterbergh, Jon Olofsson i Hån, 
 Jon Jonsson i Elfross, Jon Biörnsson i Byen, 
 Peder Skogzman i Öfwerbergh, Olof Pedersson i Hodhal, 
 Swen Swensson i Wämbdhal, Jöns Jonsson i Långå, 
 Olof Ericksson i Glissbergh, Swän Rolfsson i Byen, 
 Olof Olofsson i Östansiöö, Elof Joensson i Lill Herdhal, 
 Swän Jönsson i Wijken, Gudzorm Swensson i Hede. 
 
Samma dato stältes för rätten en wärfd dragon, Bertil Jonsson Skugg, undher major wälborne 
Gustaf Ulfsparres compagnie, hwilken hafwer dhen 21 nästförledhne aprilis ihielskuttit en 
förlupin ryttare, Andhers Höök benembd. Tillspordhes altså honnom Bertil af hwad orsak och 
tillfälle han ähr kommin till att bedrifwa ett sådant mordh, hwar uppå han swaradhe sigh wara 
anmoddes af sochnen antingen att sökia få honnom någor städhes fram at [fol. 478r] gripas 
eller, dher dhett eij angå, måtte skiuta honnom nedher. 
 Framstiger fördhenskull ländzman i Swegh Pedher Mattzsson i Häröö och berätter, att 
enähr be:te Andhers Höök (som för begångit tiyfwerie d. 16 junij 1663 fängzsladher blef uthi 
be:te Öfwerhodhal, och till Swegh brachter, hwar[e]st han en tijdh af sochnen medh wacht 
achtadhes och sedan lembnadhes hos befalningzman, sal. Johan Christophersson, uthi sine 
båijor), om natten emott tridhie dagh påska nästförledhen samma fängelsse rymbdt hadhe och 
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stullit af en bondhe, Olof Mattzsson i Härrö uthur en stuga som han hafwer wedh kiyrkian, 
wedh pass till tretijo rikzd:ers werdhe. Begiärte altså befalningzman sal. Johan Christopherz. 
änkia att ländzmannen wille draga försorgh, huru han måtte effterslagen och åter gripin 
wardha, hwilket nähr han allmogen någre resor förehållit hadhe gafz honom till swar att dhee 
hadhe en gångh tillförendhe hafft beswär och eij heller kundhe dhee drista sigh till att fånga 
en sådan förgiffligh och öfwergifwin skiälm. Såsom dhett gick i talet att han hadhe swart-
konsten, som han och sielf för åttskillige rosatt hadhe, att han till förendhe hafwer warit 
beträdd för kiyfweri dömbd till galgan och ophängd men dher war sedan intet annat befunnit 
hängia ähn en löfkiärfwa. 
 Sluto altså att dhee wille fuller effterslåen och dher dhee icke kundhe honnom få i lifwet 
skulle dhee skiuta honnom ihiäl. Imedhler tijdh dhetta i Swegh rådhslogz [fol. 478v] hafwer 
merbe:te tiyf uthi Elfrooss, hos Påhl Tryggesson, upbrutit kiällare muren wedh dhörgåten o 
upskutit låsset, ingåt, och dher uthstullit sex styken ostar och flött byttan giordt tom. Och 
sädan gifwit sigh åt Hodhal. Nähr nu Elfross boerne dhett förnummo, kom dhem i hogh hwad 
i Swegh omtalat och slutitt war och huru han hadhe undsagt ländzman uthi Hodhal, dhedh 
han honnom och hanz gårdh upbränna skulle, dhedh och flere befaradhe som medh woro tå 
han fängsladhes; höllo dhedh rådheligit att affärdha till merbe:te Hodhal twå karllar att gifwa 
dhem tillkiänna han wore för handhen och dher såledz kundhe sigh för honnom wachta. 
 Avskickadhe fördhen skull d. 23 aprilis Erick Ericksson i Elfross och Hinrick Swänsson 
uthi Fanhus medh dhetta beskiedh som förbe:t ähr, att gifwa hodahlingarne här om tilkiäna 
och dher dhee honnom på Kählen träffa skulle, och icke förmåtte tagaz lefwandhes, skulle 
dhee bruka dhett dhee kunna att få honnom dhödher, hwilket och hela tingh laget samtyckio 
warit hafwer. Och tå thee till Hodahl kommo, gick Hindrick medh alla grannarne om aff-
tonnen till skogz omkringh sal. Jon Skugz gårdh, att sökia honnom om hele natten och funno 
intett. Samma dhag d. 23 hadhe han stullit af Jon Månsson i Hodhal, en blå qwinfolckz 
klädhes kiortel, en grå wammals råck, ett par skinböxor, ett snörlif och kåpspene af sölf:r, siu 
kakor brödh och en ost och sädan någott kiött, stort och smått.  
 Den 24 för ähn dhee skildhes ått, begiärte thee af Bertil Jonsson om dhedh han wille 
giöra sin flidt adt [fol. 479r] bringa honnom på någon ortt dher dhe kundhe gripan eller 
nedhergiöran. Här till anwändhe han på åtskilligt sätt sin flijdt att få honnom fatt men räfwen 
war intett godh fånga, ty grep han till dhedh andra medhlet som af honnom anmodhat war, att 
han skulle skiuta honnom ihiel och effter han war hårdh kundhe han intett bruka blykuhla, 
uthan effter chiergantens Boo Larsonz inrådhandhe ladde en pistol medh en kuhla som war 
bådhe af sölfwer och bly iempte flintsten i stöpningen blandhat. Och torsdagen dher effter, 
som war dhen 28, gaf sigh åter medh honnom till sälskapp i skogen uthi Husberget dher han 
effter en stundh umgienge någott för midhdagen sökte tillfälle och skött honnom bakeffter 
igiönom ryggen att han straxt stalp och icke mehra taladhe ähn: Hå Jesus. Sedan går han till 
Jon Månsson, gifwer tillkiänna hwadh skiedt ähr, tager så honnom och hans sohn medh sigh 
och gå ditt den skuttna lågh. Ladhe honnom undher en stor sten och muradhe med stenar 
frammanföre att icke wildiuren skulle honnom nå.  
 Dher effter kundhgiöres ländzman detta och dhee flere i Hodhal hwar uppå be:te ländz-
man lätt skrifwa till ländzman i Swegh, be:te Pedher Mattzsson, och dhenne sak för honnom 
öpnadhe. Och bar offta be:te Bertil sielf brefwet till Elfross och skickadhe dhett till Swegh att 
få swar uppå. Och effter han intet swar feck reste han sielf till Swegh den 2 maij till sal. 
Johan Christopherssonz änkia och frågadhe henne der om. [fol. 479v] Då lätt hon skrifwa 
ländzman i Hodhal till och begiära dhett han will förehålla Bertill att gifwa tillkiänna om 
kiyfwen hadhe för honnom bekient hwad han för sitt afrymmandhe hos henne stullit hadhe, 
dok strax dher effter kom Christopher Johansson till Hodahl att ransaka hwad Bertill medh 
kiyfwen funnit hadhe. Tå befans ther en rikz:dr, twå styk plåtar à 10 marker 24 öhre 
hwittmyntt, trettiofem allnar flor, fem hakringar, twå stycken kortt, fyra allnar bumsein[?] 
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dhem kiyfwen sielf hadhe giordt sigh ett par böxor aff, elfwa allnar skrufsnören och någre 
allnar hårbandh, ett par glassögon, twå dussin nåhlremmar och någhra nålar, hwilket alt han 
medh mera hadhe stullit af Olof Mattzsson och honnom dhetta restituerades, undantagandhes 
rikzd:rn som af befalningzmans änkia stullin war och henne igenlefwerertes. 
 
 
 

Ting 20 september 1664 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3145 fol. 479v–481r, RA. 
 

Dommar och saker aff Herriodahlen 
Å den edle och höghwälborne herres h:r Gustaff Otto Stenbockz, – – – wägne, ähr laga tingh 
af migh Pedher Classon Broman hållin, i effterskrefne sochnar, wedherwarandhes cronones 
befalningzman, wählförståndigh Olof Pedhersson Ström, pro anno 1664: – – – 
 

Sweghz tinghlagh \d. 20 septembris/ 
Nämpden: 

 Pedher Olofsson i Yterbergh, Jon Biörnsson i Byn, 
 Olof Rågsson i Yterbergh, Olof Ericksson i Glijssbergh, 
 Olof Olofsson i Herrö, Biörn Pedhersson i Linhsäll, 
 Olof Pedhersson i Kohlsätter, Halfwar Ericksson i Elfrooss, 
 Olof Jonsson i Nolwaldh, Pedher Ericksson i Härrö, 
 Jacob Ericksson i Rijsmyr, Nils Halfwarsson i Öfwerbergh. 
 
1. Samma dato hadhes för rätta en werfd dragon undher maijorens wälb. Gustaf Ulfspares 
compagnie, Bertill Jonsson Skugg, och för honnom nästofwan skrefwen [fol. 480r] ransak-
ningh (om dhett dråp som uppå dhen förrymbde ryttaren Andhers Höök föröfwades) å nyo 
ransakades och uplästes. Tilspordhe altså befalningsman honnom, Bertill, om han ähnu 
tillstår och bekienner dhett samma om hwilket befalningzman sampt landzsens tiugu fyra å 
håldne landztingh i Swegh d. 18 julij 1664 ransakning hölt, swaradhe han altså lika wara som 
han tillförendhe bekiänt hafwer, och af ofwan skrefne ransakningh synnas kan then han nu 
hördhe uplässes. Dock medh thee förordh, att allmogen sigh ther till lockat hafwer, en sådan 
skielm nedher skiuta, then ingen tordhe wähl pågå och till fånga taga allenast på sådan sätt 
och wijss som han (Gudh bättre) bedrifwit hafwer. 
 Upstegh fördhenskull befalningzman och allmogen tillspordhe om dhee medh honnom 
om dhetta dråpp i rådh warit hafwer, swaradhe dhee endhrekteligen medh en mun, ja och 
ytermehra sigh willa uppåtaga hela saken, sampt undhgiälla alt hwadh hälst nådhige höga 
öfwerheten behagar them påleggia för merbe:te Bertill Skuggz begångne dråpp frij kalladhe 
altså be:te Bertil. Tilspordhe ähn yterligare befalningzman allmogen om dhee då wille taga 
dråparen Bertill i förswar för cronnones fängelsse, swaredes enhelleligen ia iempte begiäran 
han måtte medh fängelsse blifwa förskont.  
 Dhen ringa rätten dhetta förehafwandhe uthi betänckiandhe togo och kunno icke befrija 
Bertillz lijf uthan effter d. 2 capitel Dråppmåhl. B. medh willia L.L. dömbder ifrån lijfwett. 
 
2. Kiyrkioherden wällärdhe h:r Mårten beswäradhe sigh öfwer sine grannar i Yterbergh, 
hwilka hösth och wåhr [fol. 480v] uthbeta hans slått belägen iempte dheras by, dock om thee 
med sådant föröfwandhe wille här effter afstå war hans wördhighetz begiäran dhee måtte 
dhenne gången för skonas, hwilket rätten (effter kiörkioherdens begiäran dhem dhenne gångh 
tilgaf men i fall dhee widhare medh sådant befinnas skolle thee wedher giälla skadhan och 
böta tredubbelt). 
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3. Jon Biörnsson och Hemmingh Jönsson i Byn kiärar till Siul Biörnsson i b:te by effter ett 
hemman, dher sammastädhes belägit, hwilket be:te Jon och Hemmingh gennom arf effter sin 
sal. swärfadher tillfaller thedh nu merbe:te Siul sigh tillkiöpt hafwer men medh thee förordh 
som kiöpeskrifften uthwijssar att ther rätte odahlzman och arfegandhe till b:e hemman Byn 
kommo och dhett igenlössa wille skulle them effterlåtas fritt och öpet stå dhett obehindratt 
tillträdha allenast hans utgifwne pening.r först måtte restituerat och igengifwen blifwa dhet 
dhee och nu nästförledhne wåhr effter acordet nijotijo nijo rikz:dr till Siul lefwerte och dhee 
andhre resterande siu och en half r.d:r blefwo strax hos ländzman satte, them Siul eij 
emottaga wille uthan såledz hemmanet brukat dhes åhrswext sigh till nytto anwänt dher emott 
dhee lickwähl för dhetta åhr uthlagorna måste uthläggia. 
 Blef altså af rätten afdömpt att Siull skulle hemmanet ifrån sigh lefwerera dhem Jon och 
Hemmingh dhett uplåta och halfwa åhrwexten låta dhem bekomma effter thedh Siul i rättan 
tijdh effter contractet hemmanet eij afstå wille och dhee i medhler tijdh måste dher före 
skatta. 
 
[fol. 481r] 4. Nils Halfwarsson i Öfwerbergh upbiudher andre gången hemmanet dhett han 
åbor. 
 
5. Giärtru Zachariedotter upbödh andhre gången ett hemman liggiandes i Härrö. 
 
6. Upbiudher tridhie gången Jöns Pedhersson i Backe ett hemman i be:te by. 

 
 
 
Ting 25 september 1665 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3146, fol. 607r–608r, RA. 
 

Dommar och saker aff Herrdahlen 
Å den edle och höghwälborne herres greff Gustaff Otto Stenbockz wängnar, hölt jagh Pedher 
Classon Broman laga tingh vthi befallninghzmans wälförståndigh Olof Pedhersson Ströms 
och nämbdens nährwaru, i desse effterskrefne tingh lagh; pro anno 1665: – – – 
 

Sweghz tinghlagh \den 25 septembris/ 
Nämpden 

 Olof Råggiesson i Yterbergh Pehr Olofsson i Yterbergh 
 Olof Eriksson i Glisbergh Olof Olofsson i Herröö, 
 Biörn Pedhersson i Linssäll, Olof Pedhersson i Kohlsätt, 
 Halfwar Eriksson i Älfrooss, Jon Biörsson i Byn 
 Jacob Ericksson i Rissmyr, Peder Ericksson i Herröö, 
 Henningh Jönsson på Wallen, Nils Halfwarsson i Öfwerbergh 
 
1. Uplästes Kongl Maij:tz placater iempte hans exell:ntz hr. guveneurens bref och befall-
ningar, hwilka näst tillförendhe antechnadh och förmält står [se protokollet från ting i Hede 
tingslag, fol. 605v–606r, §§ 1–6]. 
 
2. Joen Månsson i Öfwerhodhal stämbder till tinget af ländhzman Jöns Pedhersson och eij 
fram kommit, ty sackfältes han för swarlösza – 3 m:k:r. 
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3. Befallninghzman wälach:tt Olof Pedhersson Ström, fullmächtigh å hustru Anna Half-
warsdotter i Öfwerhodhal wängne, kiärar till Halfwar och Jon Olofssönner i Hodhal om 
någon arff som hon dher skulle hafwa att fodhra, dher till dhee sadhe sigh henne icke något 
wara skyldigh, uthan till en godh förlichningh och wänskap, tillbiudhe sigh tillhopa willa 
twenne rikzd:r gifwa, och dher hon medh sådant eij nöijes ståndhe henne frijt medh skiäl sin 
rätt sökia. 
 
4. Päder Gundmunsson i Yterbärgh beswärar sigh öfwer sine grannar Pedher Olofsson och 
Swän Biörnsson, att dhee honom uthi sitt fiskie i Elghzsiöö stort förfångh giöra [fol. 607v] att 
sin rätt eij mächtigh dher uthi ähr att niuta. Ty tillspordhes medh hwadh skiäl dhee sina 
wånnor i be:te siö kunna nedhersättia, swarandhes sigh någott fiskie dher widhare eij bruka 
ähn för dheras egit landh, som andhre flere om dhetta wiste berätta. Altså beslötz att hwar 
fiskiar för sin grundh som lagh förmår, intill medhdiupet, uthan någon förfångh. 
 
5. Olof Gladh medh sine laghzmän i Glissbergh, beswärar sigh öfwer Olof Eriksson och 
hans trenne brödher i b:te Glissbergh, i dhet dhee emott gammal förlichningh willia undherstå 
sigh att wara dhellachtige i Anflodhsiöön, hwar af Clemet i Anflodh förorsakar giöra Gliss-
berghzmännerne i sine fiskiewatten dhett samma förfångh, emädhan han allena ähr egandhe 
till Anflodh siön honnom att niuta och behålla. Ty blef effter långsampt samtal parterna sigh 
emelan förlickte, att dhee nu som till förendhe, fiskiewattnen bruka sålundha, att Clemmet 
hörer hela Anflodhsiön till, och älfwen uthanföre. Glissbergmännerne nyttia och brukia sine 
fiskiewatten medh sämio och enighet tillhopa. 
 
6. Twistadhe Clemmet i Anflodh och Olof Ericksson i Glissbergh medh sina bröder om 
mulbetning i Andflodh. Altså kundhe rätten eij annorlundha finna rätt wara ähn att Clemmet 
som mera egor i be:te Anflodh, medh sin boskap (tre dagar för ähn hans wedherparter) ditt 
flyttiar och sedan betta klöf om klöf. 
 
7. Befallninghzman anklagar åtskilliga, hwilka sigh medh sine uthlagors lefwererandhe 
mottsträfwiga [fol. 608r] låta finna, såledhz medh dhes clarerande dhen ena tijdhen till dhen 
andhre upskiuta, begiärte fördhenskull rättens sentens och dom öfwer sådhanne. Ty beslötz 
att thee i cronnones fängelsse till en behagheligh tijdh plichta skole. 
 
8. Jon Gundhbiörsson i Elfrooss eet teghstycke tredhie gången upbiudher. 
 
9. Jon Halfwarsson i Rissmyr upbödh sigh förste gången sin tienare Gundhbiör Olofsson 
till skiötsel, och han blifwer Jons rätta arfwinge. 
 
10. Efter trenne laga upbådh, ingifwer sigh Olof Olofsson Tur i Herrö hos Erik Jonsson till 
skiöttsel, ther emott han effter Olof och hans hustrus dhödh, gårdhen Herrö med lössöhren 
niuter. 
 
11. Sammaledhz instiger och Pedher Olofsson i Yterbärgh till sin brodhersson Olof Råalsson 
emott all egendombz åtniutandhe. 
 
12. Jöns Halfwarsson i Elfrooss upbödh andhre gången ett stycke ängh inlöst för 16 rikzd:r. 
 
13. Jöns Halfwarsson i ofanb:te Elfross Låfftz åker upbudhit, hwilket Olof Halfwarsson 
klandhradhe och sadhe sigh innom lagh tijdh b:te åker wella att inlössa. 
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14. Dito låter ofwanb:te Halfwar förste gången Hölzgårdhen [alt.: Hälzgårdhen] i Elfrooss 
upbiudha, kiöpter aff Erik och Jöns Mårtenssönner ifrån Stigh och Sebrådh sochen för 
etthundhradhe femtijo rikz:dr. 
 
 

Ting 1666 
Protokoll saknas. 

 
 
 
Ting 25 och 26 oktober 1667 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 6, fol. 161v–168v, ÖLA. – Inom hakparentes [...] har 
angivits kompletterande ord och avvikande skrivningar i den renoverade domboken, i: Svea Hovrätt, 
Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3148, fol. 683r–690r, RA. 
 

Sweegz tingelaghz den 25 och 26 octobris 1667 
Nämbden 

 Oluff Raggielson i Ytherbergh, Oluff Erikson i Gisebergh[!], 
 Oluff Oluffsson i Härröö, Biörn Pehrsson i Lindsel, 
 Oluff Pärsson i Kåhlsätter, Halfwar Erikson i Älfrooss, 
 Pehr Oluffson i Ytterbergh,  Joen Biörnson i Byen, 
 Jacop Erikson i Rijssmyhr, Pehr Erikson i Herröö, 
 Hännick Jönson i Byen, Nillss Halffuarsson i Öfwerberg.  
 
Lendzman Oluff Mattzon i Heeröö, ahngaf i rätta at Oluf Erikson Gladh hafuer sigh absen-
terat på 3:ne stoorböndaghar uthi innewarande åhr 1667. Till dhen första kan fuller Oluf Glad 
eij neka, uthan föregiffuer, på den första böhndagen hafft Oluff Hafftorsons gåsse hoos sigh, 
om 1½ åhr gammel, hwilken han skulle achta och således eij kunnat lembna honom allena 
hemma, hellst emädan hanss hustru och barn hafwer gått i kyrckian, och en af huushållett 
skulle lickuist blifuit widh gårdhen. Elliest war han een gammal man som eij förmådde gå 
och hanss häst eij war hemma. 
 Sammaledhes till dhen andra eij häller nekar till, uthan föregiffuer at om torssdaghen 
som war den 11 julij uar hans häst kommin uthi een myra, och med sine grannarss tillhielp 
honom seent om afftonen opdrogh uthur myran, emot storböndagen som Pehr Jönson, Oluff 
Erikson, Halffwar Påhlson och Hans Erikson [i Glijsbärgh] beuittnadhe, och dehr han eij 
haffuer warit hemma och achtadt honom hade han stulpitt och aldrigh lembnadt [lefwadt], 
dher han eij har blifwit oprester, när han hafwer legadt sigh. Men för dhe 3die stoorböndagen 
excuserar han sigh warit uti Heede kyrkia tillika medh Raansiö och Grötomss [Glötans] 
männerne, hwilket fuller detta bewijsligt ähr.  
 Så emedan denne räten eij kan tillfyllest tagha denne Oluff Erikson Gladz updictande 
skiäll för några wissa laga skiäll, och elliest dessutan förspörriess, at han sällan och aldrig på 
många åhr hafwer begått Herranss högwärdigha nattward, uthan dherifrån sigh ogud-
achteligen hållit, hwarföre ährkiändhe rätten skiäligt at Oluf Glad skal för dhe 2:ne stoor-
böndagz absenterande ährläggia till kyrckian och de fattigh 40 m:k sm:tt huar med han för sin 
fattigdomb skuld, oppå Kongl. Maij:tts nådige behagh [fol. 162r] förskontest, hällst emädan 
han uthloffwar bott och bättringh men för Herrans nattwardz förachtande, remitiras han till 
hanss wyrdighett prowesten, och kyrckioherden.  
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Ahngafs och Siull Jonsson i Loffzdahl hafwa sigh absenterat på 3die stoorböndaghen men 
icke comparerat stembninghen, saakfältess till 3 m:k s.m:tt efter 33 cap. tingb:n L.L och 
saken ståå öppen till näste lagha tinghz ransakningh. NB. denne blef sidermehre igenom 
döden kallader. 
 
Lars Christopherson i Öfwerbergh angafz och hafwa warit från kyrckian 3:die stoorbön-
dagen, men emädan som hans grannar bewitna, honom warit illa siuker att han eij tillstädess 
kunne komma. Dy förskontess, hellst emädan allmoghen honom gott witnesbörd gifwa, eij 
uthan orsak uarit borta. 
 
Emädhan som Påhl Tryggieson och Påhl Suenson i Älffroos hafwa på een söndagh, mädhan 
folket wore i kyrkian hwar andre skufadt som dhe beggie tillstå, dy skohla dhe för skuffande, 
plichta 6 m:r s.m:tt huartera, helst emedan dett war skedt på söndaghen och straffet för-
dubblass efter 17 punct om sabbatzbrottz stadgan innehåller, men för siällfwa sabbatzbrottet, 
så remetiras dessa bäggie till h:s wyrd:tt prowesten och kyrikioherden.  
 
Lars Olufson i Ällfrooss klaghade at Oluf Olufson ibid. hafwer honom emot söndaghen 
slagit, och Oluff dher emott klaghar, att Larss haar kallat sigh regementz Oluff, skohla 
derföre plichta hwar sine 3 m:r s.m:tt efter 13 cap. såramalb. med uillia och sidste cap. tingb. 
L.L. men för sabbatzbrottet Lars hafwer sig absenterat på söndaghen från kyrkian, remiteras 
han till ven:dum ministerium. 
 
Pehr Torkillson i Äggiom, som haf:a skuffadt Jon Jonsons dotter ibid. om lördagz mårgon 
och någott illa hamblat, men måhlsägaden omsidher förrikt, skall derföre allenast till een 
warningh denna gånghen plichta 3 m:k s.m:tt efter 13 cap. såram:b. L.L. 
 
Löösdrifwaren Pehr Biörsson i Lindsel, som lagligen stembder ähr men icke comparerat, 
hwarken tager sig tienst eller blifwer hemma hoos sine föräldrer. Saakfältes till 3 m:k s.m:tt 
33 cap Ting.  
 
Pehr Erikson i Herröö cauerade för Anderson [Anderss Persson], sammaledis Didrich 
Olufson för Jönss Olufson, eij drifua någon handel, uthan taga sigh tienst och eij wräkas 
kringh om landett.  
 
[fol. 162v] Oluf Jönsson i Glöthe tillståår [och bekänner] sigh haffwa hafft läghersmåhl med 
Brita Jönssdotter i Ransiö och afladt med henne barn, hvilket födess förledin juultidh. Så 
emädhan bägge tillståå lägerssmåhlet och inte äctenskap uthloffwadt, dy saakfältess Oluff 
Jonsson till 40 m:k s.m:tt effter 3 cap. giftb. L.L. och kohnan till 5 d:rs.m:tt men emädan hon 
inga peningar ägher at plichta med, dy skall hon sittia uthi fängelse i 14 daghar och bötterna 
försohna.  
 
Trädde för rätten kohnan Karin Suenssdotter i Fannhuuss och bekännär sigh haffwa hafft 
läghersmåhl med Pehr Olufson Hollm, och han ähr rätta barnfadhren till sitt barn, som efter 
honom döpt ähr och kalladt Märith Pehrsdotter. Pehr Olufsson framstegh och beiakade dhet 
barnet war hans och wille bådhe barnet och hänne ächta.  
 Joen Olufsson i Byen bekänner och sigh hafwa hafft lägersmåhl med denne Karin i fiöhl, 
6 wekor före korsmessodagen sista gånghen, men begynt åhret tillförne, häfdatt hänne, 
huilket Karin tillståår och samptychte. Och detta hafwer han giort till dhen ända, at winna 
ächtenskap med hänne, men emädan han fick wetta att hanss tridiemenningh Pehr Olufson 
begynte omgåss med hänne, Karin, det honom tyckte illa wara, sände han tränne män till 
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Fanhuus 10 wekor förr ähn barnet uar födt, och talte med Karin, som hännes modher, huilka 
uore Joen Biörsonss i Åker, Swen Rolfson och Månss Knutson i Byn till biudandess henne 
ähn ytherligare äctenskap, helst emädan ingen annan wisste ähn Joen Olufson skulle wara 
barnefadren, och dhen andra skulle affstå, hwartill Karin suarade kort näij, att hon ingalundha 
will samtyckia ectenskap med be:te Jon Olufson. Nähr hänne tillfrågadess för huad orsak 
skull? swaradhe hon slätt intet. 
 Tillfrågandess Pehr Olufson at efftersom han hafwer brukat [brutit] ectenskap emillan sin 
frändhe Joen Olufson och Karin, om han will då swara till bötterna som dher på faller, hwar 
på Pehr gaf till ahnswar, at om han uinner Karin till ächta, will han suara, men älliest åå 
[ståår] hwar sin fahra. Och för ähn denne Pehr Olufson wille mista sin kohna, för uthlade han 
bötterne, för Joen Olufson, som Karin Swänssdotter först häfdat hafuer, 40 m:k s.m:tt efter 3 
cap. gifftmålb:n och kohnan [fol. 163r] 5 d:r s.m:tt efter högl. Kongl. håffrättenss resolution 
med [Men] för det öfrigha, om frändesämman och ectenskapzkilldnan, rimitteras till 
venerandum consitorium, at afhielpas. NB. Consistori resolution ähr omsidher kommin at 
desse persohner skola alla tillhopa plichta 20 r.d:r. 
 
Ehuruwell rätten hade stoor ordsaak at sackfälla Joen Anderson Kuse, om 100 åhr gammal, 
huilken af owettenheet hafwer befalt sin drängh binda hustru Ingebors häst i Ransiöö med 
een widhia, så att han haar suultitt ihiäll och drenghen håller sigh nu undan. Men uthi 
ahnseendhe till hanss fattighdomb och ålderdombz swagheett, förskontess han oppå Kongl. 
Maij:tz behagh, allenast han ährlägger till hustru Ingieborgh 1 r.d:r och den öfrighe resten 
uthlofwadhe allmoghen huar sin skillingh för gambla gubben ährläggia och skadan oppfylla. 
 
Pehr Anderson i Herröö tillståår sigh hafwa hafft lägerzmåhl med kohnan Anna Jönssd:r i 
Ransiö och afladt med henne barn, huilket föddess för några daghar sädhan. Så emädahn inte 
ectenskap uthlofwadt ähr, eij häller någon thera det påståår, dy skall Pehr plichta 40 m:k:r 
s.m:tt efter 3 cap. gifftmåhla b. L.L. och kohnan plichta mäd 14 daghars fängielse effter hon 
inga penningar äger och sedan föda barnet effter 18 cap. erfda b:n L.L. 
 
Oluff Mattson i Heeröö opbiudher Jon Jonson på Äggiö pantebreff förste gånghen lydande på 
40 r.d:r. Hwar på han uthi försäkringh hafwer hallffwa gårdhen till wnderpant och dhen andra 
halfua parter hörer cronan till, förbliffwer såledhes Oluf Mattson uid halfwa gårdz panten, 
med dher tillydandhe ägor och slott. 
 
Emedan som Hännich Jönsson i Byen, uthj Swegh, tillståår för rätten sigh wara skylldigh 
handelsman i Trundhem wäl:tt Hans Larson 7 r.d:r för ett stycke blått klädhe, hwilket han 
loffwer till kynderzmessoo dagh at betala till Anders Erikson i Glijssebergh, huilket sitt löffte 
rätten ährkändhe, Hännich Jönson [för plichtadt] sin lofwan at efterkomma. 
 
Lendzmann i Swegh förståndigh Oluf Mattson trädde för rätten, prasinterades en trowerdigh, 
lagbundin lagståndin kiöpeskrifft daterat Herröö den 25 julj 1655, skrifwin och verificerat af 
då warande [fol. 163v] befallningzman, wellbe:de Nills Larson Wargh, hwar med beuisades, 
huruledhes han [lagligen] allan dhen dell som Joen Olufson Smedh tillkommer, och arflighen 
tillfallin ähr, uthi Smeesgården i Herröö både i huus och jord, åker, engh, skough och marck 
med alla dher tilliggiande lotter och lunder, kiöpt och sigh tillhandlat hafuer, derföre han 
honom Joen Olufson Smed gif:t och tillställt hafwer 150 r.d:r som söhnerne Oluf och Erich 
Jonz söhner för rätten tillstå och bekänna. Såsom etc.  
 
Jönss Halfuarson i Älffroos opwiste i rätten een lagbudin och lagståndin kiöpeskrifft, der med 
bewisandess huruledez han haf:r kiöpt och sigh tillhandlat ett ängh om 4 lass, som belägit ähr 
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straxt ofwan Fannhuus och nest uthan före den lilla älfwen Regnen, af Hennih Jönson i Byen, 
och [honom] derföre gifwit 16 r.d:r som dess kiöpeskrifft af den 4 junj 1667 uthwijsar. 
 
Nillss Halffuarsson i Öfwerbergh och Sweg sochn trädde för rätten framteendess een 
lagbudin och lagståndin kiöpeskrifft der med bewisandess huruledess han lagl:n hafwer sigh 
tillhandlat sin swågerss, Joen Olufson i Öfwerbergh, tillfallne arfzpart efter sin sal. fadher 
uthi Steenssgården belägen. Såsom och Joen Olusons broderss Jöns Olufsons arfzpart ibid 
den han tillförne af be:te sin brodher har uthlöst, men nu åter tillbaka sälliess. Derföre Nillss 
Halfwarson haar för bäggie brödersparterna giffuit sin swåger Joen Olufson 63 r.d:r med alla, 
dher undher Steensgården tilliggiande lottotter och lunder, undantaghandes Kiähln med dher 
tillhörige nyttningar och Biärte slotten, iämpte med Öfwer Turringen, den Joen Olufson till 
sigh behåller, som dess skrifft dat. a:o 1662 föhrmähler. 
 Såsom föreskreffne kiöp lagl:n händt och skiett ähr för lagh och rätta kungiordt och 
stadfäst och ingen fanz som her emot sadhe eller säga kundhe, hwarfore dömbde jagh med 
nämnden sama kiöp fast och stadit stå och aldrigh återgåå, med plicht som Swerrighes lagh 
förmåår och likwäll ståå, och förbliffwa som nu gjordt och dömbdt ähr. 
 
[fol. 164r] Nills Halfwarsson i Öfwerbergh opbiudher Joen Olufsons och Hälge Oluffzdotters 
jordepart nord i Tiählen liggiandes, medh huus och jord för 33½ r.d:r til hopa, andra gånghen. 
 
Oluf Olufson i Herröö klaghade at Ebbe Christopherson haf:r om en söndagz affton stött 
honom, så att han så när hadhe fallitt omkull. Och emädhan sådant händt ähr på söndaghen, 
dy böhr straffet fördubblass efter 16 punct uthj Kongl. Maj:ttz stadga om edher och sabbatz-
brott, till 6 m:k s.m:tt, huilka Ebbe genast ährläggia skall. 
 
Oluff Simonson i Lindsel testamentzskrifft oplästess, giffuin hans 2:ne söhner, Pehr och 
Swen, som skola skiötha föräldrarna till sine döde daghar och lijffztjid öfwer, daterat Lindsel 
de 7 octob. 1667 huilket af rätten ährkändess got och gillt, fast och ståndachtigt bliffwa uthj 
alla sine sluth och clusulis opåtahlt. 
 
Pehr Biörnson i Lindsel uthlofwadhe inför rätten som älliest räte [rächte] sin fadher hand, at 
han skall trolighen tiena honom, som een sohn ägnar och böhr och alldrigh mehr löpa från 
honom, hwar med han för denna gånghen förskontess, men kommer han offtare igien så skal 
detta stå honom öppet. 
 
Jönss Halfwarson i Älffroos opbiudher 3die gången gården han kiöpt hafwer af Erik Mårten-
son i Stigh och Säbrå sochn, för 150 r.d:r men Eriks systerss, piganss Karin Mårthensdotter 
ombudzman, Joen Månson i Kohlsähter, klandrar här på, eij nöijachtelighen wara contenterat. 
Eij häller åthnögd med det sluth Påhl Jonsson i Broo förleden den 23 februarij 1667 giöra 
måndhe på Karins wäg:r med Erik Mårthenson, dy böhr Erik hijt citeras, för än något sluth 
kunne partherna meddelass.  
 
Emädhan som Siull Biörnson i Byen hafwer med sin bodskap uthbeet Zachris Halffwarsons i 
Ytterbergh slottemyhrar, Loder floen be:d, som godha män syynt hafwa och werderadt 
skadan för 7 ort, ährkändhe rätten skiäligt det Siull skall först skadan be:te 7 ort genast 
betahla och för sin oachtsamheet plichta 3 m:k:r s.m:tt för åwärkan, efter 9 cap. bygg b. LL. 
 
[fol. 164v] Joen Mårthenson [Månsson] i Öfwer högdahl opbiuder Ingebor änkias och Anna 
Bärtillssd:rs jordepart 1ste gången kiöpt af dhem för 24 r.d:r beläghen utj Öfwerhogdahl. 
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Oluf Pehrson i Kåhlsather opbiudher Ragnill Jönss[Jons]dotters syttnings skrifft intill sine 
döde daghar, förste gånghen. 
 
H. Marith [Märith] Jonssd:r, sal. Hanss Eriksons hustru, fordrar af sin suåger Pehr Erikson i 
Herröö een sillffskied hänne förähradt bleff af sin sal. man uti troloffningh den Pehr Erikson 
kiänness förplichtat [genast] från sigh leffwerera. 
 
Geualliern Erich Hansson låther opbiudha en jordepar utj Äggien förste gånghen kiöpt af 
Clemeth Pehrson för 12 r.d:r [in specie]. 
 
Synhebreffwet emillan Pehr Eriksons söhner i Backen, och Oluff Simonson i Lindsel, af dato 
1666 den 16 octobris, oplästess som befallningzman och 12 män gångit hafwa, angående 
någon åker och förlandh, sampt ny rönningar dhe twista om, huilket af rätten uthi alla sina 
clausulis och puncter gillade och för gott ährkändess, men i fall dher Oluf Simonsson i 
Lindsel förmehnar sigh kunna skaffa några skiähl af befallningzman [welb:de] Nils Larson 
Wargh at nyrödningare ähre honom tilldömbde, så skall han wara förplichtadt [sådant] 
efterkomma innan nestkommandhe wåhr. Hwar och icke så skohla parterna rätta sigh efter 
syhnebrefwetz innehåldh och rödningarna tillträda. 
 
Oluf Jonsson fullmehtigh å sin moders, h. Anna Nillssd:rs wäg:r i Gårdhen och Särna s:n uthj 
Silliesss Dahlarna, daterat 19 octobris 1667 insinuerades i rätten, kärandess till Oluf Halfwar-
son i Öfwerbergh och hanss lagzmän som hafwa uthlegdt hennes son till solldat emot hänness 
willia och samtyckio som fullmachten innehåller. Men wederböhranderna begiära afträdha, 
och komma till förlikningh, huilka omsider inkommo, berättandess att dhe woro wenlighen 
förlijckte, i så motto at Oluf Hallfwarson med sine lagzmän och rothelaghare hafwa änkians 
h. Anna Nillssdotters beswär och klagan [fol. 165r] nogha öfwerwägadt och hänne ähn 
yterlighare ihugkommit med 3 r.d:r huilka dhe genast änkianss son, Oluff Jonsson, tillstälte, 
hwar medh han och dher med tillfredhz war. Dy kännes Oluf Halfuarson medh sine lagzmän 
för änkioness widhare åthalan [änkians här å widare tilltahl] aldeless frijdh [frij]. 
 
Erik Hallfwarson i Glisebergh trädde för rätten tillkänna gifwandhess huruledhes han för 5 
åhr sedan månde ingåå ett kiöp medh sin brodher, Joen Halfwarson, då dhe tillhopa uthj gode 
mänss närwaro slutadhe, at han skulle giffa Joen för han[ss] jordpart i Gisslebergh 
[Glisebärgh], som ähre 2/5 delar utj hemmanet, jämpte för det lössa och fasta, honom arfwe-
lighen tillfallne woro, nembl. 40 r.d:r [både för löst och fast]. Dher på Joen Halfwarson 
penningerne genast emottogh och och brukat dhem till datum, tillbiudandess sigh nu dhem 
willie restituera och tilträdha sin be:te jordepart helst emädhan han eij ähr dher med tillfredz, 
uthan fästadhe fördenskull Erik Halfuarson till brodern Joen 10 r.d:r till förökningh på kiöpett 
gienast ährläggia, derhoos skulle Joen få bliffwa i gårdhen 1 åhr tidh till huus; hwarmed Joen 
då omsidher rächte sin broder handen inför rätten och lät sigh dher med åthnöija, belöpandess 
50 r.d:r för hela hanss jordepart, så löst som fast, widh huilken handstreckningh parterna 
kiännes förplichtadhe dher widh förbliffa. 
 
Afssadhess, att aldenstundh Ytherberghzmännerna ickie kunna neka till det dhe a:o 1661 
haffua blifuit Älfroos män för skiutzfärdar skyldighe till 13½ r.d:r som dhe ickie allenast den 
gången uthan och flera resor, måste för derass skull uthstå och skiutza, till Färilla sochn i 
Hellsinghland, i synnerheet då befallningsman wälb:de Nillss Larson Wargh booförde till 
Hudwikzwaldh och Ytherbergzmännerne eij framkommo. Elliest uthwijsa dhe godhe mänss 
attest som haf:a hört på nämbingzmans Oluff Skrubb i Kohlsäther och Pehr Persson i 
Ytherbergh sluthräckningh at Pehr Persson då tillståt sigh be:te 13½ r.d:r skylldigh wara. 
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 Hwarföre ährkände rätten skiäligt det Yterbergzmännerna skohla uthan någon inwänd 
ähnskyllan förplichtadt [fol. 165v] wara förbe:te 13½ r.d:r Ählffroossmännerna tillställa och 
ofördröijeligast betala, at ickie widhare här öfwer klagomåhl förordsakass kan, då dhe laga 
straff skola hafwa at förwenta. Ahngåendhe dhen gambla skiutzferdz räkenskapen, som för 
23 åhr sedan passeradt ähr, Yterbergzmännerna förmehna något hafwa aff Ählffroosmän at 
prætendera och dhe dher emott föregiffwa eij dher till någott skylldighe ähre, uthan förlängst 
liquiderat, pröfwadhe rätten af inthet werdhe, uthan dhen ehne ophäfwess mot dhen andra, 
hellst emädhan dhe uthi så långan tidh, her på eij yrkiat och lagl. fordrat haffwer, huareffter 
parterna skohla sigh till rättelse ställa. 
 
Herriådahlssboerna i Swegh, Lilleherdl och Hede tingelager, sigh högeligen beswärar öfwer 
Bergz boerne uthj Rätan s:n, i synnerheet Klaxåhss byemän, dhet dhe aldrigh effter wahnligh 
sätt opwägha på sin sidhe Klaxåhss kiälen om winteren, uthan Ytherbergarna på sin sidha 
halffparten opwäga, men det andra sådant det eij ringast achta, hwar igönom herdahlingharna 
tagha stoor mehn [skada] och förfångh [lijda] med sina färder och skiussningar, dhen krokota 
wägen öfwer Klöffsiöö fiället, dhen dhe nödhwändheligen skiutza och den resande mannen, 
måste i synnerheet förleditt åhr när h:s excell:ts högwellb:e gouverneuren denne krokota 
wägen [öfwer] till Klöffsiö uti ett elackt föhre resa nödgadess, för Rätanss boernes tresko och 
ohörsamheet i det dhee sin halffwa Klaxåhskiähln eij som borde, opuägat haf:a. Begiära 
fördenskulld samptl. allmogen i Herriådalen, tienstl. at befallningzman wäl:tt Daniel Bertills-
son uthi Jämpteland wille å embetes weg:r Rätansborne alffwarlighen förrehålla at dhe här 
effter åhrl. å sine sida, be:te Klaxåhskiähl opwägha huar igiönom eij allenast derass egen 
gangn och nyttia ähr, uthan och dhen resandhe mannenss, hällst emädan denne Klaxåhs 
kiähln ähr en gien wähg emillan Jemptelandh och Herrieådahlen. Men ifall dher Rätanss-
boerne sådant försumma uillia dhe sådant [fol. 166r] angifwa för hans excell:tz högwälb:e h:r 
gouverneuren och her öfwer, han excell:tz nådhgunstighe resolution affwachta. 
 
Ländzman i Öfwer hoodahl, Jöns Person i Säther, trädde för rätten præsenterades 4 st:n tro-
wärdighe och laghbudne documenter och skriffter, hwar mädh han, uthi dhen första bewijser 
huruledess hanss sal. fadher Peder Biörson, fordom lendzmandh i Ofwerhodal, hafwer a:o 
1637 den 22 januarij uthi då warandhe befallningzmans [wäl:tt] Pehr Jönsons [Jonssons] 
nährwaro och wellberådde modhe, frij willia och samtyckio, oplåtitt och testamenterat sin 
ächta [oächta] son, Jönss Pehrsson all sin ägendomb och qwarlåtenskap, som effter hanss 
dödelighe frånfälle kan finnass och i förrådh wara, både uthi dhet fasta som lössa, intett 
undantaghandhess uthi någon måtto, hälst emädan Pehre Biörnson inga ächta barn med sin 
hustru hafwer, hwar med [emot] Jöns Person skall christelighen ährligen och wäll födha och 
skiötha sine [ålderstegne] förälldrar till sine döde daghar, så at [som] han inför Gudh och 
hwar ährlig man ahnswara kunna som dess breff av be:te dato bredhare i bockstfafwen 
förmähler.  
 Dett andra inhållandhes huruledhes Jöns Person i Säther haf:r a:o 1650 den 1 februarij 
uthi Trundhhemss stadh uthlöst och nöijachtelighen contenterat sine sal. faders Pehr Biörn-
sons syskonebarn, h. Barbru och Giertrudh Olufdöttrar, bäggie borgarehustrur i Trundhem, 
för dherass tillfallne arff uthi löst och fast, effter sal. Pehr Biörnson, som borghmestare och 
rådh i Trundhem attest och verification af den 4 februarj 1650 klarl. demonstrerer. 
 Dhett 3die förmählandess hurusåsom Jönss Pehrson hafwer a:o 1652 den 1 novemb. 
uthbetallt sin sal. faderss Pehr Biörsonss frände Påhl Tollsson i Körsiller och [utj] Haffröö 
sochen tillfallne arfwelott efter be:te Pehr Biörson, derföre Jönss Pehrson [hafwer] honom 
giffwitt 35½ r.d:r som kyrckioherden dhersammastädess h:r Erik och andra godha män mäd 
sine nampn och bomärckien bewittna och stadfästa. 
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 Den fierdhe skrifften uthwijsar huruledess Jönss Pehrson hafwer uthlöst och nöijacht-
lighen betalt sin sal. fadherss Pehr Biörsons slächtinghar Mattz Anderson i Tosäter och En-
ångerss sochen och hanss broder Larss [fol. 166v] Anderson ibid derföre dhem tillstält 17 
[17½] r.d:r [in specie] för deras tillfallne arfzrättigheett effter sal. Pehr Biörnson i Säther som 
dhess kiöpeskrift, daterat Hwdhwickwaldh den 8 maij 1666, tillika med dhe wyrdige och 
wellatt:de [gode] herrars, dher undher meddelte atest, nogsampt betyghar. Så emädhan desse 
sal. Pehr Biörnsonss [antecknade] arfwingar med sine uhtgiffne skriffter af be:te datis tillstå 
och bekiäna sigh till fullo nöijo effter derass begiäran wara nöjachtlighen contenterade och 
betalte, hwarföre dömbess samma testamente och sidhermehr uthlöösningh och förlijkningh 
bör stå, och aldrigh åthergå medh plicht som S:s [Sweriges] lagh förmähler [innehåller] och 
förmåår, och lickwäl [sedan] stå och blifua, som nu dömt och giort ähr.  
 
Befallningzman wälb:d Oluff Pehrsson Ströhm sigh högeligen beswärade öfwer Joen Biörn-
son i Byun dhett han på ett mottuilligt sätt haar honom förhållitt och wägrat see Byers och 
Öfuerbergzmänss gambbla syynbreff, oachtandess han haar siälff dhem [honom] förmandt 
såsom och genom många andra, tillsagdt at leffwerera dhem till befallningzman at see och 
dess innehålldh nogha skiärskodass, warandess i den mehningh och förhopping at ingen syyn 
å huarkenthera sidhan behöfdess, men Joen Biörnson sådan förmehningh eij achtadhe, 
frågadess honom om dhe andre hanss lagzman woro med honom i rådh dher om? Swarade 
nej? Begiäradhe fördhen skull [derföre] befallningzman at han sådhanom hårdnakadom till 
exempel måtte lagl. straffadhe warda, at icke flera fåår tillfälle hanss fothaspår efterföllia. 
Huarföre kunde denne ringa rätten Joen Biörnson eij bijfalla, för hanss mothwilligha 
procedeurer emot sin befallningzman, uthan till föllie aff Sweriges lagh och 32 cap. Konungs 
balken L.L. salkfälla till 40 m:k sm:tt, androm sådanom till een wahrningh och effterdöhme. 
 
Samma dagh företoghz dhen tuistigh saken emillan Glisebergzmannen, å den ehna sidhan 
kiärande och Bye och Öfwerbergzman, å den andra suarande, et vece versa. Och emedan ehn 
dhel af tolffmän [tolfften] ähro här uthi denne saaken interesserade, [fol. 167r] dy 
uthwälldhes een opartisk tollfft, nämbl. Pehr Mattson i Herrö, Oluf Persson i Öfwerhodall, 
Oluff Nillsson i Mosät, Per Erikson i Herröö, Oluf Jonson Smedh, Oluf Person, i Ällffroos, 
Jöns Person i Säther, Joen Erikson i Rijssbrundh, Oluf Persson i Äggien, Påhl Tryggeson i 
Ällfroos [och] Joen Månson i Kohlsätter. Desse afladhe närstående edh nembl:n: Wij bidiom 
oss så Gudh till hielp och allt gott skall wara som wij med högsta flith uthi wårt ombetrodde 
embethe skohla rätrådige wara, uthj denne strijdighe saken emillan Bye och Öfwerbergz-
mannen å dhen ehna och Glijsebergzmannen å dhen andhra, rätta sanningen effter wårt 
ytersta förståndh ransaka och affsäga, så at wij hwarken för wenskap [frändskap], hoth, 
skiänkor och gåffwor, wenskap och afwund emoth någon wrånger wara, så sandt oss Gudh 
hielpe till lijff och siäll. 
 
Öfwerbergz och Byermän ahngåffwo i rätten dhen stoora omkostnadh och biswär dhe hade 
måst uthstå med denne 24 manne syhnen, föruthan öhl och math, som hästfodher. 
 3 st:n karlar från Färilla á 2 r.d:r  6 r.d:r 
 3 st:n från Hoodahl påkostadt á 5 ort 3: 3 
 6 st:n från Hedhe gifwit hwartera ½ r.d:r 3: – 
 6 st:n från Lille herdall á 3 ort  4: 2 
 6 st:n från Swegh till stält á ½ r.d:r  3: – 
 Lendzman   1: – 
 Skrijfwaren för sitt omack  – : 3 
    Summa 22 r.d:r 
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Dher emoth hafwer Glijsebergzmannen påkostadt senare syhnen 
 6 st:n af Sweg och Ällffroos á ½ r.d:r 3 r.d:r 
 6 st:n från Lille herdahl á 3 ort   4: 2  
 Befallningzman wäl:tt Oluf Person Ström 3 : – 
     10 ½ r.d:r 
     [32 ½ r.d:r] 
 
Effter saksens noga öfwerwägandhe meddeltess parterne effterfölliande sluthelige resolution: 
 Anno 1667 den 25 octobris då laga tingh höltz med allmogen uthj Swegz sochnestugu 
framlades uthj rätten af Oluf och Anderss Erik sons sönner [Erichssöner] i Glijsebergh och 
Halfuar Pållsson ibid een trowerdigh attest af 12 ährlige och bofaste dannemän daterat den 26 
septemb. innevarande åhr, dher af bewistes som dhe och sigh högeligen beswärade öfwer 
dhen 24-manna syhn som dheras wederparter Öfwerbärgz och Byermän, i förledin sommar 
hålla monde, at dheras [fol. 167v] whrminness häffd och en deel af gambla ängien nordhan 
Wehmnan liggiandhes, ähr angripit och med nyrödningar, uthan någon befallningzmans och 
wnderlagmanss nährwahrelse till wedherparterne afstakadt wordin, som derass gifne breff af 
d. 18 junj näst förledin widlöfftigare förklarar. Begära fördhenskull denne rättenss betänck-
iande och wthslagh, at wetta om sådant må wara lagh likmätigt eller eij. 
 Altså hafwer denne rätten denne derass stridigheeth och twist optagit uthj noga 
observantz, och befinner at ehuruwell Glijseberghzman, ickie allenast å denna orthen som nu 
twistas om, och kallass Påfwelsonss skough, uthan [och] widare sunnan och uthföre wid 
denna ällffwen Wehman nordan till, hafwa sine whrminnes gamble ängh liggiandhes hwarest 
skougen kallas Gåsnäss skogh, dher dhe och hafwa sine gambla fäbodar och andra små myre 
slotter, men denne Påfwelss [Påffwelssons] skoughen hörer Öfwerberghz och Byermannen 
till, kan rätten dher liggiandhe [be:te] äng emot lagh ingalundha tillåthas ahngripas. Be-
langande nyrödningar som å denne orten oparbetade ähre och förnämbligasst twistas om 
hafwer dhenna rätten af et noga och moget öfwerläggiandhe såledhes befunnit, [at] såsom 
[dhe] gamble ängien ähro alt uthmedh bem:te ällff Wehman beliggiandhes, må ägaren dher 
till saklöst, till landz oprödia och dhet igiönom dhess [dhe] skiählän, att uhti heela detta 
landhet hafwer hwar by sine uhrminnes ängh in på andra skougz ägor, så at uthi fall Öfwer-
bergzman och Byermän skulle winna desse nyrödningar ifrån Glijsebergzmannen, på 
Påfwelss skough, som i så motto till landz öfwer de gambla ängien oprödt ähr så kommer 
dhen ena byen, ja, hela landet ihop, med hwar andhra till twistigheeter, syhner och trätor, som 
sädan ländher allom i gemehn till största ruin och skadha.  
 Men dhe nyrödinger som elliest uth [fol. 168r] medh Wehmen och ifrån dhe gambla 
ängien af Glijsebergman ifrån a:o 1652 den 14 junj till dhenna tidhen, kan wara på be:te 
Påhlss [Påfwelssons] skough uprögdt, sedan Öfwerberghzman och Byerman af be:te åhrs 
dato måndhe tagha en attest af wnderlagmanss ställe, well:tt Jon Jonson Bärgh, som så lydher 
at Gliseberghzmän intet mehra ägha nordan Wehmen ähn dherass gamble upgiorde ängar, 
doch förståendhess om Påhffwelsonss skough. Dett pröfwade rätten för skiälligt at Glisebergz 
man affträdher och Öfwerberghz och Byemän tillställer, som doch af ganska ringa wärde kan 
wara, men emädhe [emedan dhe] å bådhe sidhor hafwer giordt stoor omkostnadt medh syhner 
hafwer rätten först wehlat förredragha parterna i godo förlikass och wänlighen föreehnass, 
och i så motto giöra ifrån rätten affträde, och sädan sitt sluth och gottfinnande förnimma 
låtha, som och skedde. Kommandess sädhan igen, och in för sittiandhe rätten så [således] 
förentess och handslogoss, dett Öfwerbergz- och Byemännerna till desse ängh och nyröd-
ninghar som här till dagz opgiordt ähre, och ähn uidare, dher uthmed giörass kan (wndaan-
taghan dher ofwan frå liggiande rödningar [rödninghz land] Tynninghen be:d) aldrigh någon 
widhare prætention dher på widhare giöra skola, huarken nu eller intill kommande tidher, 
ewärdheligen, för huilket Glisebergzmannen dhem tillsadhe 20 r.d:r till nästkommande 
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midfasto, emot quittantz bekomma. Men dhen omkostnadt som med 24 mans [fyra och 
tiugumanss] syhnen giordes hemstelles parterna, till rätten att giöra dhem emillan en åth-
skillnadh, och uthslagh, som såledess skiedde.  
 Och effter nogha ofwerwäghandhe bleff beslutitt at Glijssebergzmannen som sädhan 
allena, befallningzman och tollffmannasyyn måndhe hålla, skola till Öfwerberghz och Bye-
mannen till dhe 24 mans syynn refundera och förskiutha (föruthan de förberörde 20 r.d:r) 5 
r.d:r och 3 orter, och sädan behåller Glisebergzmannen dett höö som dätta åhr äf Of:rberg och 
Byeman slagitt ähr, och twistadess om. Elliest uthj någon annan motto skall Glisebergz-
mannen ingalundha giöra [fol. 168v] på denne ofwanbem:tte Påhwels skough någott intrång 
hwarken med fogelskiuthandhe, eller annat, och älliest begiärade Öf:rbärgzmannen 
obehindrat [få] fiskia uthi Wehmen dher som desse änghe slotter beliggia, när som dhem 
behagar. Dher emot skall ickie [heller] Öfwerbärgz och Byemän giöra Gliseberghzman något 
inpass på Gåhsnäss skough, hwarken i en eller annan motto. Hwarföre ähr och skall bäggie 
parterness tuist och stridigheet i detta måhl wara aldeless ophafuin och dödat, rättandess sigh 
å bådhe [bägge] sidor alldeles effter denne klarskrifne bookstaff, och huem som här emot 
bryther skall plichta effter lagh, och detta sluth skall ändå stå och aldrigh åtahlass eller ewär-
delighen ryggiass. Så passerat, slutitt och affhandlat wara, betygher undertecknadt med egne 
händer underskrifft, [och] wåhre, samp sochneness insegel å tolfftenss wägnar verificerat. 

 
 
 
Ting 14 och 15 september 1668 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 6, fol. 262v–266r, ÖLA. – Sista bladet är skadat med 
textförlust som följd. (Protokollet saknas i de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv i RA.) 
 
Anno 1668, denn 14 och 15 septembris hölltz ordinarie laga tingh i Sweegh, närwarandes 
cronones befallningzman wählb:de Oluf Pehrsson Ströhm, och närskrefne tolfmän: 
 Oluff Erichson i Glijsebergh Oluff Roggieson i Ytterberg  
 Biörn Person i Lindsel Oluf Olufson i Herrö  
 Halfwar Erichson i Älfroos Oluf Person i Kohlsätter 
 Joen Biörson i Åker Per Olufson i Ytterbergh 
 Per Erichson i Herrö Jacob Erichson i Rijssmyra 
 Nilss Halfwarsson i Öfwerberg Hennrich Jönsson i Bynn 
 
1. Påhl Enfastesson i Lindsel som hafuer på andre stoorböndagen sigh från kyrkian, uthan 
laga förfahl absenterat, och nu icke tillstädhes ähr, saakfältes han för swarslösa till 3 m:r sm:tt 
effter 33 cap Ting. B. L.L. 
 
2. Emedhan som Per Jonsson Kuusse, och Anders Buhre som hafua besichtigat den skadha 
som Per Olufson i Backen och hust: Karin Halfwarsd:r lijdit hafuer på sin ängh nämbl:n till 4 
st:n golf slätter af Lindsell grannarna Jöns Biörsons, Påhl Enfastessons, Olof Simsons boskap 
opätne och nedertrampadhe; till hwilket swarandena eij neeka till uthan föregifwa eij så 
myckit wara af beet, hwarföre saakfältes desse effter 9 cap. Byg. B. L.L. till 3 m:k:r sm:tt 
hwartera och refundera kiäranden 1 ort skadheståndh effter godhe mänss lägningh, jempte 
förlijka syynmännerna för dheras omaak 1 ort. 
 
3. Effter rättens noga öf:rvägandhe slutadehs at h. Karin Halfwarsdotter skahl tillställa Jöns 
Biörsson 1½ ort och sedhan tillträda en rödningh den Jöns i pant bekommit hafuer af Per 
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Ottersson nu i Norrige warandes, hwilken han sedhan åhrligen nyttie och bruka skahl undher 
sin gårdh. 
 
[fol. 263r] 4. Emedhan som Per Olufson Smedh och Oluf Smedh ähre af nämbdningzman Per 
Jonsson i Ytterbergh tillnembdhe at komma och skiutza befallningzman till Färilla, men 
sådant intet effterkommet, uthan Oluf Olufson i Älfroos måste skiutza skohle derföre plichta 
3 m:k:r sm:tt hwartera effter 33. Cap. 
 
5. Erich Siulson i Kohlsätter en åldrigh man, andra gången willia gifwa sigh till sytningh 
hooss näste slächtingar.  
 
6. Det engie som för någon tijdh sedhan ähr pantsatt undher cronegårdhen i Öffwerbergh 
Högen till Per Perssons swärfadher, effter låtes lösas för samma pengar igen. 3 r.d:r till med 
fastodagh at erläggies och komma undher gårdhen igen. Sammaledes ett annat ängie, som 
undher andra halfa gårdhen bortpantat ähr för 4½ r.d:r på lijka sätt undher gårdhen igenlösas. 
Samma beskaffenheet ähr medh den fäbowallen Kiärnessen[?] som Per Kuusse haar hafft i 
sinne at från Cronegårdhen försällia, skahl effter godhe mänss mehningh hanss bygningh 
wärderas och af befallningzman besluhtas. Nyrödningarna som Per Kusse haar sålt undan 
Cronehemman skohla wederböranderna sine uthlagdhe pengar igentaga. Och be:te ägor skola 
komma Cronegårdhen; Men Kussen som ohemult såldhe, det han intet ägdhe undhan Cron-
gårdhen skuhle plichta 3. m:k:r sm:tt effter 12. cap. Jordh. B. L.L. 
 
7. Emedhan såm Biörn Person i Lindsel, Erich Person, Rolff Person, Erich Olufson, Per 
Olufson, Joen Olufson, Oluff Olufson, Joen Turesson i Öfwerberg, Lars Christopherson, 
Karin änkia i Herrö, Per Simonsson i Åhlkiehl, Jöns Siulsson, Siul Biörson, Jöns Anderson 
och Pers Jonsson som icke hafua effterkommit denne rättens domb aff den 2 novembris 1667 
att före till kyrkian dhe resterande spånar dhe plichtige ähre [fol. 263v] at uthhgiöra o-
achtandes det de offta tillförne på åtskillige tingh ähre förmante, men af treesko försumat, 
skohla derföre plichta hwar sine 3 m:k:r sm:tt för sin mootwillia och be:te spånar till förste 
åkföret owägerligen erläggia. 
 
8. Anno 1668 den 14 septembris oppå Sweegz ordinarie laga ting, insinuerades i rätten 
Glijsebergzmännernes domb och förlijkningh med sine wederparter Öwerbergz och Byemän, 
hwillken för sittiande rätten uthi bägge parternas närwaro oplästes; och emedhan dhen ähr på 
krafftige skiähl funderat och parterna wore in för rätten om dhe 20 r.d:r för nyrödingarna för-
lijkte, men om syyne omkostnaderna hemstälte dhe till dombs och rättens uthslagh och 
godtfinnande; hwilken domb af migh och underskrefne opartiske tolfmän uthi alla sine 
clausulis approberas, ståndachtig och oryggeligh bådhe nu i framtijdhen blifwa skahl; allenast 
detta considererandes, det höö som Öffwerbergs och Byermän effter 24 manna afstaakningh 
slagit, och sidhermeera emot denne dombs lydelsse sig tillwällat hafwa, skuhle dhe effter 
denne rättens moderation ½. parten niuta för sitt anwende arbete, och utih det öfrige så 
förblifwe allena dhe af Öfwerbergzmän som med krafftige skiähl kunna bewijsa sin 
uhrminnes häffd på Gussnäss skough tillijka med Glijsebergerna wid sin sin gamble häfds 
bruk och nyttningar dher sammastedhes på bem:te Gussnäs skogh, att ingen dhen andra i 
någon måtto præjudicerar.  
 
9. Trädde för rätten beskedeligh danneman Nilss Halfwarson i Öffwerbergh præsenterandes 
en trowärdigh och lagbudin kiöpeschrifft medh underskrefne win och witnen, daterat 
Sweeghz sochnstuffwa den 20 martij 1666. Hwar med bewijsandes huruledes han lagligen 
hafuer kiöpt och sigh tillhandlat den jordepart nordh i Kiehln beliggiandes, medh huuss och 
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jordh och alla dhe tilliggiandhe Lotter och Lunder som swågern Joen Olufson arffallin [fol. 
264r] ähr effter sine föräldrar, för pengar 17½ r.d:r in specie, medh huus och jordh och alla 
dess tillliggiande L. och L. sammaledes af sin swåger ska Helge Olufsd:r medh hennes och 
hennes måhlsmäns Hanss Erichssons och Oluf Erichsons Jaa och samtyckio kiöpt och inlöst 
hennes arffalne jordepart dher sammastädes nord i Kiählen, för 16 r.d:r medh alla nyttningar i 
skogh och mark, som der under begrepne ähro, som deres oprättadhe kiöpskrifft af be:te dato 
nogsampt innehåller. Belöpandes summan 33 ½ r.d:r in spec.  
 
10. Gevaldiern Erich Hansson låter opbiudha en jordapart i Äggiom som han för 12 r.d:r af 
Clemet Persson i Mosätt kiöpt hafer andre gången. 
 
11. Effterfölliandhe pantter låter h:r befallningzman wählb:de Oluf Person Ströhm lagligen 
opbiuda wederböranden till återlössn: 
 Erich Hinderssons fäbowall opbiudhes förste gången som pantsatt ähr 5 ½ r.d:r. Men här 
hoos förbiudes Erich Hindhersson, icke någon ny fäbowahl dher brede wid den gambla 
opsättia, och således honom till förfångh, wedh laga strafftillgiörandes. 
 Joen Olofson på Norwalln pantängh, Bäckeängh, b:d för 17 r.d:r som befallningzman 
haar[?] af Oluf Matzon i Herrö inlöst, opbiudes första gången. 
 Joen Jonssons pantebreff på Äggien, lydandhe på halfwa hemmanet pantsatt för 43½ 
r.d:r opbiudhes första gången. 
 Märit och Anna Olufz döttrars panteslotter i Åhlkiähla tächten belägne, opbiudhes förste 
gången, pantsatte 10 r.d:r. 
 Simon Erichsons panter i Åhlkiähla, opbiuder förste gången pantsatter för 16 r.d:r we-
derböranden till återlössn. 
 Imedler tijdh tillåtes befallningzman be:te panter bruka och behålle till dess han sine 
erlagdhe penning:r bekommandes warder, men försummas sådant, innan laga opbudh, och 
dhe der förinnan eij inlöste blifwa, så uthgifwes her på fastebreff. 
 
12. [fol. 264v] Simon Halfwarson i Ytterbergh medh sine lagsmän Gundmund Halfwarsson 
och Oluf Swensson ibid, beswäradhe sigh öfwer Oluf Roggiesson, Oluf Joensson och Pedher 
Gundmundson i Ytterberg, dhet dhe uthrödin skogen kring om en slotteflodh som swaran-
derna uthi långan tijdh hafft och brukat undher sine gårdhar, men sielfwe slottflodhen 
belägen ähr in på kärendenes skough, dher dhe nu giöre dhem intrångh medh skogens 
afrödiandhe, och föregifwe att deres wederparter så wara tijt kommen på slottflodhen n:n att 
fordom dagar uthj deres förfäders tijdh skulle be:te slottflodh om 10 lass wara panttsatt undan 
dheras till sine wederparters gårdher för en qwinfolkz kåpa, om 7 r.d:r wärd effter då eij 
annat fans rådh till, hwilket tolfman Per Olufson i Ytterbergh witnar så hafua hördt så af sin 
fadher, som sahl. Erich Swenssons ordh, så för sigh wara berättat. Det samma och deras 
wederpart Oluf Roggieson, för rätten witnar, så af sine förfädher hafua hördt, att be:te 
slottflodh wara för en qwinfolkz kåpa gifwin undan kärandernes gårdar, till sin och sine 
lagzmän.  
 Begiera fördenskuldh dhe, at emedan som swaranderna eij willie åthnöija sigh medh 
sielfwa slottflodhen eller myren, uthan dhem till stort förfångh afrödin der omkring 
liggiandhe skough, att dhem effterlåtes för be:te qwinfolkzkåpa pengar tillställa; Och på det 
denne deras twist kunne grannarna emillan förtagen warda, och i stället gransämia ehrhållin 
pröfwade rätten det skiäligt wara, att käranderna effterlåtes igenlösa be:te slottflodh för be:de 
qwinfolkz kåpa 7 r.d:r helst emedhan dhe giöra på kärandens skough der omkring intrångh, 
och såledhes förplichtadhe der från afträdha. Angåendhe den rödningen swaranderna bredhe 
widh slottflodn, opgiordt hafua, skohla dhe här effter den afstå, och käranderne derföre, effter 
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godhe mänss werdering swaranderna [fol. 265r] förnöija, och således skohla parterna wara 
åtskildhe. 
 
13. Joen Månsson i Öffwerhogdahl låter opbiudha en jordepart han kiöpt hafuer af 
Ingeborgh änkia och Anna Bertils dotter; men klandras af Johan Jönsson i Öfwerhogdahl 
närmare bördemän ware, sin moders jordh at inlösa willia. Dy wardt af rätten slutit at Johan 
Jonsson skahl tillställa Joen Månsson sine uthlagdhe pengar till midfasto dagh näst-
kommande n:n 24. r.d:r och betahla honom för hanss bygnadh som han der åbodt hafuer 
effter godhe mänss wärdering, att icke uthi framtidhen skeer här på något klander. Men 
försummar han be:te pengar erläggia iempte hans refusion för sin åbo till be:te termin, så 
behåller Joen Månsson jordhen som i handom hafuer. 
 
14. Effter sakens noga öffwerläggiandhe öfwer äldsta brodrens Joen Joensson Graffz 
insinuerade beswähr emot sine andre brödher Per, Oluf och Anders Jons sönner, jempthe 
systren Sigrid Jonsd:r wardt sålundha omsidher beslutit, at Joen Jonsson och Oluf Jonsson 
skohla hemmanet besittia och uthlösa dhe andra hwar sin brodher n:n[?] Joen uthlöser Per 
och Oluf sin yngste broder Anders och dhem tillställa för fasta jorden 30 r.d:r hwartera och 
sedhan begge wara förplichtadhe uthlösa systern Sigridh 15 r.d:r hwilke pengar Joen och 
Oluf skohla innan midfasto dagh förplichtade wara att tillställa dheras måhlsmän och låtha gå 
på ränta. Men löössören hwadh anlangar, så skola godhe män förordnas bröderna emillan 
skiffta och byta, sedan styfmodren Karin Andersd:r sin tridiepart effter lag och opbreddan 
sängh bekommit hafuer, finnes den eij så myckit af löössörerne skohla afsätties af andra 
pertzedlar och wärdhe effter godhe mänss proff och wärdering och sedhan alt det öfrige, så 
tillkommer dhe andra iempte systern hwar sin part i löössörer så långt det kan tillräckia, 
skohla tilldeelte blifwa, desslijkest uthloffwe [fol. 265v] Joen Joensson och Oluff sielffue af 
en godh willia till sin yngste brodher Anders en willgodhe tillställa 10 r.d:r tillhoopa till dhe 
30 r.d:r som Oluff Jonsson honom för sitt odels afträdhe betahla som offwanbem:t speci-
ficeres. 
 
15. Emedan som Clemeth Swensson i Älfroos på sin siäls salighet antager och tillbiudne 
budh sigh præsenterar, den rätten doch efftergaf, hafua förlängst betalt sin brodher son 
Esbiörn Persson 5 r.d:r, dy befrijes han derföre; Men resten som ähr 17 r.d:r uthloffwar 
Clemet Swensson effter åhrs förlopp poikens måhlsman, Per Halfwarsson i Rijsmyr tillställa, 
hwilket sitt löffte han kännes plichtig effterkomma. 
 
16. Joen Biörsson pålades att tillställa Hennich Jonsson i Byn 6 skyl:r 2 bandh, då Hennich 
skahl genast betahla Siul Biörsson 2 r.d:r 16 sk:r uthan widare upskoff. Hwad brunnen 
anlangar så skohla godhe män wärdera hwadh Siul Biörsson med rätta böhr hafwa för sitt 
giorde arbete. 
 
17. Joen Persson i Glijsebergh trädde för rätten, tillkänna gifwandhes, huruledes dhe hafua 
lagligen medh hwar annan (nämbl:n Per, Larss, Jöns Pers sönner) utj godhe mäns närwaro, 
ingådt en wenligh föreningh och tagit lösn, uthur sin fadhers Per Jönssons gårdh, så för det 
fasta som lösa, at dhe ingen widare prætention hwarken nu eller i tillkommande tijdher effter 
be:te sin fadhers Per Jonssons dödh hafua skulle, hwilke på fölliandhe sätt ähro sålundha 
förlijkte att han, Joen Persson, hafuer huarteera sin broder Per, Larss och Jöns Persson 
ergifwit och tillstält trettijo femb r.d:r både för lösst och fasst, som sine rätta odels afträde 
sammanlades systren Kirstin Persd:r på Åssen i Lillherrdahl bekommit 20 r.d:r [fol. 266r] 
Summan 125 r.d:r och dessföruthan hafuer Joen Persson sigh för obligerat nödtorffteligen 
medh uppehälle försöria födha och skiöta sin och dehras ålderstijgne fadher Per Jonsson uthi 
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sin lijfztijd in till sine dödhe dagar, så at han kan derföre answara inför Gudh och hwar erligh 
man, och när Gudh alzmechtig kallar honom, hederl. och wackert, med sin omkostnadh till 
graffwa komma låta. Men sedhan tillägnas be:te Joen Persson all den qwarlåtenskap så i löst 
som fast i gårdhen ähr, för sin omkostnadh, hafdhe omaak och beswär ewerdeligen at åtniuta. 
Så emedhan desse Joen Persons brödher Per, Larss och Jöns Perssons sönner tillijka medh 
Kirstin Persd:r för rätten tillstå och bekänna hwar sine 35 r.d:r till fullkomligit nöije bekom-
mit och systern 20 r.d:r den sidste peningen medh dhen förste för sin fasta som lösa arffalne 
ägendom uthi sine föräldrars gårdh i Glijseberg, belöpandhe in alles 125 r.d:r så att dhe 
[in]för rätten sittiende rächte hwar andra handhen. Fördensk[uldh] kundhe dhe samptl. 
mehrbem:te sin odalsjordh om 11 trögh [– – –] iempte det löösa i Glijsebergh, ifrån sig och 
sine effterko[mandhe – – –] och arf:g:r, medh alla des tilliggiandhe lotter och lun[dher – – –] 
torro, när by och fieran, som dhe af ålder underle[gat – – –] här effter medh rätta lagl. 
tillwinnes och lä[gges kan – – –] sammans honom. 

 
 
 
Ting 14 september 1669 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 7, fol. 115r–121v, ÖLA. – Protokollstexten är i denna 
dombok behäftad med en del uppenbara fel, som tyder på att skrivaren läst en förlaga (förmodligen ett 
konceptprotokoll) slarvigt. Inom hakparentes [...] har därför infogats några kompletterande ord och avvikelser i 
den version av protokollet som finns i den renoverade domboken, i: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. 
E XI e: 3150, fol. 730r–736v, RA. Denna senare version ger intryck av att vara noggrannare skriven. 
 
A:o 1669 d. 14 septembris hölltz ordinarie laga tingh uthi Sweeghz tinge lagh. Närvarandess 
befallningzmannen wäll:tt Oluff Pedersson Ströhm, och närskreffne nämbdh: 
 Oluff Erichsson i Glijssebergh, Oluff Pehrsson i Kohlsätter, 
 Biörn Pährsson i Lindzell, Pähr Oloffsson i Ytterbergh,  
 Joen Biörsson i Byen, Jacob Erichsson i Rijssmyhr,  
 Pähr Erichsson i Herssiöö [Herröö],  Nielss Halfwarsson i Öfwerbergh, 
 Oluff Olsson i Hollm, Swähn Rolfsson i Byen,  
 Pähr Jönsson i Glijsebergh, Oluff Olsson i Ytterbergh. 
 
Desse tolfmän aflade sin laga embetz eedh, nembl.: Swän Rolsson i Byen, Oluff Olsson i 
Hollm, och Oluff Olsson i Ytterbergh, sammaledes och ländzman och Oluff Matsson i 
Herssiö [Herröö], aflade sin laga embetz eedh. 
 
1. Förelästes allmogen Kongl. Maij:ttz och richz rådhz resolution och förklaring, vppå 
öfwer och vnderlagmans penningarnes upbärande och clarerade, att ländzmannen en richtigh 
vnderskrefwin längdh aff ven:do pastorij verificerat, skall hafwa ferdigh, dereffter han bem:te 
räntta skall clarera. 
 
2. Träde för rätten beskedlige danneman Päder Jönsson i Ytterbergh, presenterades en 
trowärdigh lagbundin köpeskrifft, hwar med bewijsandes, huruleedes han uthj gode mäns 
[fol. 115v] närwaro haf:r något [ingådt] ett kööp med sin swåger Oluff Pährsson i Ytterbergh, 
om 11 tröghz uthsäde å sweeden i Ytterbergh och Sweegz sochn belägne, hwilken jordh 
bem:te Oluff Pärsson, effter hans fader arff fallen ähr. Den samma han nu sijdermehra såldt 
och derföre penningar – 100 r.d:r in specie aff bem:te sin swåger Päder Jonsson upbuurit, så 
för dhe huus, som nu på tompten stå, jempte berörde åker, med alla der vnder till ligiande 
lotter och lunder; och der hooss obligerar Oluff Pährsson sigh, att hålla mehrbem:te sin 
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swåger Päder Joensson skadelööss, för allt tillkommande åtahl, för dhe samma som eij 
uthlöste ähre i be:te gårdh, dhem han sielff uthlofwer förnöija, som köpeskrifften aff a:o 1668 
wijdare deth samma innehåller och förmälher. Så emedan detta kiöp etc. 
 
3. Dato angaff ländzman, Oluff Mattsson i Herröö, i rätten, huru såssom förledne sommar 
och junij månadt, 3 perssoner, Swän Pährsson i Byen, Jöns Pährsson i Byen, och Peder Gum-
mundhsson i Yterbergh, kommo ifrån Trundhems marknaden, och skulle begifwa sigh heem 
til Sweeg s:n och Byen. Kommo seent på afftonen till Lindsel by, dher och dhe togo sitt 
qwarter hoos Biörn Pährsson men Jöns Pährsson som sijdermehra döden ledh, tillhölt hoos 
Joen Oluffsson i Lindseel, och widh pass vnnduns tijdh, eller klockan 8 fingo desse Swähn 
och Päder matt [maath] utj Biörns qwarter der dhe 2 eller 3 skållar öhl uthdrucko; sedan, som 
Swän Pährsson refererar, gångit till sin tridie stallbroder Jöns Pährsson, som [fol. 116r] war 
hans swåger, och tillhölt hooss Jon Oloffsson, dher dhe och något drucko medan hästarne 
sadlades, som woro 7 st:r 6 klöfie hästar, och den 7:de reedo dhe på.  
 Begofwo sigh der ifrån på hemwägen widh pass 1½ mijl, då dhe begynte att skempta 
medh hwar andra, säijandes till Jöns, hwadh går duu så suur och intet tahlar, något swarade 
Jöns som Swen bekänner, och blifwit heel sticken och wredh på sigh och sin cammerat, 
säijandes, diefwulen tager eder begge, då Swän och Jöns ruste ihop medh hwar annan ett 
skoff, hafwandes hwar sin kiäpp i händerne. I medler tijdh raglade Jöns öf:r ända, och Swähn 
fallit öf:r honom, om käppen har oförmodeligen kommit i högre ögat, kan han eij wijst wetta, 
vthan karllen fäldh hwidh öppen, och stragst effter och blef dödh. Swän föregifwer fuller eij 
warit något sticken på sal. Jöns, vthan elliest som een stallbroder narras medh hwar andre, på 
wägen, men effter sal. Jöns swahr, frucktade han för honom, och nappade så uthj hans agxlar, 
men icke på deth besked, att han wille dräppa honom, det han sigh der ifrån högeligen 
excuserar, helst emedan dhe woro besynnerligen gode wänner och cammerater; eliest och 
haf:r Swän Pährsson, detta sitt oförmodelige fall, högeligen afbedit hoos modren Lucia 
Andersd:r [och sal. Jönses fästeqwinna, Ingebor Tohmas dotter] i Rehmen, dhem bägge ihog-
kommit medh 20 r.d:r hwar med dhe wore benögde, som tolffmän Jon Biörsson i Byen, Swen 
Rolffson på Hede, och Jon Månsson i Kohlsätter bewittna, effter det så olyckligen tillkommit 
hafwer, och heemställa Gudj saaken. 
 [fol. 116v] Peder Jönsson d. tridie föllieslagaren, effter aflag[dh] eedh handh å book, be-
kände om nattlägret, som Swän, att dhe drucko något om morgonen, så hoos Biörn Pährsson i 
Lindsseell, som hoos Jon Olufsson ibid; sedan begifwit sigh på wägen, och när dhe kommo 
widh pass 1½ g:l mijhl ifrån qwarteret, fölgdes sal. Jöns och Päder, och medler tijd kom 
Swän, säijandes till Jöns, hwad gåår du så suur, swarade Jöns [diefwulen] fahre i migh och 
digh, och rätt nu skall det smälla, sade Swen, hwad säger du så styggdt, deth står intet så stort 
på. Uthi samma wefwan, fattade Swen i Jönsses axlar, hafwandes een käpp under sin wänstra 
ahrm, bärandes så om kull Jöns föhl widhöppen och Swen ofwan på. Straxt opstegh Swen 
och hade käppen sittiandes vnder armen lijka som föhr, om skadan war giord med kiäpen kan 
iag intet förstå ehuruwäll han stodh der brede widh, men Jöns stegh intet op aff marken, 
uthan sorlade i hans halls lijka som han hade sofwit, och blodeet ran uthur hans öga, som 
strax bleef swulit och blådt. Swän straxt effter gick till klööfhästarne, och mötade dhem till 
baka, då Peder gick och till hästarna och gaff Swän tillkänna, att han farit illa med stall-
brodern swarade Swen å Gudh nåde migh då, gingo så begge till sal. Jöns hwilken lågh och 
snarkade men icke tallade ett ordh, uthan Swen blef hooss Jöns qwar på wägen, men Peder 
fölgde hästarna till Glijssebergh, som när war en hallff [gammal] mijhl der ifrån, och tog så 
en karl medh sigh tillbaaka Jöns Erichsson i Glijsebergh, jempte häst och släda och förde 
lijket till bydz. Då dhe kommo till Swen lågh han breede widh lijket sofwandes på wägen, 
dher skadan tijhmade. 
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 [fol. 116r] Mållsäganderne betyga, att desse persohner, sal. Jöns och Swän Pärsson, 
hafwa i mångie åhr föllgdtz åth till Norige, och alldrigh förr hördt någon owänskap af hwar 
andra, deth samma berätta och allmogen, ingen owillia emellan dhem hördt, uthan som gott 
ähr. Joen Oluffsson i Lindhseel der sal. Jöns om natten logerade, oppå tillfrågan bekände, att 
när Swen och Peder kommo ifrån Biörnn Pährsson till sig att uthtaga Jöns, woro dhe något 
druckne som Swen sielf bekänner, säijandes till sigh, iag ähr rätt druckin, och något mehra 
drucko dhe hoos sigh till en kanna öhl. Då förmärkte Jon Oluffsson, att ingen av dhem hade 
någon owänskap till hwar annan, vthan woro lustige och glade, och begofwo sigh på heem 
wägen. 
 Befallningzman wäll:tt Oloff Pährsson Ström, tillijka medh kyrkioherden wyrdigh h:r 
Mårten Bullernæsius, som lijket besichtigat hafwa, då dhet skulle jordhsättias, berätta att sal. 
Jöns högre ögnelock, war klufwit ofwan till i tu, och sielfwe ögat uthswulit som en kny[tt]-
näfwa, och sielfwa hwijtögat blodrissmat syntes, dhe förmehna att aff be:te kiäpp, som Swen 
hade vnder wänster armen, skulle be:te skada wara kommen. 
 Så emedan detta fall oförmodeligen uthi hastigheet, händt och skedt ähr, icke af någon 
oeenigheet eller långawracht[?] [läs: långawrächt] haat vthan som offtast dhe på reessorne 
warit cammerater, wäl öf:r ens med hwar andra kommit, som nämbd och allmogen betyga, 
desslijkest den dödes mållsägande, icke häller ståå effter hans wersta, effter deth så 
olykeligen tillgångit ähr, och som bem:te ähr förlijkte. Eliest och finnes inga andra wittnen 
till [fol. 117v] detta, än som bem:t ähr i ransachningen, och siälfwe tillstå;  
 Dy kan denne ringa rätten, honom till willia dråppet eij binda vthan der ifrån befrija, 
hellst emedan Swän Pärsson intet något hugh har burit på den döda, vthan eliest händt af den 
olycklige kiäppen, som Swän hade vnder armen, och applicere denne olykelige händelssen 
effter 2 cap. dråpmåhle b. med wåda L.L. och hemställes sedan dette ährendet vnder Gudz 
doomb. Dock först hemställas, denna ransachninghen, vnder den höghlofl. Kongl. Hoffrättz 
högwijsse betäänckiande, och wijdare resolution. 
 [Tillagt:] Högl. Kongl. Håffrättens resolution ankom, at Swen Persson skall plichta 50 
d:r s.m:tt Konungens eensaak. 
 
4. Joen Månsson i Öf:rhougdahl låter vpbiuda twenne jordeparter, ibid, kiöpte aff Anna och 
Ingebor Bertills d:r för 24 r.d:r, till den enna systerparten, [han med sin hustru Ingel Bertills 
d:r bekommit, bestående alla 3 systerparterna,] 6 trögh ell. 1 tunne landz uthsäde, trijdie 
gången. Och såsom h:u Ingebors sönner Jöns och Johan Jons sönner der på yrkia bem:te 
jordapart willia igen lössa, hafwer Jon Månsson af een godh willia i sone pänning[ar] – 10 
orth, hustru Ingebor för rätten uthlofwat att tillställa, dher på dhe wore samsse om, och rächte 
hwar andra handen, hwar på bewilliandes faste breff uthgifwes. 
 
Trädde för rätten Jon Månsson i Öf:rhougdahl sochn och Sweegz tingelagh, præsenterades en 
troowärdigh lagbudin kiöpeskrifft, hwar medh bewissandes, huruledes han lagl. haf:r uthj 
gode mäns närwahro, sigh tillhandlat den jordh, som hans swägerskor, Ingebor och Anna 
Bertills d:r, arffallin ähr [fol. 118r] effter sine förälldrar, medh huus och der tilligande lotter 
och lunnder, derföre han dhem tillhoopa – 24 r.d:r gifwit och tillställt haf:r, bestående aff 6 
trögz uthsäde, när den 3:die systerparten, hans h:rs eller dheras systers Ingell Bertills d:rs arf 
jordh ähr der uthinnan berächnadt; och på deth h:r Ingebors sönner Jöns och Johan Jöns-
sönner eij skulle wijdare prætesion der på giöra, utfästade Jon Månsson inför sittiande rätten, 
till dhem såssom för een wäll goda med 2½ r.d:r soohne, hwillcket han och kännes förplichtat 
at efterkomma; Så emedan ofwan bem:te 24 r.d:r ähre förlängst till hans swägerskor Ingebor 
och Anna lefwererade och tillstälte, alt så; etc. 
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5. Joen Oluffsson i Ytterbergh, insinuerade i rätten medh sine lagzmän en protest, emot den 
afflagde domb 1668 d. 14 septemb. aff lagmannen Pähr Claesson gifwen, der uthj een slotte-
myra om 10 lass, ähr ifrån honom dömbdt, emot 7 r.d:r , hwilke penningar han med sine 
cammerater eij willia emot taga. Och emedan Joen [Ol]ufsson denna saach eij hafwer 
app[e]llerat till landztinget, uthan sine fattalie juris försumat och försuttit, dy kan denna 
underrätten effter lagligit procederade eij opackta [optaga], uthan remitteres till hans excell:ts 
höghwälb:ne h:r gouverneurens ankombst. 
 
6. Swän Biörsson i Ytterbergh, med sin hustru, opbiuder sigh till syttningz förste gången 
hooss Bertill Ottersson, som honom allreda uthi 7 åhrs tijdh förestådt haf:r, och der hoos, 
tagit Swäns broders d:r Anna Joens d:r till ächta; Oluff Biörsson som broders son ähr der på 
nu tallar, tillbuuder sigh samma willkor willia uthstå, men gubben S[w]än Biörsson sådant eij 
[fol. 118v] samtyckia will. När laga opbudin ähre fullgiorde will rätten definitivi döma i 
saaken. 
 
7. Oluff Erichsson och Joen Jonsson i Äggiom begärade få inlössa den skogzpart wid 
nampn Siögerberget, aff Joen Biörsson på Wallen, som han för 17 åhr sedan har till pant 
bekommit, för 2 r.d:r aff Erich Oluffsson och Joen Arronsson i Äggiom, tillbiudandes, sigh 
nu bem:te 2 r.d:r restituera, helst emedan bem:te skogzpart ähr kommen ifrån dheras gårdh i 
Äggiom, och honom eij längre der ifrån mista kunna, hwilken part ähr aldra först kommin, 
ifrån Lillherdahl, som Pähr Oluffsson i Backen item Tohl i Hallen wette dehr om bewittna, 
wara igenom qwinne gåfwa tillkommen, som Joen Börsson i Åkre och Heningh [Hennich] 
Jönsson i Byen betyga, att Jon Biörsson har hafft deth i pant, aff Joen Aronsson på Äggiom. 
 Dy kan rätten eij annat sluta, ähn Oluff Erichsson och Jon Jonsson, gifwa Joen Biörsson i 
Wallen sina 2 r.d:r igen, och sedan tillträda sin skogz part Siögeberget, helst emedan Joen 
inge skiähl framwista kan, som honom kan hielpa wara hans odell. 
 
8. Lars Månsson i Öf:rhougdahl, opbiuder en testamentz skrifft gifwen aff blinde mannen, 
Anders Jönsson som nu döder ähr, och hans systrar Märit och Elijn Jörans [Joens] döttrar, 
hwillcken oplästes och opbödz första gången, nästom frändom till syttningz som han allreda 
3 åhr skiödt haf:r. 
 
9. Oluff Mattsson i Hersiöö [Herröö] låter opbiuda effterföliande kiöpe skriffter, nembl: 
[fol. 119r] 1) 9 st:r laduängh, kiöpte aff befallningzman Nills Larsson Wargh för 196 r.d:r.  
2) Jöns Simanssons bytes skrifft, på någre laduängiers, ombyte, men kallandes [klandras] aff 
brodern Erich Simansson i Öfwerbergh. 3) Några slåtter kiöpte af Häninck Jönsson på 
Wallen, för 20 r.d:r. 4) Häninck Jönssons panteskrifft på 100 r.d:r – 20 r.d:r om åhret att 
betahla, der på han sin gårdspant satt haf:r. 5) Erich Hinderssons kiöpe skrifft på ett ängie 
styckie Breflodh, och ett stöör huuss för 11 ½ r.d:r. Desse alla 5 skriffter oplästes och opbödz 
förste gången. 
 
10. Emedan såsom Biörn Pährsson i Lindseel, haf:r aff hastigt modhe tillagdt ländzman 
Oloff Mattsson, som skulle han hafwa på ökat 6 skill:r mehre i rottskat [rootskatt], än som 
tollffmännerne affwiste, och uthj deras närwahro war slutitt, men nu rättar sigh, dy saakfältes 
han till 3 m:k:r sm:tt effter sidsta cap. Tingm. b. L.L., hwar medh dhe blefwo förlijkte. 
 
11. Såssom Häninck Halfwarsson i Öfwerberg, Joen Hallfwarsson och Erich Siulsson, hafwa 
begiärat 11 r.d:r för förferdigat arbette på klocke staplen, och gode män hafwa deth wärderat 
för 9 r.d:r, hwarföre kännes dhe förplichtade dhe 2:ne r.d:r restituera som dhe öf:r bekommit 
hafwa aff sexmännerne, och i kyrkian inlefwererade, och sedan förferdiga deth på begynte 
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arbette, som ännu [kunde] restera. Eliest förmantes kyrkiones sexmän intet utgifwa någre 
päningar förr på kyrkiones arbete, för ähn kyrkioherden witterligt ähr, widh straff till-
giörandes, dher dhe fleere reesor föröfwa. 
 
[fol. 119v] 12. Bewilliandes syyn emellan Swähn Rolfsson i Byen, och Häninck Jönsson 
ibid., 2:ne på huarder sijdan, som länssmän, skall 3 till sigh nämpna, och parternes twister 
effter ytterste samwette dheres, sluta, och desslijkest granneligen examinera, om Heninch 
Jönsson 2:ne rödhningar, wåldsambligen sigh tillängnat, och opprätta dhem emedan [emel-
lan] een syhne skrifft. 
 
13. Joen Biörsson på Wallen, och Måns Knutsson, som hafwa tillfogat Swähn Rolffsson i 
Byen någon oförrätt med muhlbeete aff sin booskap, oachtandes dhe tillförende aff ländz-
mannen tillsagde ähre, men sådant eij effterkomit, förmantes än yterligare med sådant affstå, 
wid 40 m:r straff tillgörandes der wijdare klagat blifwer. 
 
14. Landz gevaldiern Erich Hanszons Syylz kiöpeskrifft på een litten jordepart i Äggien, 
opbödz tridie gången, kiöpt för 12 r.d:r; effter ingen här på klandrade bewilliandes fastebreff. 
 
15. Såsom h:r Gölles d:r, Elin Oluffzd:r icke benöggh ähr medh deth bytte, som Christen 
Pålsson olagligen giordt, deth dhe henne en rödh hallfslitin kiortell, för 1 koo 2 fåår och 1 
geeth, tillsatt hafwa, hwarföre ehrkände rätten skäligt, att bem:te byyte gånge tillbacka, effter 
4 cap. Kiöpm. b. L.L. emedan dhe med en omyndigh pijga handlat hafwa, och dhe kännes 
förplichtade restituera koon och creaturen [koon gewaldiern]. 
 
16. Dett hallfwa hemmanet som befallningzman, wäll:tt Oluff Pährsson Ströhm, hafwer 
effter Konglige Maij:tts breff, försåldt [fol. 120r] till Jöns Pährsson i Backen för 30 r.d:r på 
hwilket nu Pehr Kuusse presenterar, bördeman wara, tillbiudandes sigh be:te päningar willia 
ehrlägia. Fördenskull slöthz aff rätten, att der Pähr Kuusse kan sigh be:te pänningar för-
skaffwa till midfasto dagh, effterlåtes honom sådant framför Jöns Pährsson, kiöpa och 
inlössa, till deth andra halfwa hemmanet, hwar och icke så behålla den som i handen hafwer. 
 Angående dhe pante ängie som Jöns Pährsson i Backen, tillbiuder sigh willia inlössa, 
som för någon tijdh sedan panttesatte ähre undan Kuusses hallfwa gårdh, till Siull Pährsson i 
Ransiöö, Hagz ängie för 16 r.d:r och Jon Jonsson för 5 r.d:r ett annat ängie, pröfwade rätten 
deth skälligt wara, att dhe behålla panten, till dess dhe fåå sine pänningar igen, som be:te ähr, 
att Kuussegårdens åboende, antingen Pehr Kuuse deth inlösser, eller gamble töserne, der dhe 
så mechtige blifwa, in till dess behålla dhe panterne. 
 
17. Ehuruwähl h:r Helleborgh Christensdotter, för rätten tillståår och bekänner, hafwa fyra 
ressor olofligen bruukat Oluff Gladz fijskebååth uthj Hahlen [dahlen], hwilket hon nu höge-
ligen bedes före, här effter affstå, hennes fader Christen Pållson som här till orsaaken ähr, eij 
tillstädes, som borde här före plichta; men giöra dhe Oluff Glaa, wijdare här på förfång, skola 
dhe derföre arbitralier straffwas, men för hennes nu begångne försende, för skontes hon för 
sin fattigdoomb. 
 
[fol. 120v] 18. Emedan såsom Hendrich Halfwarsson i Älfrooss, hafwer tingzcursen, som 
skulle affgå till Hogdahl, och hafft den inne hooss sigh, vthj 8 dagar före än han framkom, till 
Hogdahl, huarföre des inbyggiare beklaga sigh fådt seent tingzbodh. Eliest och klagar 
befallningzman att han på lijka sätt tillförende een gång giordt haf:r, men sådant afbidit, med 
den condition alldrigh återkommer, dy saachfälltes han för hwarthere gången till 3 m:r ähr 
tillhoppa 6 m:r s.m:tt. 
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19. H:r befallningzmans Oloff Pährsson Ströhms pantebreff 5 st:r opbiudes andra gången, 
wederböranderne till åtherlössn, och protocolet aff d. 15 septemb. 1668 dhe samma hwarföre 
sigh spcificera. 
 
20. Oloff Halfwarsson och Päder Erichsson på Nielswallen, præsenterade i rätta een 
föreeningz skrifft som uthj dheres sal. föräldrars lijfztijdh vprättat och sampt tyckt bleff, 
hwillcken nu för rätten vplästes, uthj parternes nährwahro, och begge tillstode den samma; 
sigh rätt och sanferdig wara. Hwarföre på käranderns anhållande approberas denna skrifft aff 
denne ringa rätten, uthj alla sine clausulis orygeligen att hållas, som han i bookstafwen 
innehåller. 
 
21. Erich Siullsson i Kohlsätter, opbiuder sigh till syttningz tridie gången, men innan näste 
tingh skall han oprätta medh wederböranderne, ett contract, huru och på hwadh willkor dhe 
sins emellan förenna. 
 
[fol. 121r] 22. Rangnell Jonsdotter opbiuder sigh till syttningz andre gången, till Oluff Pährs-
son i Kohlsätter. 
 
23. Såsom Jon Oloffsson i Ytterbergh, haf:r igenom sitt försende och försumelste, eij 
uthstrukit Pähr Simmansson i Ulfkälla, då han sin resterande kyrkie spåhnar betalt haf:r 
derföre han som på lägden [längden] stodh, måste lijka som dhe andre plichta 3 m:r s.m:tt, 
hwilke Jon Olofsson kännes förplichtat Pähr Simsson refundera. 
 
24. Ländzman Oloff Mattsson i Hersiöö [Herröö], fullmächtigh å Manhuussboerne [Wam-] i 
Mora sochen, begiärandes att några män vthi Elffroos sochen, som någon wetskap hade om 
Voxedahlen, kunde effterlåtahs fram komma, och affläggia sin wittnes bördh, hwadh dhem 
witterligit wore, som dhe i sanningh kunde medh eedh ehrhålla, hwilke på kärandes anmodan 
framkommo desse nembl. tolffmannen Oloff Pährsson i Kohlsätter, och Oloff Olufsson i 
Hollm tillijka med Jon Jonsson i Elffros, Tijdrihk Olsson, och Gunbiörn Jonsson ibidem, 
hwilke effter afflagdan eedh hand å book, betyga, lijka såsom Halfwar Råggiesson, gamble 
ländzman i Elffroos för detta a:o 1668 den 21 septemb. uthj Härröö by berättat haf:r, så att 
dheras relation kommer öf:rens, medh den gamble ländzmannens, att elfroosmännerne den 
ena effter den andra hafwa så uthi dheras som sine förfäder tijdh, bem:te Woxe [fol. 121v] 
Woxedahl med Wanhuussmännerness lass [loff] och samtyckia för skälligh leega och betall-
ningh legdt, hwillcken skogzpart dhe sijdermehra innan sine begrepne råå och röör, nyttiat 
och brukat hafwa, nembl: först Rohmkluk [läs: Rehnkluk], Woxen till Swartåhn, Siderberg, 
Fåhlesiöösteenen, Gräffsiö [Groffsiöö] älff, Gräffsiöö [Groffsiöö] sundh, Störebergh, och till 
Reenkluken igen. 
 
25. Landzgeualliern Erich Hansson, presenterade i rätten en trowerdigh lagbundin köpe-
skrifft, der med bewijsandes huruledes han en lijthen jordeparth, med några gambla huus på 
tompten stående, i Äggioms by och Swegh sochen kiöpt och sigh tillhandlat hafwer, aff 
Clemmet Persson i Moossett derföre han honom – 12 r.d:r gifwit hafwer. Så emedan Clemet 
Pährsson för rätten tillståhr desse 12 r.d:r till fullo nöijo opburit, etc. 
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Ting 15 och 16 september 1670 

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I: 7, fol. 220r–222v, ÖLA. 
 

Herrieådahlenz protocoll 
Anno 1670 den 15 och 16 septembris, hölltz laga ting uthi Swegh. Närvarande befallningz-
man, wäll:de Oluf Pehrsson Ströhm, tillika medh underlaghman Johan Larsson Nerbelio, och 
nämbden: 
 Oluf Erichsson i Glijssebergh, Oluf Pehrsson i Kohlsätter, 
 Biörn Pehrsson i Lindsel, Pehr Olufsson i Ytterbergh, 
 Jon Biörnsson i Byyn, Jakob Erichsson i Rijssmyhr, 
 Pehr Erichsson i Herröö, Oluf Olufsson i Ytterbergh, 
 Oluf Olufsson i Älfroos, Swän Rolfsson i Heede, 
 Erich Simonsson i Öfwerbergh, och Oluf Pehrsson i Älfrooss. 
 
1. Förehölltz ländzman Oluf Mattzsson i Herröö angiffwa dhe saaker och ährender som 
sträfwa emot Kongl. Maij:tts uthgångne stadgar, resolutioner och placater, hwillken med 
tolfmän föregåfwo, inga, Gudj warj låff, \haffwa/ några swåra saker att framdraga, uthan 
hwadh som hwar och en part kan i synnerheet \hafwa, må dhe sielfwe/ angifwa sine särskillte 
ährender. 
 
2. Befallningzman Oluf Pehrsson Ströhm framtedde i rätten h:s exell:nz gouverneurens, 
högwälb:ne h:r Carl Sparres breff de dato Rödön i Jemptelandh den 27 februarij 1670, angå-
ende cronhemmanet öster på Moon, Jöns Olufsson brukat, opbödz honom och nästom 
frändom till åter lössn förste gången effter gode mäns werderingh för 120 r.d:r, at åter lössa. 
Hwar och icke han sådant effter \laga opbodh effter/kommer, effterlåttes ländzman Oluf 
Pehrsson framför en annan för be:te p:g:r inlössa, det Jöns Olufsson kan hafwa i betänkiande.  
 
3. Tijande recknarne här i Sweegh och Älfroos med Hogdahl aflade sin eedh, rättrådeligen 
med tijonden omgå, rätt angifwa och skyhltahlet, och rätt profwa, så att dhe kunna härföre 
answara när påfordras. 
 
[fol. 220v] 4. Oluf Erichsson i Glijsebergh och Jon Pehrsson ibid., tilsattes aff rätten för-
myndare för Margareta Halfwarsd:r födder i Klöfsiö sochn, att tilsee hännes ägendomb, huru 
det blif:r rättrådeligen umgått, dher iempte til näste laga tingh swara til hennes fader broders 
Oluf Erichsson Gladz inlagu, med sine bijfogade 10 documenter, hwar effter han omsider af 
ett faderligit hierta få sig betäncht, at han sin arfzlott utj Klöffsiö hemmanet cederar sin 
broders dotter Margareta. Men så som måhlsmännerne i detta ährendet ähre okunnoge, och 
intet inventarium ähr af Oluf Gladh opwist, på sal. Halfwars ägendomb, dy remitteras detta 
ährendet til Bergz laga tingh at här om ransakas effter gården dher beliggiende ähr och 
modern måste då wara tilstädes. 
 
5. Effter noga öfwerläggiande afsades, at Påhl Påhlsson i Rehmen behåller den slott han i 
forne tijder brukat, och Erich Christophersson sitt arbette afträder til widare Ehrich på näste 
laga tingh fram drager skiähl, som han beroper sig på, hwar och icke bötte effter lagh, dher 
han sådant eij kan bewijssa wara sitt, som desse Swen Nilsson och Oluf Siulsson betyga, 
wara Påhls slotter och icke Erichz. 
 
6. Befallningzman wälbe:de Oluf Pehrsson Ströhm förehölt allmogen i gemen om dhe 
10:de ostar dhe åhrligen i tijande uthgiöra, ähr mäste dheless lefwererader osaltader, så at 
hwarken cronan eller kyrkioherden hafwer gagn eller någon nytta dher af, så att icke ringa 
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skada dher af tagas, så hoos een som annan. Derföre alfwarligen allmogen förmantes med 
sådant här effter afstå och sine qwinfolk förhmahna tijande osten wäll salta. Hwilken som här 
effter sådant försummar, skall der före som Swäriges lagh förmåhr lagligen androm til 
exempel streffar som för annan flärdh, straffwat blifwa; det hwar och een tager sig härföre til 
åtwarningh, och alla åhren häreffter til rättelse. 
 
[fol. 221r] 7. Jon Biörsson i Bynn medh sine lagz män effterlätz tilträda den slott Pehr Olufs-
son Hollm har olofligen slagit på hans ägor, nämbligen 1 lass eller ett golff, och dher Pehr 
Olufsson förmehnar sig det winna med syyn, stånde honom fritt på anfordran hålle syyn, och 
saken remitteres sedan til laga tingh att dömmas. 
 
8. All den stundh kyrkiones sexmän i Swegh hafwer betingat 3:ne ankar oförfalskat wijn 
till kyrkian, begiärandes först måtte oppå til kyrkiones behoof fram för ländzmans Oluf 
Mattzons intrångh \som/ annat slagz wijn i stället, fram för det beställte, förmehnar med fogh 
willia för ytra, som för mehnas wara odugligt, hwarföre erkände rätten skiäligt, at kyrkiones 
sexmän må först det beställte wijnet till kyrkian förytra, och sedan effter handen åhrligen 
plichtige på kyrkiones wängnar både bästa prijsset på wijnet \som/ köpet betinga, som faller 
kyrkian lindrigast fram för annan det willkoret åtiuta til kyrkones förkofring oppehålla. Men 
för den differentz som kan wara emillan det gamble måhlet och nu det nya, som kyrkian 
feller til afkortningh, til sade Oluf Mattzon, til kyrkian erläggia 1 r.d:r eller k:a wijn hwillket 
sitt löffte han kännes plichtig effterkomma.  
 
9. Biörn Halfwarsson pålades at betala Ehrich Christophersson ½ r.d:r för en släda han af 
honom til låns tagit hafwer för 10 åhr sedan då h:s excell:nz höghwälb:ne Clas Stiernskylldh 
omreste, eller skaffa släden igen jembgodh. 
 
10. Pehr Gummundsson i Ytterbergh uthbekom 7 ort af de penninger som satte wore i för-
warningh i landzkistan som Gummundh Halfwarsson och Siman i Backen erlagdt hafwer 
som 1668 åhrs prottocoll innehåller, dhe öfrige resten 3. 3. ort emottogh Pehr Olufsson tolf-
man, til wederböranderna at til ställa när på fordras.  
 
[fol. 221v] 11. Lars Månsson i Öfwerhogdahl opbiuder 2:ne syytnings hiohn Märit och Elin 
Jons döttrar andra gången, men Carl Erichsson här på yrkiade närmare slächt wara, desse til 
sytnings antaga, hwillken bör först med desse gambla qvinnor conferera och dheras swahr 
undfå, sedan will rätten å näste laga tingh gifwa sitt betänckiande, hwillken här till skall 
maintinerat blifwa.  
 
12. Befallningzman wälb:de Oluf Pehrsson Ströhm låtter opbiuda effter skrefne 4 stycken 
pantängier, nämbligen  
– Erich Hindrichssonz i Ulffkälla obligation tridie gången, 
– Jon Jonssons i Äggiom pantte breff, tridie gången,  
– Jon Olufssons på Norwalln obligation 17 r.d:r tridie gången,  
– Oluf Trohns arfwingars pantäng för 10 r.d:r tridie gången, 
wederböranderne til åtter lössn, och dher dhe innan åhr och dagh och nästa laga tingh eij in 
lössa, då det lagståndit blifwer, så uthgifwes här på faste breff.  
 
13. Ländzman Oluf Mattzon i Herröö låtter opbiuda effter fölliande breff och panter, 
nembligen: 
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14. Befallningzmans i Hellsinge landh, wälbe:de Nills Larsson Warghz kiöpe skrifft på 9 
ladu ängh för 196 r.d:r sålde, opbiudes andra gången. 
 
15. Henrich Jönssons på Walln uthgifwne kiöpe skrifft på Hällfors strandh för 20 r.d:r 
opbödz andra gången. 
 
16. Dito. Hänrich Jönssons obligation på 100 r.d:r gifwen Oluf Mattzon opbödz andre 
gången. 
 
17. Noch en kiöpe skrifft af Erich Hindrichsson \uth/gifwin til ländzman i Herröö, lydande 
på Breflod ängie för 11½ r.d:r opbödz andra gången. 
 
18. Allden stundh Swän Olufssons fader i Kohlsätt, tolfman Oluf Pehrsson för sittiande 
rätten bekänner och til ståår den arfförenningh som emillan Swän Olufsson, på sin hustrus 
wägnar och swär fadren Jon Gundbiörsson jempte Swen Gundbiörsson d. 31 martij 1670 
oprättat ähr [fol. 222r] för sin hustrus fäderne och möderne 70 r.d:r och een koo bekommit, 
hwar medh hon nu och i framtiden skall wara dher medh benögdh. 
 
19. Samma beskaffenheet ähr medh Jon Pehrsson i Glijssebergh som på hustruns Karin 
Jonsd:rs wägnar af sin swärfader Jon Gundbiörsson opburit 50 r.d:r ett sölf bällte och ett koo-
wärde för löst och fast för fäderne och möderne effter sitt fullo nyo[!, läs: nöyo] som 
arffföreningz skrifften af den 15 decembris 1670 innehåller, så att dhe nu å alla sidor ähr 
nögde. Hwarföre erkände rätten skiäligt, at desse berörde arfföreningz skriffter skohla fast 
blifwa wid sin fulla krafft aldeles oklandrade och ouppåtallte, som dhe i bockstafwen lyda, 
wid laga straff tillgiörandes. 
 
20. Dato. Insinuerades een föreningz skrifft de dato 11 maij 1669 emillan sal. Erich Perssons 
sönner och döttrar i Glijssebergh, angående 100 r.d:r dhe til förne omtwistadt, men nu för-
lichte om, som dhe för rätten til stå och bekänna; Hwillken oplästes utj arfwingarnas närwaro 
och af rätten utj alla sine clausulis approberas så nu som framdeles hållas skall och alldrig 
ryggias eller åthalas wid laga straff tilgiörandes. 
 
21. Oluf Pehrsson i Kohlsätter opbiuder tridie gången Ragniel Jonsd:rs sytningz skrifft at 
föda och försöria henne utj sin lijfz tijdh, och dher emot bekomma all hennes qwar låtenskap 
utj löst och fast ehwadh nampn det hälst hafwa kan; Och emedan ingen här på klandrade eller 
hade at emoth säija, hwarföre erkände rätten skiäligt, at be:te oprättade syytningz skrifft skall 
här effter widh macht hållas, som dhen i bockstafwen widare för mähler, och aldrigh ryggias 
och åtalas, wid laga straff tilgiörandes. 
 
22. Måns Knutzon låter opbiuda een fäbowall förste gången, den han hafwer kiöpt af Jon 
Olufsson i Nordwall för 4. rd:r.  
 
[fol. 222v] 23. Oluf Olufsson i Ytterbergh præsenterade i rätten Erich Siulssons i Kohlsätter 
uthgifne sythningz contract att försöria honom och hans hustru utj bägge deras lijfz tijdh, 
medh all nödtorfftigt uppehälle och effter dheras döde dagar hederligen tilgrafwa befordra 
låtta, hwar emot Oluf Olufsson skall bekomma all dheras qwarlåttne ägendomb utj löst och 
fast til ewerdeligh oklandrat ägendomb, och emedan \E./ Siulsson hafwer å 3:ne förgående 
laga tingh sigh til syytningz nästom frändom opbiuda låttit, och ingen samtyckia wehlat 
honom emiottaga, allenast denne Oluf Olufsson som han har contraherat medh och Erich 
Siulssons hemman allareda tre åhr brukat. Hwarföre såsom ingen fram kom som här å yrkade 
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dy erkände rätten skiäligt, att berörde syytningz contract skall effter dess lydelsse, wid laga 
krafft erhållit blifwe, nu och i tillkommande tijder, alldeles \oklandrat och opåtalt wid laga 
straff tilgiörandes/ hwilket iagh til störe säkerheet med egen handz underskrifft confirmerar. 

 
 
 
Ting 3 oktober 1671 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, vol. E XI e: 3152 fol. 59r–62r, RA. 
 
Anno 1671 den 3 octobris höltz laga ting med allmogen aff Sweeghz tingelagh, närvarande 
cronones befallningsman wäl:de Oluf Persson Ströhm och dhe tolff edswurne nämbdemän: 
 Oluf Persson i Kohlsätter, Oluff Erichsson i Glijsebergh, 
 Pehr Olufsson i Ytterbergh, Joen Biörsson i Åker, 
 Swen Rolffsson i Byyn, Oluf Olufsson i Hollm, 
 Jacob Erichsson i Rijsmyhr, Pehr Erichsson i Herröö, 
 Joen Persson i Glijsebergh, Jon Jonsson i Ytterbergh, 
 Oluf Persson i Älffroos, Erich Simonsson i Öfwerbergh, 
 
Desse 3:ne sidste antogos uthi dhe frånfallne gamble tolfmäns ställen, som aflade sin laga 
embetes eedh. 
 
Såsom Jöns Skugg i Öfwerhogdahl öfwertyges af witnen Jöns Halfwarsson och Carl 
Erichsson ibid, hafwa tilwidt Gunbiörn Olufsson uti ett sambqwem, utwärckat sig ett falskt 
dom breff, hwar på dhe aflade sin eed, hwilket han eij heller dher uti kan något disputera, dy 
saakfältes han för dombrott till 3 m:k sm:tt efter 39 cap. Ting B. L.L. 
 
Lars Månsson i Öfwerhogdahl låter tridie gången opbiuda gården han åboor, som han opå 
syytnings löhn antagit för sine syskonbarns i lijfstijden försöriande, men klandras af sal. 
Anders Perssons barn och mågh Carl Erichsson, det eij samtyckia wille, effter hans hustru 
skal å fäderne wara kommin och Lars Månsson å möderne, oansedt han gården och gamble 
syytnings hionen några åhr föreståt. Detta ährendet opskiutes til dess gården lagståndin 
bliffwer, och imedlertijd håller Lars Månsson sigh wid be:te oprättade contract. 
 
Såsom Biörn Persson i Lindsel blef för 2 åhr sedan saakfält til 3 m:k sölf:r m:tt för skälzord 
på ländzman Oluff [fol. 59v] Mattzon, hwilke bötter han haar treskas erläggia, som hans[?] 
egen brohr Jöns Persson i Backe och Rolf Persson betyga, dy saakfältes Björn för dombrott 
till 3 m:k sm:tt effter 39 cap. Ting. B. L.L. 
 
Pehr Persson i Yterbergh, ombudzman för pigan Göhlo Halfwarsd:r, uthlåfwade inför rätten, 
när hon eij förmå tiena hoos gott folck, försörja henne utj sin lijffztijdh för hennes jordepart 
hon äger i hemmanet hwar med dhe ware åthnögde. Och sedan effter hennes dödh be:te part 
oklandrat åthniuter, hwilket löfte dhe å både sidor kännes plichtige efter komma. 
 
Ehuruwäl Rolf Persson i Backen haar föregifwit sigh hafwa lefwererat till befallningsman, 
wälb:de Oluf Persson Ströhm, een r.d:r i rootskatt för Joen i Mohren, som han haar af honom 
opburit, det samma brodren Biörn Persson i Lindsel haar förr, uthom tinget, witnat. Men när 
desse eden præsenterade, dristade sigh ingentera den gå, dy kännes Rolf förplichtadt denne 
r.d:r genast betahla, och ehuruwäl rätten hade orsak at saakfälla Biörn för sit falska be-
witnande. Dock för hanss förböhn, opå Kongl. Maij:ttz nådigste behagh, förskontes han 
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denne gången, helst medan befallningsman, som måhlsägare ähr, efftergifwer så wida at han 
häreffter med sådan falskheet afståår.  
 
Bewilliades ägande syyn, 3 å hwartera sidan emillan Biörn Persson i Lindsel och Jöns 
Persson i Backe, at den som tappar, betahle heela omkostnaden.  
 
Desslijkest bewilliades ägande syyn, 3 å hwartera sidan, emillan Lindsel grannarna Oluf 
Olufsson och Biörn Person å den ene, och Glijsbergs män å den andre at granneligen ransaka 
bägge parternes kiäremåhl, dheras skiähl skiärskåda, dhem sedan meddelandes edert be-
tänkiande.  
 
Måns Knutzons fäbowall opbödhz andra gången, nästom frändom til återlössn. 
 
[fol. 60r] Ehuru wäl Joen Jönsson från Yterhogdahl förmehnar sigh med gott fough kunna 
drifwa Halfwar Olufsson i Öfwerhogdahl från sal. Oluf Perssons hemman ibid, förmedelst 
det, ingen närmare skal wara dher til bördigh och arfburin, änn han, eij heller någre uth-
löösningsp:g:r til datum för sin bördzrätt bekommit. 
 Lijkwäl och emedan Halfwar Olufsson för 30 åhr sedan hafwer ingåt wänligh föreeningh 
med den gamble och ålderstegne mannen sal. Oluf Persson i Öfwerhogdahl, den myckit 
siukligh och skröplig war, honom wäl och förswarligen uthj 10 åhrs tijdh medh nödtorftigt 
uppehälle föreståt, til grafwa hederligen befordrat, och nu sedan effter be:te 10 åhrs förlopp, 
gården häfdat och brukat uthj 20 åhrs tijdh, all dher af afgående tunga, uthlagor och beswähr 
richteligen uthgiordt, så uti påstående feigde tijder som fredelige.  
 3) Medan dhe andre Halfwars 10 förrige antecessorer, som gården på lijka condition bru-
kade och antagne wore af sal. Oluf Person, honom til sine döde dagar försörja emot den 
qwarlåtenskap i löst och fast för sin mödo och beswähr at åthniuta, hafwer Jon Jönsson dher 
på aldrig och i rättan tijdh urgerat och klandrat, då den ena effter den andre antogs, som 
Halfwars inlago af den 16 septembris nästförledin lit. A innehåller, mindre Halfwar Olufsson 
ähr någonsin tilbudin wedergällningh för hanss hafde beswär och omack.  
 4) Dhe bortsatte panter från hemmanet haffwer Halfwar Olufson igenlöst och annan 
giäld på gården betalt, som tilhopa berecknas till 44½ r.d:r och specification lit. B. uthwijsar, 
föruthan det, han hemmanet haar til gott bruuk kommit, som då wahnbruket war. 
 5) För 20 åhr sedan betyga dhe 2:ne äldste tolfmän, Oluf Persson i Kohlsätter och Pehr 
Olufsson i Ytterbergh, detta ährendet ähr blifwit slutit på tinget parterne emillan, at Halfwar 
Olufsson [fol. 60v] skulle försohna Joen Jönsson i Ytterhogdahl med 10 specie r.d. för sin 
bördz rättz afträde, hwar med dhe då wore nögde, hwilket parterna sigh här från eij heller 
kunna unddraga, ju så passerat wara; men Halfwar Olufson för summat desse 10 r.d:r från 
sigh lefwerere. Eij heller Jon Jönsson hafwer dher på så hårdt fordrat, hwarföre erkände 
rätten det skiäligt, att Halfwar Olufsson för ofwan berörde skiähl eij kan drifwas från 
hemmanet, som det uthj 30 åhrs tijdh brukat hafwer, uthan när han nu tilkommande midfasto 
dagh 1672 erlägger til Jon Jönsson be:te 10 in specie r.d:r som på tinget uthfästade blefwo, 
jämpte dher på belöpande 20 åhrs interesse á 6 pro 100 som belöper 12 r.d:r, blifwer summan 
22 r.d:r in specie eller effter dess valör uthj gångbart myndt.  
 Ähr då Halfwar Olufson berättigat be:te hemman uthj Öfwerhogdahl i löst och fast, 
oklandrat at åthniuta, bruka och behålla för sigh och sine arfwingar, till een ewerderligh, fast 
wälfången ägendomb, med alla dess dher under tilliggande lotter och lundar, som af ållder 
tillegat hafwer, eller här effter lagligen tilwinnas kan. Sedan när bemelte rättens sluht wara 
affsagdt frågades parterna om någontera skulle befinna sigh wara för när skedt, det han då 
hafwer låff til högre instantium och lagmans tingh appellera, hwar på dhe swarade wara 
åthnögde å både sidor som den lofl. rätten för gott, funnit hafwer. 
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Swen Biörsson i Ytterbergh utgifwer testamentz skrifft till Bertil Ottorsson, opbödhz andra 
gången. 
 
Dato insinuerades een oprättadt testamentzskrifft, uthgifwin af den ålderstegne qwinnan h. 
Ingebor, sal. Erich Perssons i Äggien efftererfwerska, till Per Torkielsson under wördige 
kyrckioherrdens wällärde de h:r Mårten Bullernæsij, jempte 2:ne dannemäns, Oluf Nilsson i 
[fol. 61r] Mosätt och Pehr Erichsson i Herröö, underskrifft af dato 4 octobris 1666. Hwilket 
för sittande rätten publicerades, och medan ingen hade här emot att säga, dy erkännes be:te 
testamente utj sine clausulis ståndachtig blifwa, och Pehr Torkielsson effter hennes dödh 
behåller den ringa qwarlåtenskap som kan finnes för sitt hafde beswähr och omaak, som den i 
bookstafwen lyder. 
 
Swen Jönsson i Byen och hanss moder, Ingrid Påhlsdotter utgifvne testamentskrifft til Jon 
Månsson från Norrige, at dhem bägge försörja til dheras döde dagar, mot dheras 
qwarlåtenskap i löst och fast, oplästes och upbödz första gången.  
 
Jöns Persson i Backe, insinuerade i rätten sal. Erich Olufssons i Bleke kiöpeskrifft, hwar med 
han a:o 1665 den 3 febr. kiöpte af sin broder, Swen Olufsson, nu boendes i Sälbo, halfparten 
af så myckin jord i åker och ängh, som honom til arffz föll efter fadern Oluff Erichsson, 
nämbl 1½ mähling åker, och 5 skrinnors ängesland jembwäl myhre slott, Sutter kiällan och 
wid Kiernan för 14 r.d:r in specie, som witnen Jöns Persson och Rolf Persson i Backen 
betygar, hwilken oplästes för rätten. Och emedan ingen hade här emot at säga, dy con-
firmerades det uthj alla måtto opåtala löst, ståndachtigh och oryggeligh. 
 
Dato utlåfwade Simon Halfwarsson i Ytterbergh för rätten, att för Göhle Halfwars dotter af 
fadern, Halfwar Biörnsson, tildeelte möderne ett trögs land åker och stor ängie wid älfwen, 
niuta hos sigh i hennes lijfztijdh förråd och nödtorfftigt uppehälle, sedan hon eij känner sigh 
mächtigh sielf födan tiäna, hwilket [fol. 61v] sitt löffte Simon Hafftorson[!] kännes plichtig 
effterkomma på det förmyndaren, Jon Persson i Glijsebergh, slipper härför widare wara 
bekymbradt. 
 
Oluf Hafftorsson i Öfwerbergh låter första gången opbiuda Sydingsåsen och dhe stycken i 
Öfwerbergs täckten med slotterne wed Wehman, som han inlöst hafwer af befallningsman, 
wälb:de Nils Larsson Wargh, och kombne ähre från Oluf Siulssons hemman ibid, weder-
böranden till återlössn. 
 
Ländhzman Oluf Mattzon i Herröö lät tridie gången opbiuda Hännich Jönssons på Wallen 
utgifne kiöpeskrifft på Hällfors strand, hwilket klandras af brodern, Swen Jönsson, som 
halfwa gården brukar, dher från ingalunda kan mistas uthan tilböd sigh det inlösa för 15. r.d:r 
som det först uthsattes, hwilket Oluf Mattzon sambtyckte när han fåår sina fulla penningar 
igen. Dy må Swen Jönsson be:te 15 r.d:r restituera och Hännich Jönsson dhe öfwrige 5: r.d:r. 
Kännes förplichtat genast Oluf Mattzon contentera och förnöija. 
 Angående dhe övrige twisterna emillan brödren Hennich och Swen, så remitteras till 
ländz- och tolfmän at liqvidera dhem emillan och för hielpa klaganden til sin rätt 
 
Såsom Daniel Anundson med sin broder hafwer på sin egen skough fått een utter, och den, 
tillika med Jöns Erichsson och Jon Glad i Glijsebergh ihielslagit, som wägra dhem dheras 
halfpart, dy erkännes Jöns och Jon Glad förmedelst 33 cap Jord.B. L.L. innehåld för plichtade 
halfparten af skinnietz wärde effter mätismanna ordom genast förnöija. 
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[fol. 62r] Ländzman Oluf Mattzon i Herröö lät förste gången opbiuda Erich Mårtenssons 
obligation i Älfroos, lydande på 80 specie r.d:r med dhe slottängier som i underpant ähre. 
 
Desslijkest opbödhz Hännich Jönssons gård på Wallen tridie gången, pantsatt till ländzman 
Oluf Mattzon i Herröö för 100 r.d:r wederböranden till återlössen. 
 
Jöns Perssons i Herröö obligation på 45 r.d:r in caroliner opbödhz förste gången ländzman 
Oluf Mattzon til säkerheet, derför hanss hemman i underpant ähr.  
 
Ländhzman Oluf Mattzon i Herröö, lät tridie gången opbiuda 9 ladu ängh, som han hafwer 
kiöpt af befallningzman wälb:de Nils Larsson Wargh för 196 r.d:r som kiöpe skrifften af dato 
17 augustj 1656 innehåller. Hwar på befallningsman wälb:de Oluf Persson Ströhm klandrar, 
som hemmanet Ulffkälla af Wargen kiöpte, anhållandes at rätten eij må något fastebreff 
utgifwa, uthan ländzman kan ängerna såsom pantewijs behålla, til dess han föer[?] sine 
penningar igen, helst emedan dhe ingalunda från gården mistas kunna. 
 
 
 

Ting 1672 
Protokoll saknas. 

 
 
 
Ting 16, 17, 18, 19 och 20 juni 1673 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3155, fol. 748r–758v, RA. I slutet av domboken för 
Jämtland och Härjedalen detta år, fol. 767r–768v, har infogats avskrifter av Svea hovrätts exekutorial till 
guvernören i Västernorrlands län Carl Larsson Sparre 24/10 1673 och Sparres brev angående samma exekutorial 
till kronofogden i Härjedalen Olof Persson Ström 9/11 1673, samt Ströms attest om verkställd avrättning 12/1 
1674, allt skrivet med samma hand. Dessa tillägg till protokollet återges också nedan. 
 
Anno 1673 den 16, 17, 18, 19 och 20 junij, höltz laga tingh i Härieådahlen, med allmogen af 
Sweeghz tingelagh, närwarandes cronones befallningzman, wälb:de Oluf Persson Ströhm, 
tillika med dhe tolf edsworne nämbdemän: 
 Pehr Jönsson i Glijsebergh  Oluf Erichsson ibidem 
 Oluf Persson i Kohlsätter  Jonn Biörsson i Åker  
 Pehr Olufsson i Yterbergh  Pehr Erichsson i Herröö  
 Jacob Erichsson i Rijssmyr Jon Jonsson i Grafwen  
 Oluf Olufsson i Hollm  Oluf Persson i Älfroos  
 Erich Simonsson i Öfwerbergh  Joen Biörsson i Byyn 
 
Ländhzman i Öfwerhogdahl och Sweghz pastorat, Oluf Person, angifwer i rätten effterskrefne 
barn, som til bekännelse kombne ähre, och sigh högeligen beklaga med wåld blifwa af sine 
granqwinnor förde til Blåkulla, nembligen: 
 
1. Sigrid Larsdotter född i Kohlsätter, om sina 12 åhr, som tiänar hoos Halfwar Påhlsson i 
Hogdahl, klageligen tilkänna gifwer, att Anders Dahlkarls hustru i Qwisthåån, h. Kerstin, 
hafwer för 2 åhr sedan, medan dhe tilhopa utj ½ åhrs tidh tiente hoos Oluf Halfwarsson i 
Öfwerbergs Knätten, igenom Sathans konst, annhwar natt, med wåld fördt sigh til Blåkulla, 
jembwäl och sedan, då Sigrid begaf sigh heem til sin modher, änkian h. Gertrud Jonsdotter i 
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Kohlsätter, hafwer och h. Kerstin på samma sätt tagit sigh, dher dhe dock afsides ifrån hwar 
annan tilhålla tolff gambla mijhl:r. Omsider begifwit sigh till tienst hoos Halfwar Påhlsson i 
Öfwerhogdahl, som är 7 mijhl gambla längre bort och lijkwäl föregifwer Sigrid på samma 
sätt wara af h. Kerstin tagin, brukandes til fordenskap, man och qwinfolk, hästar, små creatur, 
getter, [fol. 748v] kalfwar, undertijden koor, som hon tager hemma dher hon boendes ähr, uti 
Heede giäld och Wämbdahl sochn. Sigrid berättar at huusbonden Sathan dher i Blåkulla sitter 
bundin med een stoor järn kädia kring om halsen, war wacker i begynnelssen förr hon kom til 
bekännelsse, då han hade menniskio skapnad, men nu, som een stoor swarter ludin hundh, 
hafwandes 2:ne stora horn på hufwudet och på knä, jembwäl een lång rumpa drager effter 
sigh. Dher brede wid stå 4 st. röömänner, Johannill och Hindt, som honom tiäna, hwilka 
effter måhltijden dantza med trollkiäringerna. Desse kiäringer hafwa een sågh, med den dhe 
pläga såga af jernkiädet, som Sathan ähr bundin medh, på det han skal lähra dhe små barnen 
läsa, då framkommer een hwijt man som föhrer Sathan utj sina boijor igen. 
 Den 17 junij förestältes åter flickan Sigrid Larsdotter och alfwahrligen förmahntes, både 
af wördige prästerskapet som tingsrätten, rätta saningen bekänna, hwilken som haar låckat 
sigh. Omsider bewecktes til denne bekännelssen, att hon hafwer här til effter sin moders in-
rådande liugit på h. Kerstin i Qwisthuus, som skulle hon hafwa fördt sigh til Blåkulla, uthan 
nu frijwilligt bekänner på sin egen modher, änkian h. Gertrud Jonsdotter i Kohlsätter, hafwer 
henne utj sin ungdomb dher til låckat och bedragit, dhe 2:ne första åhren rijdit hoos sin 
modher på samma creatur som för bemält ähr, men sedan hafwer modren lärdt sigh rijda för 
sigh sielf, bekommit horn af Sathan med smörielsse utj, då hon är föresatt komma tilstädes i 
Blåkulla hafwer Sigrid allenast framtagit creaturet och smordt dhet. Då straxt ähr det blifwit 
sadlat och läst Fader wår som [fol. 749r] äst i helfwetit etc., hwilket hon nu föregifwer eij 
minnas, uthan modren hafwer lärdt sigh det lästa som något längre ähr än det rätta Fadher 
wår. 
 När hon blev aff modren underwist huru hon skulle rijda, då först blef hon märckter af 
Sathan som med knijf hafwer skurit henne i högre lillfingret, dher effter ett ärr ännu synes 
och blodet burit fram till bordet, dher han hennes nampn hafwer i sin book inskrifwit. 
 Änkian h. Gertrud Jonsdotter om sina 50 åhr, omsider effter anwänd flijt och arbete, 
bekänner med gråtande tåhrar hafwer bedragit sin lilla dotter Sigrid på den onda wägen fördt 
henne till Blåkulla, föregifwandes uti sin ungdom wara låckader af den gambla pijgan, 
Gunnilla Persdotter i Ytterbergh och Högen, hwilken straxt effter dödde. Sedan hafwer h. 
Gertrud lärdt för sigh sielf rijda till Blåkulla och dher med alt sedan med Sathans konst 
framhärdat, beklagandes sigh icke allenast hafwa fördt Sigrid, uthan och sina andra 2:ne små 
döttrar, Sara om sine 10 åhr och Kerstin 5 åhr, hwilka hafwa rijdit med sigh til Blåkulla. 
Desse barn ähre nu eij tilstädes, uthan stadde hemma utj Kohlsätter by i Älfroos sochn, 
hwilke ännu eij ähre til bekännelsse kombne. För 5 åhr sedan kunde hon då först besinna sigh 
wara förder på een ond wägh och önskade wara dher ifrån, men eij sluppit, uthan måste 
lijkwäl resa tijt, då maten hafwer blifwit förwändt och hade uthseende som ormar, froskar, 
mösser etc. och dricka som blodh. Hwad hon dher i Blåkulla hafwer uhträttat eller elliest sina 
gelijkar oppenbara och nampngifa, will h. Gertrud ingalunda bekänna, föregifwandes dhe må 
bekänna sielfwa. 
 
2. Sigrid Swensdotter, om sina 10 åhr, klagar öfwer sin [fol. 749v] farssmoder, h. Sigrid 
Erichsdotter, på 70 åhr gl. hafwer förledin höst wåldsambligen tagit sigh af sin nattsängh op 
genom skorstenen och först waaknadt ofwan på taket, dher för henne stod sadlat 
befallningsmannens wäl:tt Oluf Perssons hwita och röökinniga oxe, som ähr hoos sin fader 
Swen Erichsson, då rijdit öfwer til Norrige dher styggstaden eller Blåkulla war anstält een 
stoor hoop med folk utj 4 st:n stugur, sedan emot mårgon fördt henne tilbaka utj sin säng 
igen, och under tijden brukat andre creatur som henne haar behagat. Sigrid bekänner och at 
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fars modren gl. Sigrid hafwer hwar natt med sigh till Blåkulla 5 st:n andra barn, som rijda alla 
tillika på ett creatur. Nembl: 1) Märit Påhlsdotter 10 åhr, 2) Sigrid Påhlsd:r, 3) Erich 
Påhlsson, 4) Oluf Swensson, 5) Erich Hindersson 7 åhr och den 6:e denna Sigrid. 
 Til detta nekar gl. Sigrid, föregifwandes att barnen säija osanning på sigh. Men Jon 
Swensson ifrån Älfroos opå sin siähls saligheet berättade sandt wara, hafuer mött gl. Sigrid 
några gånger rijda i wädret och oppenbarligen sedt henne, först rijda på een kiäpp, sedan een 
annan gångh på een soopqwast, 3:die gången på een hwit kalf då han korssade sigh och 
begynte läsa, hafwer gl. Sigrid fallit ned på jorden och förswunnit ifrån hanss ögon. Een gång 
och så sedt henne springa utj wädret af ett bergh och neder till een haga, ett stycke wägh och 
een gång mött gl. Sigrid med een miölkstafwa full med miölk uhr Jon Swenssons fäähuus, då 
ingen boskap war hemma uthan Sigrid blifwit häppin och, ropat höij, säijandes oppenbara 
migh icke, så skal du få krypa på migh, [fol. 750r] men Jon gick inn i stugun och stängde 
dörren igen frucktandes hon skulle komma effter. 
 Effter långsampt och trägit arbete, så af wördige prästerskapet som rätten, hafwer gl. 
Sigrid Erichsdotter om sina 70 åhr, omsider kommit \til/ denne bekännelsse, at hennes 
modher h. Ingrid Erichsdotter, som för 40 åhr sedan dödde, hafwer utj sin ungdomb bedragit 
sigh och lärdt rijda til Blåkulla och följdt henne medan modren lefde altijd tijt. Men effter 
modrens dödh fått smörielse horn och rijdit allena. Desse 2:ne barn, Erich Hindersson 6 åhr 
och denne Sigrid, tilståår hon tagit med sigh til Blåkulla och fördt dhem hwar natt sedan i 
höstas. 
 Hwad gl. Sigrid hafwer der i Blåkulla uthrättat fåår man ingen bekännelsse af henne, 
uthan allenast dher ätit och druckit. Bekänner och bedragit sine döttrar, h. Kerstin 
Erichsdotter änkia i Rehmen, och h. Märit Erichs:dr, Clemet Swenssons hustru i Älfroos, 
medan dhe woro små barn som ännu i sin konst fortfahra. Tilståår och omsider wara sandt, 
som Jon Swensson har bekändt, om sigh, honom mött med miölkestäfwan uthur hanss 
fäähuus, at bähror hafwa fyllt henne med miölk åth sigh. 
 
3. Påhl Påhls dotter i Rehmen, Gertrud Påhlsdotter på sitt 5:te åhr klagar öfwer änkian, h. 
Kerstin Erichsdotter i Rehmen på sine 52 åhr, gl. Sigrids dotter, hafwer i desse förledne åhren 
tagit sin dotter Gertrud med wåld til Blåkulla och fördt henne med sig hwar natt, beklagande 
sigh eij få någon roo om nätterne. Dher till änkian h. Kerstin i Rehmen, aldeles nekar. Men 
hennes egen modher, h. Sigrid, förmahnar henne, komma til een sann bekännelsse och 
yterligare tilståår hafwa henne i sin ungdomb bedragit. Men änkian, h. Kerstin, [fol. 750v] 
ändå nekar. 
 Desse bekände barn, h. Kerstin änkia förwijdta seedt i Blåkulla och dher hwar natt 
tilhåller, nembl:n: Swen Olufsson i Älfroos om sina 11 åhr, Swen Jonsson ibid. 14 åhr, Nils 
Jonsson 7 åhr, Märit Påhlsd:r 9 åhr. Men h. Kerstin emot all skiähl framhärdar utj sitt 
nekande. 
 
4. Anna Mårtenssdotter om sina 9 åhr och brodren Erich Mårtensson 6 åhr, sigh högeligen 
beklaga öfwer gl. Sigridz andra dotter, h. Märit Erichsdotter, Clemet Swenssons hustru i 
Älfroos på 40 åhr och Clemetz dotter Kerstin 20 åhr, hafwa förledin höst tagit sigh med 
wåldh af sängen och förer dem baak för sigh til Blåkulla. Denna h. Märit aldeles nekar. Dock 
föregifwa barnen at h. Märit förer dhem den ena natten och hennes dotter, Kerstin Clemetz-
dotter, den andra; 2:ne Oluf Halfwarssons barn förer och Clemetz Märit och Kerstin Cle-
metzdotter med sigh, som till bekännelsse eij ähre kombne. Här til både modern h. Märit och 
dottern Kerstin aldeles och inständigt neka. 
 Sammaledes klagar och Swen Jonsson på sitt 14:de åhr, at h. Märit hafwer för 3 åhr 
sedan på lijka sätt fördt sigh med gewalt til Blåkulla, och sedan alt måst, mäst anhwar natt, 
föllia med til Blåkulla. Men h. Märit neekar. Modren gl. Sigrid tilståår sin förra bekännelsse, 
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att hon hafwer och lärdt h. Märit samma konst rijda til Blåkulla, dher med framhärdar hwar 
natt och reser och tager dhe små oskylldige barnen med sigh, men hon ändå nekar och 
ofwanbe:te 6 st. barn henne igenkänna sedt i Blåkulla. 
 
[fol. 751r] 5. Nils Jonsson om sine 7 åhr, sigh beswärar öfwer sin gummodher, Siul Jonssons 
änkia h. Märit Gunmundzdotter i Kohlsätter, hafwer honom wåldsambligen fördt til Blåkulla 
och säger sigh eij minnas huru liten han war, då hon förste gången hade honom tijt. Förledin 
wåhras öfwergaf h. Märit honom, och antwardade sigh utj sin sons, Jon Siulssons händer, 
hwilken ähr dhär i Blåkulla prophorss wordin. Öfwer denne klagar och Nils illa tracterad och 
slagit sigh utj Blåkulla, besynnerligen sedan gossen kom til bekännelsse, hwar till Jon aldeles 
nekar. Men Nils stadigt påståår at Jon Siulsson reed på een stoor koo i natt til Norrige, dher 
han i Blåkulla slogh sigh med een käpp, för det han haar bekändt på Joen. 
 Öfwer denne Siuls Märit klagar och gossen Pehr Olufsson om sina 6 åhr, pläga och 
wåldsambligen föra sigh till Blåkulla. Til detta nekar så wääl Siuls Märit som hennes son Jon 
Siulsson, aldrig wara någon sanningh medh, som gossen på sigh bekänner. Men dhe 6 
bekände barnen tilstå dhem sedt i Blåkulla, Swen Olufsson 11 åhr, Swen Jonsson 14 åhr, 
föregifwa att Siuhls Märit ligger i Blåkulla hoos den stora banhunden, hafwer nu på sigh een 
stoor orm kringh om halsen, at hon icke kan bekänna. I Blåkulla hafwer hon aflat med den 
stora banhunden och födt 7 st. affödo, som hafwer uthseende som hwalpar, dhee hon omlagar 
och ansaar i Blåkulla, den ene heter Guste, 2:dre Braa, 3:die gl. Fahnen, dhe andras nampn 
minnas dhe eij. 
 
6. Göhle Jonsdotter i Älfroos 9 åhr gl., klagade at \h./ Sigrid Swensd:r, Tijdrich Olufssons 
hustru 48 åhr, hafwer för ledin winter ett åhr sedan, begynt föra sigh til Blåkulla och med 
wåldh in till denne dagh tagit sigh om nättren af sängen rijdandes på åthskillige creatur.  
 [fol. 751v] Sammaledes klagar Joen Erichsson om sine 7 åhr, öfwer h. Sigrid Swens-
dotter, hafwer på lijka sätt wåldsambligen tagit sigh af nattsängen och fördt til Blåkulla, eij 
wäl kan minnas huru gammal han war då Sigrid togh honom åstadh första gången. I förledin 
natt hafwer Tidrichz Sigrid rijdit åstad med befallningsmans sootbruna häst, på hwilken Joen 
och Göhle Jönsdotter hafwa och sutit på.  
 Desslijkest klagar och Göhle Simonsdotter på sitt 7:de åhr på denne h. Sigrid, hafwer 
förledin höst begynt taga sigh af nattsängen och fördt till Blåkulla, allenast i denne natt 
sluppit, men tillförne mäst rijdit på een swart brun häst, alla 3 barnen tillika. Till detta nekar 
Tidrichz Sigrid, af sådant eij wetta, u tan barnen fullkombligen liuga på sigh. Men dhe andra 
8 bekände barnen fast påstå at Tidrichz Sigrid ähr icke allenast alltid dher i Blåkulla, då dhe 
blifwa tijt förde, och henne grant egenkänna, uthan och, hennes 2:ne döttrar, Karin 20 åhr, 
Kerstin 17 åhr, och sonen Swen Tidrichsson 6. Dhe bekände barnen angifwa och, att Karin 
och Kerstin taga och barnen med sigh til Blåkulla och rijder för sigh sielfwe, hafwandes 
brodren Swen emillan sigh, och Oluf Hollms[?] son baak om sigh. 
 Om Tidrichz Sigridz modher, h. Ingebor Jonssdotter, berättar nämbden opå sin edz 
plicht, at hon hade elackt taal om sigh, medan hon lefde. Elliest angifwes af Jöns 
Halfwarsson i Älfroos, att han fullkombligen höll Tidrich Sigrids modher suspect skulle 
hafwa förgiordt sin syster h. Ragnill, för det hennes son eij fick henne til ächta, uthan sedan 
som hon begaf sigh i ächtenskap med Swen Rolfsson, twingades hon bort, och hade ingen 
hälssodagh, uthan före åhret [fol. 752r] war omgått, måste skillias ifrån denne werlden i 
största älände. 
 
7. Öfwer pigan Karin Tidrichzdotter 20 åhr gl., klaga desse 3 barn: Swen Jonsson på sitt 
14:de åhr, plägar föra sigh til Blåkulla an hwar natt, utj desse framledne 3 åhr. Men de andre 
nätterne, tager Cleemetz Märit honom, som til förne omrördt ähr. Poiken Roggie Siulsson 8 
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åhr, bekänner at Tidrichz Karin hafwer utj desse 2:ne åhr fördt sigh hwar natt til Blåkulla och 
rijder på åthskillige creatur. Sammaledes klagar och Märit Jonss:dr 6 åhr, at Tidrichz Karin, 
hafwer och tagit sigh tillika med ofwanbe:te Roggie til Blåkulla. Här til nekar Karin 
Tidrichzdotter. Swen och Roggie föregifwer och att Tidrichz Karin ähr gifft i Blåkulla, och 
fått een af röömännerne, dhen hon alla nätter ligger hoos.  
 De andre små 9 st. [?] barnen, som til bekännelse kombne ähre igen känna och Tidrichz 
Karin sedt i Blåkulla, men kan eij förmåås til någon bekännelsse. Karin ähr för denne tijden 
mycket swager, hafwer och legat i 6 weckor på sängh, barnen föregifwer at hon reser lijka 
fort om nättren som dhe andra. 
 
8. Sigrid Lars dotter i Älfroos 7 åhr, angifwer Pehr Tohls hustru Märit Olufzdotter 73 åhr 
gl. född i Ytterbergh, hafwa förledin juultijdh 1672 begynt med gewalt föra sig til Blåkulla, 
och altsedan fram gent hwar natt, in til förledin natt, då hon första gången slapp, plägar rijda 
på hästar, oxar, koor och getter. För 14 dagar sedan hafwer först denne flicka kommit til 
bekännelsse hoos sin fadher Lars Stephansson. Dhe andra hanss 2:ne sönner, Jon 5 åhr och 
Pelle 3 åhr, hafwer och denne Pehr Tohls Märit fördt til Blåkulla [fol. 752v] och änn dhee 
hwar natt tager. 
 Dessuthan beklagar sigh Siul Knutzon i Älfroos att denne Pehr Tohls Märit hafwer och 
fördt hanss 2:ne barn på den onda wägen, nämbl:n Karin Siulsd:r 4 åhr och Göhlo 6 åhr, och 
med dem färdas tijt hwar natt, sedan barnen äro kombne til bekännelse hafwer hon dhem 
hotat med rijss slå i Blåkulla och trätt på dhem. 
 Pehr Tohls Märit nekar här til aldeles, föregifwandes wara osanningh det barnen 
angifwer, men dhe bekände barnen 8 st. Sigrid Swensdotter 10 åhr, Anna Mårtensd:r 9 åhr, 
Swen Jonsson 14 åhr, Nils Jonsson 7 åhr, Göhle Jönsdotter 9 åhr, Swen Olufsson 11 åhr, 
Roggie Siulsson 8 åhr, Swen Olufsson i Hollm 8 åhr, stadigt påstå. Per Tohls Märit grant igen 
känna sedt i Blåkulla och dijt färdas hwar natt. Barnen berätta att een orm sitter kring om 
hallsen på Pehr Tohls Märit, som styrcker henne i sin ondska. Märit framhärdar i sitt 
förnekande stadigt, och säger sigh icke skal bekänna, medan bloden ähr warm utj henne. 
Rätten henne påminte hwad taal och rychte om hennes modher och syskon haar warit, hon 
måtte taga sigh til wara och komma til een sann bekännelsse, då hon spåttade åth rätten, 
brukandes sin onyttige mun, det skal ingen truga migh at liuga på migh sielf. Henne 
alfwahrligen förrhöltz låta blifwa dhe 5 små oskyldige barnen i fredh, som högeligen öfwer 
henne klaga. Då hon swarade, effter dhe liuga på sigh, föräldrarne hafwa icke fått dhem igen 
ännu. Pehr Tohls Märit warnades wachta sigh, hon icke blefwo fördömt med kropp och siäl 
til helfwetis? Swarade, Joa, Sathan fåår fuller deth. 
 
9. Swen Olufsson i Älfroos om 11 åhr, klagar öfwer den [fol. 753r] gamble pigan Ingebor 
Gunmundzdotter 40 åhr, Siuls Märitz syster, hafwer tagit sigh af nattsängen förledin höst 
1672. Klädt på sigh och hafft sigh på taket, dher han först waknade, för honom stod sadlat 
een geet och 3 st. andra barn hafwer hon med sigh tagit, brodren Esbiör Olufsson 4 åhr, Lars 
Påhlsson 4 åhr och Gertrud Påhlsd:r 3 åhr, och sätter dhem på gethen och förer af och til 
Blåkulla, som dhe högeligen sigh beklaga, blifwne wåldsambligen om nattetijdh af Ingebor 
tagne. Men i förledin natt wore dhe andre barnen icke medh, uthan Swen allena med Ingebor. 
Ingebor Gunmundzdotter alfwahrligen förmahntes bekänna denne sin grofwa missgerningh, 
och stora synd, och låta barnen om nättren blifwa i roo. Dehr til hon aldeles nekar, jcke wara 
utj någon troll konst förfarin. Men desse barnen, som dhe andra föregifwa at Ingebor ähr kåck 
i Blåkulla och henne grant igenkänna.  
 
10. Påhl Persson i Rehmen framsade sin dotter, Märit Påhlsdotter 8 åhr, klageligen til känna 
gifwandes at änkian, h. Elizabet Perssdotter ibid; som ähr Märitz gummodher, hafwer för 
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några åhr sedan, begynt taga henne af sängen och fördt til Blåkulla, ledt een kalf i sin fahrs 
stugu, opwäckt henne af sängen, påklädt och sedan satt utj een träseel som sadlader war på 
kalfwen. Elizabet frammanför på kalfen och Märit baakpå, sedan hafwer det burit til wägs 
opp igenom skorstenen och i wädret utj norr. När hon framkommer til den platzen, sätter 
Lissbet kalfwen i stallet och ingåår i stugun och tager rööman i handen, säijandes sin sin[?], 
och gåår til bordz och sitter brede wid röman, men Märit tilhåller wid spijsen. H. Elizabet 
gifwer [fol. 753v] henne maat, berättar och att dher ähre 2:ne röömänner, een stoor och een 
mindre, och att een stoor swart hund ähr dher bundin, för den hon är mycket rädder, och 
fahrligare synes än desse röö män, hwilke inga kläder hafwa på sigh, uthan bara kroppen som 
annat manfolk. Emot mårgonen förer Elizabet henne tilbaka och lägger henne utj sängen och 
tager gethen tilbaka som hafwer legat i hennes ställe, medan hon hafwer warit borto och hafft 
lijka skapnadt som hon sielf dher lågo. Til detta nekar h. Elizabet i Rehmen aldrig hafwa 
fördt lill Märit til Blåkulla. 
 
11. Ländzman Oluf Perssons son i Kohlsätter, Lars Olufsson på sitt 8:de åhr, klageligen 
angifwer det Lars Månsons hustru i Öfwerhogdahl, h. Märit Swenssdotter, hafwer förledin 
wåhras af nattsängen tagit sigh till Blåkulla och alt sedan an hwar natt, in til förledin söndags. 
H. Märit framhafwer sin faders swarta häst den hon wänder opp ned på, och sätter sigh, Oluf 
Gunbiörsson och Jöns Hendrichsson opå och färdas til Blåkulla. Sammaledes klagar och 
gossen Oluf Gunbiörsson, om sina 7 åhr, at h. Märit Swenssdotter på samma sätt förer sigh til 
Blåkulla och rijder på be:te ländzmans, Oluf Persons häst i Öfwerhogdahl tillika med poiken 
Lars Olufson, föregifwer och at gossen Jöns Hindrichsson blifwer och af h. Märit med wåld 
tagin och alla föllies åth til Blåkulla, hwilken nu eij tilstädes, eij heller kommit til någon 
bewkännelsse. 
 Lars Månssons hustru, h. Märit Swenssdotter, som poiken Lars Olufsson och Oluf 
Gunbiörsson anklaga, med gewalt taga sigh til Blåkulla, och i förleden natt sedder ähr af 
Sigrid Larsdotter, stältes för rätten och alfwahrligen förmahntes [fol. 754r] bekänna sine 
begångne Blåkulareesor, hwar til h. Märit nekar, aldrig til Blåkulla farit, mindre wara förfarin 
utj denne trolldoms konsten. Dock agifwes af nämbden at hennes broder, Oluf Swensson i 
By, och Hafra sochn, i Medelpad, är berycktat hafwa rijdit på Oluf Persson i Hwassnäs och 
ärnat med honom til Blåkulla, men under wägen haar Oluf fallit nedt, hwar af hanss öga ähr 
af buskar wordit uthrifwit och dher blifwit qwarliggiande i skogen. 
 Den 19 junij klagade åter Olof Gunbiörsson at h. Märit Swenssdotter hafwer och i denne 
natt hafft sigh til Blåkulla, rijdit på ländzmans Oluf Perssons swarta häst tillika med dhe 
andre granbarnen i Hogdahl: Lars Olufson, Ingiähl och Göhlo, som mycket små ähre och icke 
kunna wäl tahla, dessa alla hafwer h. Märit hafft til Blåkulla, men hon inständigt nekar. 
 
12. H. Märit Swenssdotters man, Lars Månsson på Moon i Öfwerhogdahl sochn om sine 50 
åhr, angifwes af Sigrid Larsdotter 12 åhr, Lars Olufsson 8 åhr, Oluf Gunbiörsson 7 åhr, Swen 
Jonsson på sitt 14:de åhr sedt honom offta i Blåkulla, tillijka med hanss hustru, h. Märit, och 
deras 3:ne döttrar och 2:ne sönner, nembl: Kerstin, Märit och Karin Larsdöttrar, Måns och 
Jönss Larsses sönner. 
 Sigrid tillika medh Lars, Oluf och Swen föregifwa, at Lars Månsson ähr så lijker den 
prästen som ähr i Blåkulla, och emot hwar sundags natt mässar och predikar i Blåkulla, dher 
han förbannar sool, månnd och stiernor och alt det som Gudh skapat hafwer, så förbannar 
han, hanss sång och lääsningar höra dhe icke annat wara än förbannelsse. Til detta nekar Lars 
Månsson inständigt, och högeligen sigh bedyrade wara een osanningh, föregifwandes att 
Sathan skrympter med barnen och repræsenterar dhem sijn liknelsse. Dhe andra Lars Måns-
sons barn [fol. 754v] wore icke tilstädes uthan stadde uthi fäbodarne, allenast Märit 
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Larsdotter 15 åhr gl. som ähr angifwin göra sälskap med modren til Blåkulla, dher til Märit 
aldeles nekar. 
 
13. Swen Olufsson i Hollm 8 åhr, klagar öfwer Tidrichz Karins syster, Kerstin Tidrichzd:r 
om sine 17 åhr, hwilken nu hemma siuk ligger och eij för måår komma til tings, föregifwer 
Swen, hon färdas lijka fort hwar natt til Blåkulla, dher hon dantzar och springer som dhe 
andra. I natt red hon på een röd häst, honom satt på ladutaket och sedan burit til wägs åth 
Blåkulla. I förstone hafwer Kerstins modher, Tidrichs Sigrid, hafft honom åstad, och under 
tijden gl. Sigrid Erichsd:r, som till bekännelse kommin ähr, den andra i ordningen, men nu så 
förer Kerstin honom åstad hwar natt. 
 
14. Mårten Olufsson i Rehmen 8 åhr, sigh beswärar öfwer sin mor modher, änkian h. Brita 
Månsd:r född i Yterhogdahl sochn, emot 68 åhr gl., hafwer fördt sigh hwar natt til Blåkulla, 
alt ifrån barndohmen, så att Mårten eij kan minnas när det först skedde, i förledin natt hafwer 
h. Brita rijdit på een oxe, til detta nekar änkian h. Brita aldeles, men dhe bekände barnen 
föregifwa henne grant igen känna och sedt i Blåkulla. 
 
15. Märit Persdotter i Fånhuus 7 åhr gl., sigh beklagar öfwer sin mor modher, änkian h. 
Ingebor Roggiesdotter, wid pass 70 åhr gl., hafwa för ett åhr sedan begynt taga sigh uhr 
sängen och föra på een geet till Blåkulla, [fol. 755r] och alt sedan dher med hwar natt 
framhärdat, brukandes kalfwar och getter. Marit föregifwer, at mormodern plägar och taga 
sin broder Swen Persson på 4 åhr, och bägge fölgdtz åth sedan i winter, hwilken sielf här om 
eij kan något besked giöra, här til nekar h. Ingebor Roggiesdotter aldeles. Men Märit påståår, 
at Ingebor lagar maat i Blåkulla åth andra och gifwer sigh medh, dock igen kännes af dhe 
andre barnen wara roedqwinna i Blåkulla och gifwer dhem maat. 
 
16. Karin Erichsdotter 5 åhr född i Kohlsätter, klageligen til känna gifwer det Siuls Märitz 
son, Pehr Siulsson på 15 åhr, hafwer förledin winter och alt sedan fördt sigh hwar natt til 
Blåkulla. Siuls Märitz lilla dotter, Karin 11 åhr, ähr och med i samme sälskap och föllier alla 
3. Men denne Pehr tager henne Karin Erichsdotter med gewalt med sigh, och iförledin natt 
föregifwer flickan at Pehr hafwer framtagit h:r Olufz Unæi swarta geet och rijdit på tillika 
med sigh til Blåkulla. Dhe bekände barnen, instendigt påstå, sedt Pehr Siulsson så wäl som 
hanss broder Jon Siulsson som är prophoss i Blåkulla och i 5:te puncten finnes antecknad, 
tillika med modren, Siuls Märit, och på dheras halss bekänna barnen see een orm wara 
kringswept. Men Pehr och Joen här til neka. 
 
17. Pigan Gunnilla Perssdotter, om sina 26 åhr, framfördes som i roop och ryckte kommin 
ähr, af 7 st. barn som til bekännelsse kombne ähre, sedt henne i Blåkulla då dhe dher warit 
hafwa, nembl: 1) af Märit Påhlsd:r 9 åhr 2) Sigrid Swensd:r 10 åhr 3) Anna Mårtensdotter  
[fol. 755v] 9 åhr, Swen Jonsson 14 åhr, Nils Jonsson 7 åhr, Göhle Jönsdotter 9 åhr och af 
Swen Olufsson 11 åhr. Här til Gunnila nekar, men sombliga af barnen påstå, at hon hafwer 
hafft Pehr Halfwarss. barn til Blåkulla, hwilke ännu til ingen bekännelsse kombne ähre.  
 
18. Den 20 junij klagade åter Anna Mårtensd:r 9 åhr, öfwer Clemet Swenss dotters, Kerstin 
20 åhr, hafwer förledin natt hafft sigh til Blåkulla och bägge rijdit på een brun hwijt fotat 
häst, tillika med sin broder Erich, och Oluf Halfwars flickan Gertrud om 12 åhr, som ähr till 
bekännelse kommin ähr. Här til Kerstin nekar. Men pojken Swen Olufsson 11 åhr och påståår 
sedt Kerstin offta i Blåkulla, och förledin winter fått een man i Blåkulla, som heter Nils 
Påhlsson Östansiön i Ytterhogdahl, dher dhe hwar natt hafwa omgänge med hwar andra. 
Sammaledes igenkännes af Swen Jonsson 14 åhr, Sigrid Swensd:r 10 åhr, säger at Nils 
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Påhlsson Kerstins man, ähr förrijder åth Blåkulla och beställer qwarter åth heela sälskapet. 
Göhle Jönssdr 9 åhr, Nils Jonsson 7 åhr, Göhlo Simonsd:r 7 åhr och Swen Olufsson i Hollm 8 
åhr, föregifwe sigh offta sedt denna Kerstin Clemetzdotter dher i Blåkulla, men hon in-
ständigt nekar. 
 Emedan som änkian h. Gertrud Jonssdotter i Kohlsätter och Älfroos sochn, om sine 50 
åhr, hafwer för sittiande rätten med gråtande tåhrar bekändt wara utj sin ungdom låckader af 
den gambla pigan Gunnila Persdotter i Ytterbergh, som hafwer lärdt sigh rijda [fol. 756r] til 
Blåkulla, och dher med icke allenast framhärdat uthan på samma sätt bedragit sine 3:ne 
döttrar Sigrid Larsdotter 12 åhr, Sara 10 åhr och Kerstin 5 åhr, så at Sigrid för sigh sielf rijder 
allena, såsom och läser ett försmädeligit Fadher vår. 
 Sammaledes änkian h. Sigrid Erichsdotter 70 åhr gl. tilståår och omsider för rätten, att 
hennes modher h. Ingrid Erichsdotter som för 40 åhr sedan genom döden afgick, hafwer lärdt 
sig rijda till Blåkulla och sedan dher med framhändat. 6 st. barn hafwer hon wåldsambligen 
fördt med sig til Blåkulla, som ransakningen innehåller. Dessuthan och frijwilligt bekänner 
bedragit 2:ne sina döttrar, h. Kerstin Erichsd:r i Rehmen och h. Märit Erichsd:r den 3 och 
4:de utj ordningen i denne ransakningh, som ännu med sin trollkonst och Blåkullresor 
fortfara och til ingen bekännelsse kan förmåås.  
 Hwarföre kan denne ringa rätten, desse bägge h. Gertrud Jonsd:r och h. Sigrid Erichs-
dotter eij ifrån lijffz straffet befrija, uthan dömmes effter Gudz lagh, Exodi 22: v. 18, Wäste-
råås recess 15 artikel, Kongl. stadga den 20 junij 1570 i Stockholm och Ubsala 1538 åhrs 
beslut 21 art. Men desse förhärdade persohner som til ingen bekännelsse kan förmåås 1) 
änkian h. Kerstin Erichsd:r i Rehmen 52 åhr och hennes syster 2) Märit Erichsdotter, Clemet 
Swenssons hustru 40 åhr, som dheras kiöttzlige modher h. Sigrid sielf bekänner hafwer hafwa 
dhem lärdt framförde lijkwäl i sitt förneekande, 3) Siuls Märit, eller h. Märit Gunmundz-
dotter i Kohlsätter 55 åhr, 4) Tidrichs Sigrid, eller h. Sigrid Swenssdotter 48 åhr, 5) hennes 
dotter Karin Tidrichsd:r 20 åhr, 6) [fol. 756v] Pehr Tohls Märit eller h. Märit Olufzdotter 73 
åhr, som tager 5 barn med sigh til Blåkulla, 7) Pigan Ingebor Gunmundzd:r 40 åhr, 8) Änkian 
h. Elizabet Perssdotter 50 åhr och 9) H. Märit Swenssdotter, Lars Månssons i Öfwerhogdahl 
hustru 40 åhr, öfwer hwilke barnen, tillika med barnsens föräldrar högeligen sigh beklaga och 
jämbra, huru desse wåldsambligen föra barnen til Blåkulla, dher dhe dhem illa handtera och 
aldrig få någon roo, om nättren.  
 Nämbden kan fuller dhem eij för sitt sambwette frijgiöra effter dhe och sielfwa elliest 
opå rättens tilfrågan, wägra sigh fästa lagh och säija, det ähr ingen som troor sig swäria med 
oss, uthan Gudz och höga öfwerheeten dhe må giöra af oss hwad dhem behagar. Och emedan 
desse icke för denne gången kunne förmåås til någon bekännelsse, eij heller sådane witnen 
finnes som gifwes witzord, hwarför, i allsom största underdåhn. ödmiukheet effter 2 puncten 
rättegångz ordinantien remmiteres denne saak under högl. Kongl. Håfrättens nådige och 
höghwijse widare omdömmande. 
 Effterskrefne som eij heller ähre kombne til någon bekännelsse, uthan effter noga 
betänckiande opå höga öfwerhetennes nådigste behagh opskiutes dheras saak til näste laga 
tingh, då förmodeligen bättre skiähl lära fram komma nembl: 1) Lars Månsson i Öfwer-
hogdahl som barnen angifwa wara präst i Blåkulla, 2) Kerstin Tidrichdotter, 3) H. Brita 
Månsd:r änkia, 4) H. Ingebor Roggiesd:r, 5) och 6) Siul Märitz sönner, Jon prophoss och Per 
Siulsson, 7) Gunnila Persd:r, 8) och Kerstin Clemetzdotter. Barnsens föräldrar sampt nämb-
den och gemene man supplicando underdånigst och ödmiukeligast bidia, at dhe gambla 
förhärdade persohnerne som dhe små oskylldige barnen wåldsambligen föra til Blåkulla och 
till [fol. 757r] ingen bekännelsse kunna bringas, måtte till ett probf blifwa ifrån församb-
lingen skilde, effter dhe med sina Blåkulresor eij afstå, uthan dhe med slijka framfärdeligen 
continuera. 
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19. Effter hanss excell:tz gouverneurens höghwälb:ne h:r Carl Sparres mandatorial af dato 
Holm 4 maij 1673 anklagade befallningsman wäll:de Oluf Persson Ströhm, ländzman i 
Swegh sochn, Oluf Mattzon i Herröö, för begångit landzkiöp här i Härieådahlen med 
älghudernas opkiöpande och öfwerförande til Norrige, emot hanss excell:tz högwälb:ne h:r 
gouverneurens stränge förbudh och många skrifwelser som för allmogen i Härieådahlen af 
cronones befallningzman ähr wordin publicerade och alfwahrligen förmante taga sigh til wara 
för sådan olaga handel, uthan be:te älgshudar emot landzens gångh skohla opdragas til Kongl 
Maj:ttz Håffstaat och Lijff gardie, hwar effter noga examinerades.  
 Dy befanss att tolfman Jon Persson i Glijsebergh hafwer tilförne på ett landzmöte 
angifwit, at ländzman Oluf Mattzon hafwer förledin kyndersmesso tijdh öfwerfördt till 
Norrige 2:ne skrinnor med älgshudar, dher dock ländzman Oluf Mattzon med tolfmän tilförne 
hafwa med delst befallningsman, wäll:de Oluf Persson Ströhm, attest under sochnens signete, 
at ingen älgsdiur ähre i förledin winter slagne, mycket mindre några älgshudar skulle finnas 
til sahlu, altså förehöltz Oluf Mattzon tilkänna gifwa, hwarest han dhe öfwerförde älgs-
huderna opkiöpt hafwer, hwilken tilstad allenast i förstone med sin jngifne jnlaga hafwa 11 
st. små älgshudar ophandlat, somblige i Silliesdahlarne och dels här i Härieådahlen förr något 
förbud skedde, men honom remonstrerades af hans excell:tz höghwälb:ne h:r [fol. 757v] 
gouverneurens åtskillige skrifwelsser, at älgzhudzhandelen war så wäl förbudin a:o 1672 som 
sedermehra. Fördenskuld honom alfwarligen af rätten förmantes inläggia til den 21 junij een 
sådan richtigh specification på alla dhe älgshudar til stycketals och wicht han på 1673 åhrs 
winter haar til Norrige öfwerfördt, den han med sin eedh verificera kunna, hwilken omsider 
effterkom hafwer inalles a:o 1672 och 1673 opkiöpt här i Härrieådahlen, dels och i 
Silliesdahlarna utj betahlningh bekommit, 32 stora och små som wäga tilhopa 21½ wågh och 
dhem öfwerfördt til Norrige, dher dhe än osålde liggia hoos Lorentz Mårtensson handelsman 
i Trundheim, hwar ibland 9 st. ähre silliesdahlehudar, och den 10:de fått i wännegåfwa af 
ländzman Halfwar Swensson i Lillherrdahl, som ungefer wäga tilhopa 6½ wågh, och för dhe 
öfwrige 15 wågarne eller 22 st. stora och små som liggia osålde i Norrige och befinnes wara 
kiöpte inom Härrieådahls gräntzen.  
 Så kunne tingsrätten ländzman Oluf Mattzon för sådan olaga handel härutinnan eij 
bijfalla, uthan effter Sweriges lagh 6 cap. Kiöpmål. balk L.L. för landz kiöp saakfältes til 40 
m:k:r s.m:t och dhe 15 wågar älgzhudar han för uhr landet emot åtskillige förbudh til Norrige 
hafwer öfwerfördt dher dhe än osålde liggia effter hanss egen bekännelsse och inlagde 
specification. Så pröfwar rätten det skiähligt, at han antingen förer dhem tilbaka igen, som 
blifwa till Kongl. Maj:ttz och cronan confiscerade, eller i stället erläggia effter landsens gång 
15 d.r s.m:t för hwar wågh som belöper i confiscation 225 d.r sölf.m:t angående dhe 6½ 
wågarne som ländzman Oluf Mattzon utj een [fol. 758r] annan jurisdiction och Silliesdahla 
gouvernamente föregifwer sigh hafwa utj betahlningh bekommit, kan rätten dherom eij sluta, 
uthan hemställes dher å orten til forum competens. 
 
20. Gertrud Andersdotter i Räthan bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med Oluf Essbiörs-
son i Öfwerhogdahl sochn, och aflat tilhopa barn, hwilket föddes förledin kyndersmessotijdh 
och emedan intet ächtenskap ähr uthlåfwat ingetdera det påståår, dy saakfältes Oluf Ess-
biörsson till 40 m:k s.m:t effter 3 cap. Gifft. B. L.L. och Gertrud till 20 m:k s.m:t effter 
höglofl. Kongl. Håfrättens resolution och försöria barnet effter 12 cap. Ärfd. B. L.L. 
 
21. Sigrid Trygges dotters förlijknings skrifft af barnens förmyndare obödz tridie gången, 
emillan henne och hennes barn, och Gunbiör Olufsson.  
 
22. Biörn Persson i Lindsel, Jöns Biörsson, Påhl Änfastsson och Pehr Olufsson ibid, ankla-
gas af brofogden Erich Hanson, warit offta warnade och tilsagde at byggia sin wägh emillan 
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Backe by och Ransiö, men sådant eij effterkommit, och wägen heel odugligh finnes, altså 
saakfältes desse för tresko hwartera till 3 m:k s.m:t effter 3 Bygg.b. och 33 cap. Ting.b. L.L. 
 
23. Erich Jonssons hemman i Herröö, opbödz andra gången, kiöpt af Oluf Olufsson Tuhr. 
 
24. Oluf Olufsson Thures testamentzskrifft, gifwin sin hustru h. Märit Perssdotter, opbiudes 
andra gången, angående een jordepart få niuta i sin lijffztijdh, och sedan lägges den samma til 
hemmanet igen. 
 
[fol. 758v] 25. Siuhl Rolfssons i hemman i Äggiom opbödz andra gången kiöpt af 
befallningsman wäl:tt Oluf Persson Ströhm. 
 
26. Lars Stephanssons jordepart utj Älfroos, kiöpt aff Påhl Tryggiesson och Pehr Tohlsson, 
opbiudes andra gången. 
 

______________ 
 
 
[fol. 767r] Wij Per Brahe, grefwe till Wissingsborg, friijherre till Caijana, herre till Rydbo-

holm, Lindholm, Brahelina och Bogesundh, Sweriges rijkes Rådh, drotzet och 
præsident uthj den Kongl. Swea Rijkes Håffrätt, sampt lagman öfwer Wässman-
landh, Bärgslagen och Dahlarne, så och nu på denne tijdh närwarande assessores, 
helssa h:r gouverneuren wälborne Carl Sparre Larsson wän- och wälwilleligen, 
och låtho honom här medh tilhandakomma en öfwerwägadh och resolverat högh-
måhls saak, oss jfrån hanss gouvernamente tilskickat, med tilförsigt. 

H. gouverneuren wille der på en tilbörligh execution föllia låtha, och sedan 
gifwa oss all wiss beskedh der om tillbaaka igen. Befalle honom här medh Gudh 
alzmechtigh wän- och wällwilleligen, af Ståckholm den 24 octob. a:o 1673. 

 
Den ransakningh och domb ifrån Heriedahlen och Swegz tingelagh, öfwer en hoop trullpack, 
som medelst ingångit förbundh medh Satan hafwa farit till Blåkulla, fört barn dijt medh sigh, 
och bruukat alla handa gräseligh trulldomb, hwar öfwer en jämmerligh klagan höres af, för 
föräldrarna som i så ynkeligh måtto måste spöria och see sine meenlööse barn af trulpackorne 
handteras och förföras: 
 1) Gertrud Jonssdotter i Kohlsäter en änkia om sine 50 åhr, ähr rögd och anklagat af sin 
egen dotter Segrid Larsdotter tolff åhr gammal, då modren har tubbat henne till att bekänna 
på en annan hustru Kerstin i Qwisthuus ben:dh att hon [fol. 767v] skulle fördt flickan till Blå-
kulla, hwilket Sigridh inför rätten icke har kunnat öfwertyga, bekänner hon omsider på sin 
egen moder Gertru, att hon har ifrån barndomen låckat och fördt henne med sigh till Blåkulla, 
låtit merkia henne af Satan och lärt henne läsa ett försmädeligit Fader wår, med mycket 
mehra, hwilket modren omsider sielf bekiänner och tilstår, föregifwandes sigh hafwa uthj sin 
ungdomb lärt samma diefwulskonst af en pijga som nu ähr dödh, och sedan brukat slijk 
maskopij medh den elaka alt framgent, tagit medh sigh och lärt ännu twänne andre sine små 
döttrar, Sara om 10 och Kerstin om 5 åhr, hwadh hon meehra i Blåkulla har bedrifwit och 
hwilket hennes gelijkar dher finnas, will hon intet bekiänna, uthan säijer att dhe må bekiännat 
siälfua, så som bredare finns i ransaakningen pag. 1, 2, 3. Tinghzrätten har på denne hen-
nelsse[!, läs: hennes] bekiännelse dömbdt henne till döden, pag. 16. 
 2) Sigridh Erichzdotter på 70:de åhret, ähr beträd medh samma missgerningh, har wåld-
sambligen fördt små barn medh sigh den elaaka wägen på diefwuls reedskap genom skor-
stenar, up i wädret åth Norgie, dijt Stygstaden war anstalt, ähr och synter 3:ne reesor fram i 
wädret af Jon Swensson, bonden i Älfroos, då hon och har fallit nedh på jorden, när hon [fol. 
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768r] begynte läsa och strax swunnit bordt igien, men mött honom sedan medh en miölke 
stäfwa och blifwit rädd och häpen för honom, bediandes att han icke skulle röija henne. Hon 
Segridh bekenner för rätten, att hennes modher som 40 åhr sedan ähr dödh blefwen, har lärt 
henne rijda, och att hon sielf allt framgeent har jdkat denna dieffwuls skapen, och tagit barn 
medh sigh, så wäll som och bedragit twänne sina egna döttrar, hustru Kerstin Erichzdotter 
änkian i Remmen, och hustru Merett i Elfroos, som ännu fara fort i sin konst, hon tilstår och 
att Jon Swänsson bekiännelsse om henne är san färdigh, men will intet uppenbara af fölliet 
pag. 4 et 5. Hwarför hon af tingsrätten fälles till döden pag. 16, som omständeligare af 
sielfwa ransakningen ähr att aftaga. 
 Resolutio: Giertrudh Jonssdotter i Kolsäter och Sigredh Erichzdotter, kunne ifrån lijffz-
straffet intet befrijas, uthan skole för sine gräselige synder skull, androm till skräck och 
warnagel halss huggas och å båhle brännas. 
 Uppå den Konungzlige Håffrettens wegnar 
  Arfvid Ifwarsson 
 
  Johan Cronhielm 
         secret. 
 
 
[fol. 768v] Befallningzman wäl:t Olof Persson Ströhm, 
 
Jagh öfwer skickar eder här bijfogat den högloffl. Kongl. Håffrättens domb och resolution 
öfwer twänne trulpackor, Giertru Jonssdotter i Kohlsäter en änkia om 50 åhr och Segrid 
Erichzdotter påå 70:de åhret, begge i Swegh och Herdahlarna, hwilka icke kunna ifrån lijffz 
straffet befrias, uthan skole för sine grässelige synder skull, androm till skräck och warnagel 
halsshuggas och på båhle brännas. För den skull befalles eder alfwarligast att i medh aldra 
första anstelle der öfuer en werkeligh execution, och sedan gifwa migh der om all godh 
beskedh. 
 Datum Ulfåsa den 9 novemb. a:o 1673. 
 Carl L: Sparre  
 
 
A:o 1674 den 12 januarij anstältes execution öfwer Gertrudh och Segridh. Attesterar 
 
   Oluff Pedersson Ströhm 

 
 
 
Ting 23, 24, 25 och 26 februari 1674 
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, volym E XI e: 3156, fol. 809v–816r, RA. Den andra hälften av 
protokolllet (fr.o.m. § 20) rör rannsakning om trolldom. 
 
Anno 1674 den 23, 24, 25 och 26 februarij höltz laga ting med allmogen af Sweeghz giäldt, 
närwarande cronones befallningsman wäl:tt Oluf Pehrsson Ströhm, tillika medh dhe tolf 
edsworne nämbdemän: 
 Oluf Erichsson i Glijsebergh, Pehr Olufsson i Ytterbergh 
 Joen Biörsson i Byyn, Oluf Pehrsson i Kohlsätter 
 Pehr Erichsson i Herröö, Swen Rolfsson i Byyn, 
 Erich Simonsson i Öfwerbergh, Pehr Olufsson i Ytterbergh, 
 Jacob Erichsson i Rijssmyhr, Oluf Olufsson i Hollm, 
 Oluf Pehrsson i Åker, Joen Pehrsson i Glijsebergh. 
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1. Blef af rätten afsagdt, igenom brofougdens Erich Hansson påkärande, det allmogen näst 
kommande Wallborgsmässe tijdh, skohla begifwa sigh på wägabyggningen, at afstaka hwar 
och een sitt wäga stycke, dher dhe sedan eij byggia, skola dhe lagligen derföre plichta. 
 
2. Allmogen förelästes Norkiöpings besluth och Kongl. Maj:ttz resolution om lagmans och 
häradshöfdings penningars uhtgiörande, wid laga straff til giörandes, som dher emot treska, 
hwar til nämbden och allmogen swarade, at een deel ähre så uthfattige, at dhe intet äga, 
fördenskuld pålades ländz- och tolfmän inläggia een sådan rööklängd, den dhe med eed 
verificera kunna, och dher annorlunda befinns, så skohla dhe derföre för allt efftertaal swara. 
 
[fol. 810r] 3. Effter Kongl. Maij:tts executions stadgas 26 punct tilsattes upsyhningsmän i 
Öfwerhogdahl Gunbiör Olufsson; i Älfroos sochn Joen Jonsson, Joen Månsson i Kohlsätter; i 
Svegh sochn Pehr Persson i Yterbergh, Nils Erichsson på Nilswallen, Erich Hindrichsson i 
Ulfkälla, Oluf Påhlsson i Öfwerbergh, Anders Tuhresson i Herrö, Anders Jönsson i Raansiöö, 
och Oluf Pehrsson i Glötha, aflade sin eedh, granneligen ospana och rättrådeligen tilkänna 
gifwa, hwad hwar och een emot lagh och Kongl. ordningar bryta. 
 
4. Jöns Pehrssons och Oluf Jonssons förlijkningsskrifft om hemmanssbythe, opbödz andra 
gången. 
 
5. Erich Jonssons hemman i Herröö opbödz tridie gången, 
 
6. Siuhl Rolfssons hemman i Äggiom opbödz tridie gången. 
 
7. Pehr Olufssons hemman i Fånhuus, opbödz första gången. 
 
8. Pehr Jöransson i Glijsebergh insinuerade een förlijknings skrifft, wara af sin swåger Pehr 
Olufsson nöijachteligen för löst och fast betalt med 70 r.d:r och een silfwerkosa, hwilken op-
bödz förste gången. 
 
9. Lars Månsson i Öfwerhogdahl och Carl Erichsson ibid som lagligen igenom ländzman 
Oluf Pehrsson stämbde ähre, at swara til Älfroosboernes syyneomkostnad emot Yterhog-
dahlingarne, men eij framkombne, dy saakfältes dhe för stembnings försittande hwartera 3 
m:k:r sm:tt: effter 33 cap. Tingmåla balk. L.L.  
 
[fol. 810v] 10. Dito Lars Månsson för svarslösa 3 m:k:r som absenterade sigh ifrån ransak-
ningen som höltz öfwer trullfolket, effter han och een berycktader ähr, wara präst i Blåkulla. 
 
11. Oluf Påhlssons hemman i Öfwerbergh, opbödz första gången. 
 
12. Änkians h. Elizabeta Jonssdotters fullmächtigh Jon Pehrsson i Glijsebergh, kiärade till 
ländzman Oluf Mattzson om någon gammal fordran, men föregaf eij wara dher til lagligen 
stämbder, dy opskötz ärendeth til näste laga tingh. 
 
13. Clemet Swenssons i Älfroos för märkelig oliud å tinget, saakfält effter 43 cap: Ting. m. 
b. 3 m:k:r s.m:t. 
 
14. Lars Staphanssons hemman i Älvroos, opbödz tridie gången. 
 
15. Hänninch Pehrssons hemman i Byyn opbödz första gången. 
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16. Ländzman Oluf Mattzon kiärade til sin broder Pehr Mattzon i Herröö, om någon arff 
efter bägges dehras moder sal. h. Karin Persdotter, bestående i åtskillige små saker, af värde 
vid pass 15 r.d:r. 3 ort 8 skill:r som wore förgätne, när arfzcontractet den 22 maij 1652 arf-
wingarna emillan oprättadt, som bewijsas seder[me]ra medh een för lijknings skrifft af dato 
30 martij 1656 huruledes ofwan be:te löösöhrer skulle effter modrens dödh, bröderna emillan 
deelas och skifftas, som alla redo skedt ähr, men Oluf Matzsson ähr icke nögd med den 
deelen han hafwer bekommit; hwarför funno nämbden skiähligt, at Pehr Matzsson effter 15 
capitlet Ärfd. b. L.L. med swornan edhe åter bähr och jämkar [fol. 811r] lotten uthi det som 
feelas kan, doch så, at hwar behåller som fångit hafwer, men skriffterne af datis, som 
ofwanbemält ähr, approberar tingsrätten i alle sine clausulis. 
 Men den twist anbelangande, som dhem emillan war, om modrens syytningh och födo, 
så bewistes det, Pehr Mattzon hafwer henne oppehållit med födo och tarfweligh skiötzel i 4 
åhrs tijdh; Oluf Mattzon uti 1½ åhr, dock uti hennes siuklige lägenhet och stora swaghheet, 
såsom och påkostadt uhtfärdz ööl. 
 Nämbdens betänkiande i detta måhl, ähr, att Pehr Mattzon niuter af oskiffto 10 r.d:r. för 
dhet han mehra hafwer anwändt till sin sal. moders syytningh och födo, til föllie af 31 cap. 
Jord b. L.L. och 19 cap. Ärfd b. St.L. Men til ett ändtligit sluuth bröderna emillan skohla 2:ne 
opartijske män förordnas, som någa öfwersee och förfahra at dhem bägge skeer rätt som lagh 
förmåår dher til med adiungeras befallningsman wäl:te Oluf Pehrsson Ströhm effter bägge 
parternas begäran. 
 
17. Kyrckioherden wördigh och wällärde h:r Mårten Bullernæsius klageligen sigh beswärade 
öfwer sine grannar i Byyn, det dhe eij hafwa för sina ägor dher sammastädes stängdt, derföre 
hafwer hanss swijn dijt kommit, och ett af hanss största ähr wardit ihielslagit uthom täckten; 
fördenskuld pålades byymännerne sine giärdzlegårdar oprätta och förfärdiga wid laga plicht 
tilgiörandes, näst kommande Wallborgmessa, och dher skademannen kan opspanas, skal han 
derföre lagl. plichta. 
 
[fol. 811v] 18. Påhl Tryggiesson i Älfroos klagade, att Jöns Halfwarsson hafwer slagit ifrån 
sigh någon slott som hanss fadher af ålder hafwer brukadt, dher til Jöns nekar, fördenskuld 
förordnades goda män som dherom skohla ransaka, gifwandes rätten all godh underrättelsse. 
 
19. Landzprophoossen Erich Hansson Syyl tilbiuder sigh willia inlösa ett trögs uthsäde af 
Pehr Jonsson på Äggiom som tillförne af ålder under hanss gårdt haar tillegat, hwar ifrån 
Pehr Jonsson sigh eij unddraga kunna så wara tilgått, uthan begärte derför sin betahlingh; 
hwarför erkände rätten skiähligt, det Erich Hansson ähr efter Sweriges lagh 7 cap. Jordb. L.L. 
som Kongl. Maj:ttz resolution om ägornas för minskande berättigat at få inlösa be:te tröghz 
uthsädhe medh dess tillagor för 6 r.d:r under sitt hemman igen, effter det pröfwades af 
nämbden icke mehra wara wärdt. 
 

[i marginalen:] Trullpackz ransakningen: 
20. Lars Halfwarsson från Öfwerhogdahl sochn 12 åhr g:l klagade öfwer sin brors hustru, h. 
Märit Olufsdotter, Oluf Halfwarssons hustru född i Medelpad och Hafre sochn, hafwer för 
1½ åhr sedan våldsambligen tagit sigh af nattsängen och på een häst fördt till Blåkulla, och 
alt sedan hwar natt måst färdas, mestadels 2 gångh om natten. 
 Dhe andra gåssarna, Harald Gulbrandson 12 åhr, Lars Olufsson 9 åhr, Oluf Gunnbiörson 
7 åhr, berätta henne sedt i Blåkulla dher hon wäfwer, och förer tijt sin egen dotter, Ingebor 
Olufzdotter [fol. 812r] 9 åhr, och Kerstin Halfwarsdotter 10 åhr, men h. Märit dher till nekar. 
Dock synes på hennes wänstra lillfinger wara märckter, lijka som andra trollkiäringar som 
hafwa kommit till een rätt bekännelsse. 
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21. Oluf Svensson i Älfroos 13 åhr g:l sigh högeligen beklagar öfwer Clemet Swenssons 
hustru, h. Märit Erichsdotter, hafwer för 3 veckor sedan h. Märitz modher, gl. Sigridh blef 
effter högl. Kongl. Håfrättens resolution iustificerat, tagit sigh med wåld til Blåkulla och 
fördt ibland andra barn på koor tijt.  
 Sammaledes klagade och, 2) Sigrid Swenssdotter 11 åhr, 3) Swen Jonsson 14 åhr, 4) 
Halfwar Påhlsson 7 åhr, 5) Joen Påhlsson, så at Clemetz Märit förer icke allenast dhem tijt, 
uthan och, tager andra barn med sigh, så att hon hafwer 20 st:n barn til Blåkulla, 6) Anna 
Jonssdotter 5 åhr, 7) Sigrid Larsdotter, 7 åhr, 8) Jon Larsson 5 åhr, 9) Erich Påhlsson 7 åhr, 
10) Elizabet Simonsdotter 9 åhr, 11) Märit Påhlsdotter 12 åhr, 12) Sigrid Påhlsdotter 8 åhr, 
13) Gertrud Hindrichzdotter 2 åhr, 14) Mattz Simonsson 4 åhr, 15) Sigrid Halfwarsdotter, ett 
litet linnebarn. 
 
22. Clemeth Swensdotter, Kerstin om sine 20 åhr, hafwer fördt desse til Blåkulla, flickan 
Anna Mårtensdotter 10 åhr, 2) Erich Mårtensson 7 åhr, 3) Pehr Larsson 4 åhr, hwilken nu 
frånwarande ähr. 
 
23. Hindrich Erichsson i Broo, i Älfroos som förledin sommar war af tingzrätten uthskieckat 
effter [fol. 812v] Tidrichz Sigrids dotter, Karin Tidrichzdotter sagdt till honom på kyrckio-
wallen och bedt honom tillsäija Karin taga emot dicht, wij hafwa intet bekändt oss dehr till h. 
Sigrid Swenssdotter nekar eij sagdt.  
 Öfwer h. Sigrid, beklagar sigh åter desse barn, 1) Göhle Jönsdotter 9 åhr, 2) Joen 
Erichsson 7 åhr, 3) Göhle Simonsdotter 7 åhr, som 1673 åhrs ransaknings 6:te punct widare 
innehåller; dessutthan beswära sigh och desse barn, 4) Göhle Siulsdotter 6 åhr, 5) Karin 
Siulsdotter 4 åhr, att Tidrichz Sigrid hafwer tagit dhem sedan Pehr Tohls Märit blef dödh, 6) 
Påhl Olufsson i Älfroos 4 åhr, 7) Märit Pehrsdotter i Fånhuus 8 åhr. 
 
24. Tidrichz Sigridz dotter, Kerstin Tidrichzdotter 17 åhr, tager desse barn til Blåkulla. 1) 
Swen Tidrichsson 7 åhr, som angifwes och eij will bekänna. 2) Swen Olufsson Hollm 9 åhr, 
3) Roggie Siulsson 8 åhr, och under tijden tager Tidrichz Karin henne.  
 
25. Tidrichz Karin 20 åhr, förer till Blåkulla Märit Jonsdotter 6 åhr, och Swen Pehrsson 14 
åhr, 3) Anna Jonsdotter 5 åhr, som hon föhrer til skifftes anhwar natt med Clemetz Märit. 
 
26. Desse barn beklaga sig öfwer gambla pigan på Äggiom Gertrud Pehrsdotter, 64 åhr, föra 
sigh med gewalt til Blåkulla, nämbl. först Hans Erichsson 9 åhr, at Gertrud hafwer förledin 
påsk första gången tagit sigh til Blåkulla af sin nattsäng och på en häst tijt rijdit, men sedan 
brukat koor [fol. 813r] och nyligen åter brukat hästar, hafwer Gertrud och tagit med sigh till 
Blåkulla, 2) Gossen Jöns Jönsson 7 åhr, på lijka sätt sigh beklagade, såsom och bägge be-
känna, det Gertrud hafwer budit sigh peningar i Blåkulla, dhem Gertrud haar dedan fördt, och 
bägge gåssarna budit, då dhe dhem sågo, war eij allenast än spånar och hästlortar, men i 
Blåkulla sågo dhe uth såsom andra peningar. Dhe lääsningar hon dhem lärer, ähr eij annat än 
swordom och för bannelsse, om det Gudh hafwer skapat. 
 3) Poiken Pehr Ährlandsson 3 åhr, tager och Gertrud med sigh som gåssarna bekiänna. 
4) Karin Zachrisdotter i Ytterberg 14 åhr g:l tager och Gertrud med sigh anhwar natt, som 
Hans och Jönss bekänna, men Karin nekar dher till. 5) Angifwes och af ofwan be:te barn, at 
Gertrud hafwer och bedragit Erich Jönsson 14 åhr g:l som och rijder medh sielf hwar natt, 
tillika med dhe andra, men will ingalunda det bekänna, föregifwandes eij wetta eller kunna 
förstå i sådant mörcker fahra. Gammelpigan Gertrud aldeles nekar, hafwa een sådan grof 
synd föröfwadt, men nämbden betyga at hennes modher h. Brita Andersdotter född i Öfwer-
hogdahl war och derföre i ryckte kommin. 
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27. Öfwer h. Kerstin Nilssdotter i Byy, Oluf Halfwarsons hustru född i Glöta by, 44 åhr g:l 
beswärade sigh först gossen Joen Jonsson i Byyn 13 åhr g:l det hustru Kerstin hafwer för 
någre åhr sedan, som han eij förwist kan minnas, med wåld tagit sigh ibland andre barn [fol. 
813v] till Blåkulla och warit tijt förder på åtskillige creatur, och i förledin natt reed hon med 
h. Kerstin och andra barnen på tolfmans Swen Rolfssons häst i Byyn. 
 2) Pehr Keelsson i Byyn, 8 åhr, klagar och öfwer h. Kerstin Nilssdotter hafwer i desse 3 
åhrs tijdh fördt sigh til Blåkulla jempte sin syster Märit Keelsdotter, 6 åhr g:l., och alt sedan 
hwar natt dher med fram härdat, rijdandes på åtskillige creatur. 4) Flickan Gertrud Perssdotter 
7 åhr, på lijka sätt sigh beklagar, som dhe förrige, öfwer denna h. Kerstin Nilsdotter, men hon 
nekade sigh eij afwetta wara i denna konsten öfwadt. Denna h. Kerstin omsider effter trägit 
anhållande bekände hafwa desse barn igenom Sathans inrådande bedragit och fördt til 
Blåkulla. Med gråtande tårar sigh beklagade, wara i sin ungdom låckader och bedragin af sin 
granpiga dher i Glöta by, gl. Gertrud be:d, som för några åhr sedan genom döden afgick 
hwilken och något war i slächt med henne. Men widare om sin slächt, som för tiden lefwa, 
eller någon annan, eij will bekänna och oppenbara. 
 Den 26 februarij förehades åter denna h. Kerstin och tilfrågades utj hwad tilstånd hon nu 
ähr? Swarade, det som hon i gåår bekände, hafwer hon sagdt osandt på sigh sielf, och således 
sine ord revocerade. 
 
28. Öfwer h. Ehlin Perssdotter, Jöns Anderssons i Byyn, klagade först flickan Ingebor Måns-
dotter 8 åhr, 2) Oluf Swensson 7 åhr, 3) Swen Swensson på sitt fierde åhr, 4) Joen Persson 6 
åhr, det h. Ehlin Perssdotter tager [fol. 814r] dhem med wåldh til Blåkulla hwar natt, dher till 
h. Ehlin nekar. 
 
29. Harald Gulbrandson 12 åhr, klagade på Lars Månssons hustru ifrån Öfwerhogdahl, h. 
Märit Swenssdotter, det hon alt sedan korssmessa dagh förledin höstas haar fördt sigh på 
hästar til Blåkulla, dher til hon nekar. Lars Olufsson i Hogdahl 8 åhr, och poiken Oluf 
Gunbiörson 7 åhr, det samma betyga och inför rätten henne förwijta, wara kock i Blåkulla 
som 1673 åhrs protokoll wijdare uthwijsar, och dhe nu sigh högeligen beklaga hwar natt 
blifwa af henne wåldsambligen tagne. Men h. Märit inständigt nekar, dock synes på hennes 
wänstra lillfinger wara märckter, som af andra hennes gelijkar. 
 
30. H. Märitz 3:ne döttrar, Kerstin Larsdotter 17 åhr, Märit Larsdotter och Karin Larsdotter, 
tillika med gåssarna Måns och Jöns Larss sönner i Hogdahl fahra och så til Blåkulla, dhe 2:ne 
pigor rijda för sigh sielfwa och taga barnen med sigh, Jon Gunbiörsson 5 åhr, som Kerstin 
fuller nekar till, men dhe andre hennes barn, som frånwarande ähre, så föllia dhe sin modher, 
h. Märit Swenssdotter, det ofwan be:te hogdahlsgossar fast och inständigt påstå. 
 Men h. Märit bährer neij för sigh, och hennes barn, flickor och sönner ähro eij tilstädes, 
för bem:te hogdahlsgåssar angifwa dhet Kerstin Larsdotter ähr gifft i Blåkulla och hafwer een 
rööman, horn på knä och hufwud, Wärsten be:d, som Kerstins fader Lars Månsson hafwer 
dhem wigdt, dher sammastädes tillsammans. 
 
[fol. 814v] 31. Harald Gulbrandson bekänner och, det Gunbiörns i Hogdahl swärmoder, 
änkian h. Ingiähl tager Gunbiörns lilla son, Jon Gunbiörsson til Blåkulla, och dher henne sedt 
några gånger spinna, hwilket dhe andra gossarna ifrån Hogdahl det samma bekänna, samma-
ledes tillstår och Lars Halfwarsson. 
 
32. Öfwer pigan Ingebor Gunmundzdotter i Ytterberg klaga åter desse 4 persohner, som uthj 
1673 års ransaknings 9 punct igenfinnes, nembl:n Swen Olufsson 11 åhr, Essbiör Olufsson 4 
åhr, Lars Påhlsson, Gertrud Påhlsdotter 3 åhr, det Ingebor ännu tager dhem bort til Blåkulla. 
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Sammaledes Oluf Olufsson 7 åhr och Joen Olufsson 4 åhr, klaga och på sin fahrsyster, barnen 
bekänna och, det hon tager Jon Gunbiörsson Budz lilla son om 2 åhr med sigh til Blåkulla, så 
at hon nu hafwer 7 stycken barn, men Ingebor stadigt nekar. 
 
33. Den andra systren, h. Brita Gunmundzdotter, Jon Jonsson Grafz hustru i Yterbergh, be-
klagas af sin egen dotter, Sigrid Jonssdotter 11 åhr, som wördige h:r Oluf Unæus berättar, 
hafwa för sigh bekändt, hwilken nu siuk ligger, att modren skulle hafwa fördt sigh til 
Blåkulla, gåssen Erich Persson i Yterbergh 7 åhr klagar och, öfwer denna h. Brita, hafwa för-
ledin wåhr begynt föra sigh til Blåkulla, och dhermed hwar natt framhärdat. Ehuruwäl hon i 
winter dher een stund tilhölt. Een flicka, Gunilla Olufzdotter 7 åhr föllier och medh. 
 
[fol. 815r] 34. Opå den tridie systern, änkian Märit Gunmundzdotter i Kohlsätter, klaga desse 
barn, Sigrid Larsdotter, på sitt 13:e åhr, tager sigh med wåld til Blåkulla, tillika med sin 
syster, Sara Larssdotter 10 åhr, Nils Jonsson 7 åhr, Pehr Olufsson 6 åhr, och dottren Karin 
Siulsdotter i Kohlsätter 15 åhr, tager gåssen Pehr Erichson 4 åhr, och hennes son Pehr 
Siulsson, tager Karin Erichssdotter til Blåkulla. Men hon nekar, denna Siuhls Märit blifwer af 
många barn öfwertygader, som 1673 åhrs ransaknings 5 punct innehåller. Men den andre 
hennes son, Joen prophoss i Blåkulla, som och berycktader ähr, hafwer förrest til Medelpadh. 
 
35. Måns Knutzon i Rehmen 13 åhr, Agnis Knutzdotter 6 åhr, beklaga sigh det änkian h. 
Karin Halfwarsdotter, 64 åhr gammal, förer dhem til Blåkulla, dher till änkian nekar, men 
igenkännes af poiken Swen Olufsson Hollm, Mårten Olufson och Swen Jonsson. 
 
36. Jacob Pehrsson i Rijsmyhr 9 åhr, angifwer det Pehr Halfwarssons hustru i Rijssmyr, h. 
Karin Mårtensdotter hafwer alt sedan förledin korssmessotijdh fördt sigh til Blåkulla, på 
kalfwar hwijta och röda, dher i Styggstaden hafwer hust:u Karin gifwit sigh penningar, silf-
koosa och smörie horn, dhe samma hon förde heem til Rijssmyr, då Jacob det framwijsa 
skulle, war [fol. 815v] det allenast een spåån, som hon mente skulle warit horn och blifwit 
förwandlat, här til h. Karin nekar. 
 Dhe ällsta barnen, som hafwa sigh bekändt, angifwa hafwa seedt denne h. Karin 
Mårtensdotter, wara i Blåkulla ibland dhe andra käringarne, dantza och springa. Jacob 
föregifwer och, at h. Karin förer och med sigh Margareta Persdotter 9 åhr, men hennes 3 
sönner hafwer hon och lärdt rijda för sigh sielf, nembl:n Joen Pehrsson 15 åhr, Halfwar 14 
åhr, Mårten 12 åhr som eij wore tilstädes. 
 
37. Mårten Olufsson i Rehmen 9 åhr, angifwer det änkian h. Ingebor Jonssdotter i Rehmen 
hafwer fördt sigh til Blåkulla, dher til hon nekar, men förledin sommar så berättade Mårten, 
at hanss mohrmodher, h. Brita Månssdotter honom tijt tagit hafwer som nu igenom döden 
afgångin ähr. Dhertil swarade Mårten, at Ingebor haar hållit för sin mun, at han eij annat 
kunna säija. H. Ingebor här til nekar. Denne Ingebor af 6 bekände barnen igenkännes sedt 
henne i Blåkulla ibland dhe andra. 
 
38. Oluf Halfwarsson i Rehmen 27 åhr, angifwes af dhe förde barnen, nembl:n 8 st., Sigrid 
Swensdotter, Anna Mårtensdotter, Swen Olufsson Hollm, Göhle Jönssdotter i Älfroos, Göhle 
Simonssdotter, [fol. 816r] Swen Jonsson, Joen Erichsson och Jacob Pehrsson i Rijssmyhr sedt 
i Blåkulla, och dher wara fougde, sedan som Zachris Olufsson förleden juul blef dödh. 
 Medh desse förbemelte, som barnen beskylla hafwa fördt sigh till Blåkulla, ähre på 
åtskilligt sätt, så af prästerskapet som tingzrätten användt all flijt medh förmahningh och 
åthwahrningh at kunna komma dhem til någon sanningz bekännelsse, men hoos dhem intet 
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förmådt, uthan i sin grofwa synd framhärda, derföre remitteras til wjdare oplyssningh och 
näste laga ting. 

 
 
 
Ting 22, 23, 24, 25 och 26 februari 1675 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3157, fol. 544v–552r, RA. Den andra hälften av protokollet 
(med separat paragrafnumrering) rör rannsakning om trolldom och utgör en fortsättning på motsvarande 
rannsakning i 1674 års protokoll. 
 
Anno 1675 den 22, 23, 24, 25 och 26 februari höltz laga tingh i Sweeghz ländzmansgårdh, 
Herröö, med allmogen dher sammastedes af Sweegs giäldh, närwarandes cronones befall-
ningsman wälb:de Oluf Pehrsson Ströhm, tillika med dhe tolf edsworne nämbdemän: 
 Oluf Pehrsson i Kohlsätter,  Oluf Erichsson i Glijsebergh, 
 Swen Rolfsson i Byyn, Pehr Erichsson i Herröö,  
 Oluf Pehrsson i Åker, Oluf Olufsson i Hollm,  
 Jöns Swensson i Åhlkiälla, Pehr Olufsson i Yterbergh,  
 Erich Simonsson i Öfwerbergh, Joen Persson i Glijsebergh,  
 Simon Mattzon i Älfroos, Oluf Jonsson Smedh. 
 
1. Jöns Swensson i Åhlkiälla och Oluf Jonsson Smed, tillika med Simon Mattzon i Älfroos, 
aflade sin nämbdemansseedh. 
 
2. Oluf Erichsson på Äggiom tilstod för rätten wara skyldig befallningsman wäl:tt Oluf 
Pehrsson Ströhm 4 r.d:r 3 ort i caroliner försträckte penninggar, och derföre pantsatt ängien 
Gunbiörsfloon och Sunnan, hwilke penningar ländzman Oluf Mattzon caverade at restituera 
och be:te pant til träda, til dess han fåår sine penningar igen. 
 
3. Pehr Swenssons jordapart i Fånhuus som Pehr Olufsson hafwer kiöpt för 40 r.d:r opbödz 
andra gången. 
 
4. Effter bägge parternas begäran förordnades gode män 3 å hwartera sidan, Jon Persson i 
Glijsebergh, Swen Rolfson, Oluf Erichsson i Glijseberg, å den ena, och Oluf Persson i 
Kohlsätter, Oluf Olufsson i Hollm och Oluf Jonsson Smedh, at wärdera Oluf Påhlssons 
systerpart i Öfwerbergh, som han af Oluf Olufsson i Yterbergh haar måst inlösa för [fol. 
545r] 20 r.d:r, hwar på nu klandras af Nils Gunmundson som derföre til Oluf Yterbergh har 
erlagdt 40 r.d:r och will fulla penningar igen fordra, gifwandes sedan rätten all god 
underrättelsse, huru beskaffadt ähr. 
 
5. Vice pastor wördige h:r Oluf Unæus, lät första gången opbiuda Joen och Johan Skuggs 
hemman, pantsatt för 16 r.d:r. 
 
6. Sammaledes första gången opbödz sal. Halfwar Olufssons hemman i Öfwerhogdahl, 
pantsatt til wörd. h:r Oluf för 39 r.d:r 2 ort 16 skill:r. 
 
7. H. Ingiähl Simonsdotters hemman, Steen i Öfwerbergs, opbödz första gången, pantsatt til 
wörd. h:r Oluf för 39 r.d:r wederböranden til återlössn. 
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8. Daniel Anundson i Öfwerbergh, klagade at tiufwen Christopher Hafftorsson, som nu 
håller sigh undan, hafwer förleden sommar, tillika med drängen Christopher Larsson stuhlit 
ifrån sigh effterskrefne partzedlar, n:l. half tunna korn för 3 d. s.m:tt, 2 lispund salt 1:16, 
miöhl 1½ lispund 1: 4, spijssbröd 40 kakor á ½ öre s.m:tt 20 öre, blifwa 6 d:r 8 öre s.m:tt. 
Denne Christopher Larsson hafwer och tillika med Christopher Hafftorsson stuhlit hoos Erich 
Simonsson i Öfwerbergh, ett kiöttstycke och kittel jern för 16 öre s.m:tt och af Oluf Bagge 
någon torrfisk, sill, 3 kakor brödh, och öhl til hopa för 12 öre s.m:tt blifwer summan 7 d:r 4 
öre s.m:tt. 
 Christopher föregifwer, det den andre Christopher Hafftorson hafwer hafft dyrck, opp 
och igenlåst dörrarna, och för 14 dagar sedan rymbde bort, dock hafwer sin hustru och barn 
qwar, som lefwa i stort älende. Och emedan Christopher hafwer tiufnaden bekändt, tillika 
med den andre stuhlit, hwarföre effter Kongl. Maj:ttz strafordningh, skal han gifwa måhls-
äganden sitt igen, och böta 3 gånger [fol. 545v] så mycket tiufnaden ähr wärderat före, 
belöper 21 d.r 12 öre s.m:t, dheraf Christopher swarar til half parten som är 10 d.r 22 öre 
s.m:t. Men den flycktige Christophers saak, uppskiutes til hanss ankompst och näste laga 
tingh. 
 
9. Wördige h:r Oluf och kyrckiones sexmän lät första gången opbiuda Oluf Hafftorssons 
ägor i Öfwerberg pantsatt för 16 r.d:r. 
 
10. Änkian h. Elizabet Jönssdotter, sal. Jöns Simonssons på Äggiom sigh beklagade, det 
hennes sal. man i lijfz tijden hafwer för 5 åhr sedan, henne owitterligen pantsatt ifrån sitt 
fahrs hemman 3 ladu ängh til ländzman Oluf Mattzon derföre han fordrar af henne 20 r.d:r, af 
hwilka änkian allenast tilståår warit 7 r.d:r.  
 Och emedan ländzman icke kan, som Sweriges lagh 7 cap. Jord b. förmåår, med witnen 
betyga at ängiorne woro uthfästade, mycket mindre för så högt pantsatte, hwilket och 
sträfwar emot det 27 cap. Jord b. L.L. hwarför pröfwar rätten det skiähligt wara, at änkian 
betahlar desse 7 r.d:r som henne witterlige ähr, sampt 6 ort 6 skill. hon sedermehre hafwer 
borgat, och ländzman sedermehre ähr förplichtat ängierna återlefwerera och änkian således 
för den öfwrige prætention befrijas. 
 
11. Blef af rätten öfwerwägadt och afsagdt, at det contract och arfz förehningh sal. Pehr 
Jönsson i Glöta hafwer i lijfztijden giordt emellan sine 2:ne barn, h. Sigrid Perssdotter och 
Brita Perssdotter om Glöta hemmanet hwilken det effter sitt frånfälle skulle besittia, skal 
blifwa confirmerat och stadfästat, hwilket och dheras farfader sal. Jöns Jonsson, som nyligen 
igenom döden afgångin ähr, hafwer sambtyckt, i det at Oluf Änfastsson som 5 åhr dher i 
gården tiente, före han 4 åhr sedan, inträdde i ächtenskap [fol. 546r] med den eena dottern. H. 
Brita Perssdotter skulle försöria och uppehålla swärfadern Pehr Jönsson och farfadern Jöns 
Jonsson i lijfs tijden, intill dheras döde dagar, som hon för Gudh kunne answara (hwilke 
sedermehra hon hederligen til grafwen befordrat hafwer) skulle erläggia til den andra systern 
h. Sigrid Perssdotter, som Oluf Persson fick til ächta för hemmanetz afträde 50 r.d:r och för 
löösöhrorne 30 r.d:r. Hwilket bägge parterna tilstodo så wara afskiedat, hwar på dhe 50 r.d:r 
ähre förlängst uthlagde och dhe 30 resterande uthlåfwade Oluf Änfastsson genast erläggia, 
fördenskuld dhe giorde hwarannan hand sträckningh inför rätten och blefwo dher med för-
lijkte. Och hwilken thera parten här å widare å kärar och be:te förlijkningh opwijsar, skal 
wara fallin til 40 m:k s.m:tt wijthe och lijkwäl sedan dher medh förblifwa som för rätten 
sambtyckt och slutit ähr. 
 
12. Hemmans byte emillan Oluf Jonsson och Jöns Persson opbödz tridie gången, således, at 
Oluf behåller twådelen och Jöns Persson tridie parten. 
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13. Blefwo in för rätten förlijkte, att Erich Simonsson i Öfwerbergh skall erläggia till sine 
brohrs, Jöns Simonsons, barn 14 r.d:r och 2 koor, och några kläder för det arf som fallit ähr 
effter systrarne Karin och Märit Simonssdöttrar, det öfwrige behåller brodern Erich 
Simonson af arfwet, som dhem til döda dagar födt och skiödt hafwer. 
 
14. Ländzman Oluf Mattzon opböd första gången Pehr och Oluf Jonssons pant ängie för 16 
r.d:r. 
 
15. Daniel Anundson i Öfwerbergh, som hafwer missfijrmadt tolfman Erich Simonsson i 
Öfwerbergh, för medhållare, som tolfman Joen Persson witnade, der ifrån han sigh [fol. 546v] 
eij unddraga kunde, ju så sagt, kunde fördenskuldh nämbden honom androm til åthwahrningh 
eij befrija från Kongl. executions stadgas innehåld, 32 cap. Rådstugu b. och 12 cap Kong. b. 
St.L., uthan saker til 12 m:k s.m:tt. 
 
16. Öfwerwägades och affsades, at när som Nils Gunmundsson erlägger till Daniel Anund-
son 7 r.d:r för sin sal. moders Märit Siulsdotters sythnings och begrafnings omkostnadt, se-
dan är Daniel förplichtadt lefwerera ifrån sigh utj gode mänss närvaro, all den qwarlåtenskap 
som finnes effter henne. 
 
17. Trädde för rätten den ålderstegne mannen, Oluf Biörsson på Wallarna, beklagade sigh 
hafwa igenom den timmeliga döden bortmist sin eenda dotter, hwilken effter sigh lembnadt 
hafwer 3 små omyndige barn, hafwer förden skuld ingen tillijta som dhem tillijka med honom 
och mormodern, uthj dheras ålderdombs swagheet kan uppehålla och hemmanet förestå, med 
mindre mågen Måns Knutzon, som dhem hafwer låfwadt til döde dagar försöria, blifwer 
frälst på hemmanet utj hanss lijfztijdh. Elliest söker han sigh annan hemstadh och befrucktar 
det sedan falla i wahn bruuk, och således det ena ängiet effter det andra blifwa pantsatt ifrån 
hemmanet til gamble folketz och barnens födo och uppehälle, utj denne hårda och dyra tiden. 
 Fördenskuld nämbden detta ährendet öfwerlade, och effter noga betänckiande funno 
skiäligt, det barnens fader Måns Knutzon fullbordar sitt ingådde accord med sin swärfader 
Oluf Biörson, då han blef mågh i gården, dhe gamble folket förestå, och sedan utj sine lijfz 
tijdh blifwa frälst på hemmanet, men effter Månss Knutzons frånfälle, faller dhet dhe 3:ne 
barn som han hafwer [fol. 547r] afladt med Oluf Biörssons dotter till arff och ägendomb. 
 
18. Ländzman Oluf Mattzon lät första gången opbiuda 3:ne laduängh som Joen Månsson 
honom i underpant satt för 30 r.d:r sigh til säkerheet, dock förunner jordäganderne i Byyn 
bruka samme ängh. 
 
19. Tolfman Oluf Olufsson i Hollm förmyndare för sal. Joen Halfwarssons änkia i Rijsmyr, 
h. Ingebor Jonssdotter, begärade få uthslagh i saken at blifwa afwittradt och åthskild med sin 
sal. manss brorss sal. Erich Halfwarssons barnbarns och systers sal. h. Elizabet Halfwars-
dotters sonnbarns arfwingar, så utj löst och fast, och emedan sal. Joen Halfwarsson war een 
barnlöös man, dy hafwer han i lijffz tijden utj gode mänss närwaro til sin hustrus oppehälle 
afsatt 1/4 part i faste hemmanet til underhåldh nembl:n Fähuus åkern och söder på Moo 
åkern, sampt Rijssmyr ängie och halfwa Kiöhlwallen, att behålla utj sin lijffz tijdh, dock 
derföre sielf skal uthlagor erläggia, men effter hennes frånfälle läggias under hemmanet igen 
till ofwanbe:te arfwingar til arffz.  
 Sedan effter nämbdens gottfinnande afwittrades effter lagh 10 cap. Gifft.b. hennes 
mårgon gåfwor 18 r.d:r halfparten i specie, dhe andre i caroliner, och af oskiffto taga sängh 
sina then bästa, med alla tilbehöör som 16 cap. Gifft.b. L.L. förmähler, sampt af alla 
löösöhrorna bekomma een tridiepart, effter inventarijlängdens innehåldh. 
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 Angående twådelarne af löösöhrorne, så tildeelas sal. Erich Halfwarssons och h. Elizabet 
Halfwarsdotters barnebarn, broder, broders lutt, och syster systers lutt, sammaledes hemma-
net i Rijssmyr skal af gode män wärderas utj penningar, dheraf systerbarnen uthbekomma sin 
tridiepart, och lössn taga effter [fol. 547v] mätismanna ordom. Anbelangande den lösn Erich 
Jacobsson prætenderar af sine medarfwingar, får det han hafwer hemmanet förestådt, böhre 
honom gottgiöras af oskiffto effter gode mänss läggningh och gottfinnande. 
 
20. Effterskrefne pantebref lät ländzman Oluf Mattzon i Herröö lagligen opbiuda, nembl:n:  
1) Oluf Siulssons panteängh Strand, opbödz första gången, pantsatt för 20 r.d:r in specie till 
återlössn. 
2) Jöns Perssons bägge hemman opbödz tridie gången, pantsatt för 45 r.d:r i caroliner, 
wederbörande til lössn. 
3) Oluf Perssons pantängie Siulsloken be:d opbödz första gången pantsatt för 45 r.d:r k.m:t. 
4) Oluf Bagges i Öfwerbergh 2:ne små ängh wid Lussnan opbödz första gången för 11 r.d:r 1 
ort 8 skil. pantsatte. 
5) Påhl Erichssons i Älfroos tufängie wid Lussnan pantsatt för 41 lispund lijnn, opbödz första 
gången. 
6) Oluf Perssons på Äggiom 2:ne laduängh på Breefloo opbödz första gången, pantsatt för 20 
r.d:r. 
7) Påhl Pehrssons bäckeängie wid Fånhuus opbödz första gången pantsatt för 45 r.d:r k:m:tt. 
 
21. Oluf Påhlsson i Öfwerbergh låter andra gången opbiuda Kerstin Jonssdotters arfzpart i 
hemmanet för 11 r.d:r in specie sigh tillhandlat. 
 

[Rannsakning om trolldom, återupptagen från 1674 års ting:] 
 [fol. 548r] Den 24 februarij 1675. NB. Begynnelsen på trulpakz ransakningen igenfinnes i 
1674 åhrs protocoll och öfwerlefwererade dombook. 
 
1. Gammel pigan på Äggiom, Gertrud Perssdotter åter förehades, alfwahrligen förmahntes 
komma til sannings bekännelsse, men hon framhärdar uthj sitt nekande. Erich Jönson i 
Äggioms by på sitt 15:de åhr, som förledit åhr nekade, det gl. Gertrud hafwer fördt sigh til 
Blåkulla, men nu sedermehra ähr kommin till een god bekännelsse, beklagar nu sigh 
högeligen, det Gertrud hafwer för 4 åhr sedan wåldsambligen om nattetijdh af sängen tagit 
och fördt sigh til Blåkulla, dher hon begynte låcka för honom och låfwat penningar, på dhet 
han för ingen skulle oppenbara och säija, dher af han hyggiade sigh at han feck så wackra 
silfpenningar som Gertrud åth honom förwarade, och kunne eij annat förstå, än det war 
fullkombligen penningar. Men sedan Erich kom til bekännelsse, förwandlades hanss 
penningar, hwilka wore eij annat än spånar och reverenter dictum, hästelortar, då först 
märckte han wara illa bedragen, och war mycket bekymbradt henne undslippa, hafwer 
fördenskuld Erich förleden höstas uthj 5 veckors tijdh hwar natt wakat och, medan han det 
förmådde, war han henne frij, men när han med sådant wakande, eij mächtade uthstå, och 
straxt han om natten sombnade, hafwer Gertrud åter wåldsambligen fördt honom til Blåkulla, 
rijder under tijden på hästar, koor, på prophossen Erich Hansson, och nu nyligen på hanss 
hustru, Margareta Larssdotter, så at hon jämmerligen sigh beklagar wara så uthmachtader. 
Erich berättar, att när Gertrud rijder på h. Margareta, hafwa dhe sutit sielf siuende på henne, 
så at hustrun dagen effter haar måst liggia til sängs. 
 Prophosten Erich Jonsson sigh beklagade, när han förledin winter, sedan tinget war 
slutit, månde [fol. 548v] förmahna och tillsäija denne Gertrud skulle öfwergifwa föra sine 
barn til Blåkulla, hafwer dagen effter honom den skadan wederfaritz, i det, när hustrun gick i 
fähuset och skulle gifwa killingarna dricka, togh hon med handen effter dhem i kätten, då 
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spänte katten, som dhe hafwa hafft i 4 åhr, i hustruns arm och henne illa klöste, sedan befan 
hon at katten hafwer afbijtit mun på 4. st killingar och opätit heela öfwerkäfften in till ögon, 
det som aldrig tilförne hafwer händt, då Erich Hansson ärnade skiuta samma sin katt ihiel, 
men bössan kunne omöijeligen för honom den gången, gåå lööss, uthan nödgades bruka 
yxhammaren, detta tillägger han Gertrud, wara dher till orsaken, men hon inständigt nekar.  
 Tolfman Erich Simonsson, opå sin eedz plicht berättade, hafwer hördt af Biörn Siulsson, 
som för 20 åhr sedan tiente Gertrudz modher, h. Brita Andersdotter, hafwer sändt honom til 
Gertrud i fäbodarne med een påssa och förböd honom den ingalunda oplåta, hwilket han dock 
icke achtade, uthan dher i sågh, befan han dher i possan allenast wara åthskillige små knyten, 
och een af dhem war kloor på, band så påssan igen och gick til fäbowallen, sättiandes honom 
nedh på bäncken, straxt Gertrud togh i samma säck, kunde hon förstå, att Biörn haar löst den 
opp och begynte träta på honom. 
 Sammaledes berättas, att medan Halfwar Pehrsson wid Åhlsiögan tiente hoos Gertrudz 
moder på Äggiom, hafwer hon på lijka sätt fått befalt honom bära een säck til Gertrud i 
fäbodarna, med förmahningh, den ingalunda oplösa, det han lijkwäl under wägen giorde, och 
befanss dher i wara een hoop med qwast och twage lummor, åtskillige slags knyten och wäf-
knutor afskurne på begynnelsen af wäfwen, ihoop samblade, af slijka pläga dhe giöra pukor, 
som miölk samman samka, här till Gertrud nekar.  
 Men barnen högeligen [fol. 549r] sigh iämbra och beklaga blifwa hwar natt förde til 
Blåkulla, och ingen roo om nätterne hafwa. I denne natt hafwa dhe rijdit på ländzmans Oluf 
Mattzons bruna häst och sutit på 5 barn och Gertru den 6:te. Jgenkännes och, af alla dhe 
andra förde barnen, henne i Blåkulla sedt, men hon framhärdar i sitt nekande, och til ingen 
bekännelsse kan förmåås. 
 Antecedent: vide a:o 1674. 
 
2. Den 24 februarij 1675 opå Sweegs laga tingh berättade nämbden hafwa hördt af barnen 
säijas, att sedan h. Kerstin Nilsdotter kom til bekännelsse i förledit åhr, hafwer hon i 8 dagar 
warit mycket anfäcktat af Sathan, och at han haar wehlat bryta ryggen af henne, för det hon 
haar bekändt sigh. Joen Biörss son, Jon Jonsson på sitt 14:de åhr, hwilken hemma til sängs 
siuk ligger, hafwer för tolfmän berättat, och sigh högeligen beklagat, det h. Kerstin nu som 
tilförne, tillika med andra barnen hwar natt förer dhem til Blåkulla. H. Kerstin bekänner fuller 
warit siuk i förledit åhr, men icke blifwin af Sathan anfäcktat, och nu aldeles nekar, wara på 
någon ond wägh bedragen, som hon tillförne haar för rätten bekändt, ähr nu så förhärdat 
blifwin, at hon eij til någon bekännelsse kan bringas. 
 
3. H. Sigrid Swänssdotter, Tidrich Olufssons, 44 åhr gl., beklagas åter af samma barn som 
1673 och 1674 åhrs ransakningh innehåller, nembl:n Göhle Jönssdotter 10 åhr, Göhle Si-
monsdotter 8 åhr, Joen Erichsson 8 åhr, och Påhl Olufson i Älfroos 5 åhr, det hon tager dhem 
hwar til Blåkulla, dher til h. Sigrid nekar. Tidrichz Sigridz son, Swen Tidrichsson 8 åhr gl., 
omsider effter noga förhöör bekände, det icke allenast sin moder, h. Sigrid, fahrer til 
Blåkulla, och förer barn, uthan och hanst 2:ne systrar, Karin och Kerstin, som han plägar 
föllia, rijda och til Blåkulla och föra [fol. 549v] barn med sigh. Karin är eij tilstädes, och 
Kerstin med modren nekar. Denne Sigrid alfwahrligen förmahntes så af wördige präster-
skapet som tingsrätten komma til sannings bekännelsse, och låta de små oskyldige barnnen 
blifwa frij, men sådan förmahningh låter hon sigh eij til hierta gå, uthan föregifwer, Gudj 
wari loff, jagh haar een god troo, rätten kan giöra af migh hwad han täckes, iagh ähr een dödh 
Gudh skyldig. 
 
4. Den 25 februarij 1675. Förestältes åter Siuls Märit Gummundzdotter, och alfwahrligen 
förmantes komma till een sanskyldigh boot och bättringh, hwilken hwar natt continuerar med 
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sina Blåckulresor och förer dhe små oskyldige barnen Sathan til tienst, dher öfwer ofwanbe:te 
barn sigh högeligen beklaga, som i förra åhrs protocoll införde ähre, tillika med Gertrud 
Erichsdotter 9 åhr, och Karin Erichsdotter 7 åhr, det Siuls Märit hafwer först tagit dhem til 
Blåkulla, men nu förs barnen af sonen Pehr Siulsson, hwilken eij tilstädes ähr, här till Siuls 
Märit nekar. 
 
5. Hustru Ehlin Perssdotter 31 åhr gl. Jöns Anderssons hustru i Byyn, öfwer denne beklagar 
sigh befallningsmanss wäl:t Oluf Perssons Ströms son, Jonas Olufsson 10 åhr gl., det hustru 
Ehlin hafwer för 3 åhr sedan hennes modher, h. Kerstin Olufzdotter på Backen, som närmast 
bodde och war hanss lius moder, öfwergaf honom, begynt hwar natt föra sigh til Blåkulla, 
hafwer och honom tagit om nättren medan han war i Hernosandz schola, honom låfwat Gudz 
rike och intalat skulle säija osanningh på sig sielf, at han kunne rijda allena, på det han 
blefwo af daga tagin, så at ingen derföre skulle h. Ehlin misstänckia wara dher til orsaken, 
bekänner och, att h. Ehlin hafwer lärdt sigh läsa i Blåkulla, förbanna Guds [fol. 550r] sool 
och månad, faar och moder, syster och brohr, och alt det som grönt ähr, som Gudh hafwer 
skapat, såsom och, utj tijo Gudz bud, omfahra det ordet icke, och läsa således, tu skalt 
missbruka Gudz nampn, tu skalt dräpa, giöra hoor, stiähla, bära falskt witnes bördh etc. och 
hwar natt rijder h. Ehlin tillika med barnen på vice pastorie wörd: h:r[?] Oluf Unæi oxe och 
koo, såsom och under tijden på Måns Knutzons koo, och altid samblar hon på creaturet 12 
barn och förer til Blåkulla Sathan til tienst, dheraf allenast 7 som hon bekänner sigh känna, 
först sig sielf, sedan Ingebor Månssdotter på Wallen 8 åhr, systern Kerstin Månssdotter 10 
åhr, Oluf Swensson 8 åhr, Swen Swensson 4 och Johannes Persson, kyrckioherdens i Sweegh 
dotter son 9 åhr, såsom och hafft Jon Persson på Walln som nyligen dödde, men dhe andra 
barnen känna dhe icke hwar dhe ähre hemma, uthan hwar natt måste dhe färdas. 
 H. Ehlin aldeles här till nekar, föregifwer eij kan komma til någon annan bekännelsse 
och således liuga på sigh sielf. Tillwijtes och af många barn som til bekännelsse kombne 
ähre, såsom Erich Jönsson i Äggiom 15 åhr, det hon hafwer 12 barn med sigh til Blåkulla, 
och förr h. Ehlin blef gifft här i Sweegh, hade hon man i Blåkulla, Hind be:d med horn och 
kloor. Hans Erichsson och Jöns Jönsson betyga och sigh denna hust. Ehlin så offta seedt dher 
i Blåkulla, som dhe hafwa blifwit tijt förde av Gertrud Perssdotter på Äggiom. 
 Desse ofwanbe:te små oskyldige barn, tillika med barnens föräldrar högeligen och 
jämmerligen sigh beklaga öfwer effterskrefne 5 qwinnos persohner 1) gl. pigan Gertrud Perss 
dotter på Äggiom 64 åhr, 2) h. Kerstin Nilssdotter, Oluf Halfwarssons, som til bekännelsse 
kom men dagen effter revocerade, 44 åhr, 3) h. Sigrid Swenssdotter Tidrich Olufssons 43 åhr, 
4) änkian Märit Gunmundz [fol. 550v] dotter 50 åhr, 5) h. Ehlin Perssdotter, Jöns Anderssons 
31 åhr, som hafwa fallit ifrån Gudh, trädt i förbund medh Sathan, fahrit till Blåkulla och fördt 
tijt dhe oskyldige små barnen emot dheras willia til Sathans tienst, rijdit på folk och åthskil-
lige creatur, ähre å 3:ne laga tingh på åthskilligt sätt, så af wördige prästerskapet, som 
tingsrätten anwänd all flijt, med förmahningh och åthwahrningh att kunna komma til någon 
sannings bekännelsse, och afstå med sine stora begångne synder och trolldoms konst, men 
hoos dhem intet förmådt, uthan med sine Blåkullreesor hwar natt continuera, dher dhe barnen 
illa tractera, hwilka med gråtande tåhrar öfwer detta klagelige tilståndet sigh iämbra och i 
Jesu nampn begära blifwa frälste ifrån sådant sälskap, för den siähla wånda dhe ähro stadde 
uthj.  
 Och emedan desse hafwa länge warit i roop och ryckte, och af sådane föräldrar kombne, 
som dhe nu sielfwe beskyllas före, fördenskuld nämbden månge gånger ähr wordin förmaant, 
antingen dhe ofwanbe:te femb persohner wille wäria eller fälla, hwarföre dhe effter ytersta 
förståndh och noga öfwerwägande eenhälleligen slutade och sambtyckte, att dhe för sitt 
sambwette eij kunna dhem frijgiöra och ifrån lijffz straffet befrija. Och emedan dhe icke ähre 
kombne til någon bekännelse, eij heller sådane witnen finnes, som gifwes witzord, hwarföre i 
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allsom största underdåhn. ödmiukheet effter 2 puncten rättegångs ordination remitteres denne 
ransaakningh under höglofl. Kongl. Håfrättens nådige och höghwijse wijdare omdöhmande. 
Sålunda ware passerat betygar, etc. 
 
[fol. 551r] 6. Änkian hustru Kerstin Olufzdotter 60 åhr, sal. Pehr Simonsons på Backen, an-
klagas av Jonas Olufsson Ströhm, 10 åhr dhet hon först hafwer fördt sigh til Blåkulla, och eij 
kunne i förstone förstå, då hon begynte föra honom tijt. Hustru Kerstin bekänner fuller warit 
hanss liusmoder, och bodt näste gård til Ulfkälla, men nekar til, hafwa tagit honom til 
Blåkulla. För 3 åhr sedan hafwer h. Kerstin honom öfwergifwit, och öfwerantwardat sin 
dotter, h. Ehlin Perssdotter, hwilken honom altsedan hwar natt hafwer wåldsambligen fördt til 
Blåkulla. Flickan Ingebor Jonssdotter 6 åhr, klagar på lijka sätt, det hust. Kerstin förer och 
henne bort om nättren. Men hon nekar. Denne h. Kerstin förwitas af drängen Erich Jönsson 
15 åhr, Hans Erichsson 10 åhr, Jöns Jönsson 8 åhr och Jonas Olufsson sedt och grant igen 
känna i Blåkulla. Såsom och, det hon förer med sigh sin sona son, Pehr Olufsson, som 
allenast ähr 2 åhr, hwilken hafwa på sigh een liten mössa, med hwita flitter[?] snörer på. 
 
7. Öfwer h. Karin Mårtenssdotter, Pehr Halfwarssons i Rijssmyr, 45 år gl. beklagar sigh nu, 
som til förne Jacob Pehrsson 10 åhr, att hon förer sigh til Blåkulla, tillika med sin egen dotter 
Margareta och 3 hennes sönner rijda för sigh sielfwa. Den älsta son Joen, hafwer ett ärr 
innanpå wänster lill fingret, dhe andra gossarna Halfwar och Mårten ähre eij tilstädes. Effter-
skrefne barn, såsom 1) Erich Jönsson Ägg på 15 åhr, igen känner h. Karin i Blåkulla, 2) 
Sammaledes Oluf Swensson 12 åhr, 3) Swen Jonsson 14 åhr, 4) Sigrid Swenssdotter 13 åhr, 
5) Anna Mårtensdotter 11 åhr, 6) Nils Jonsson 8 åhr, 7) Sigrid Larssd:r 9 åhr, desse alla 
igenkänna h. Karin wara i Blåkulla, dher äta, dricka och dantza. 
 
[fol. 551v] 8. Clemet Swenssons hustru, h. Märit Erichsdotter, som uthj martij månad 1674 
begaf sigh til Jempteland at tiggia sit oppehälle, hafwer sedermehra begifwit sigh til Norrige, 
dher hon ännu ähr, beklaga sigh samme barn öfwer henne som 1674 åhrs protocoll 21 punct 
innehåller, föra sigh til Blåkulla. 
 
9. Flickan Gertrud Påhlssdotter, bekänner som utj 1673 åhrs ransakningh infördt ähr 3:die 
punct. Gertrud beklagar sigh yterligare öfwer änkian Elizabet Pehrssdotter i Rehmen hafwer 
offta slagit sigh i Blåkulla, hafwer och rijdit på sin modher h. Brita Perssdotter och Oluf 
Mårtenssons hustru i Kohlsätter, hwilke dher effter hafwa warit mycket swage och uth-
macktade. 
 
10. Änkian h. Karin Halfwarsdotter i Rehmen, 64 åhr, beklagas af barnen, Måns Knutzon i 
Rehmen 13 åhr, och hanss syster Agnis Knutzdotter 6 åhr, det hon förer dhem till Blåkulla 
som 35 puncten 1674 åhrs ransakningh förmähler. Igenkännes af Swen Jonsson 14 åhr, Swen 
Olufsson 14 åhr och Anna Mårtensd:r 11 åhr. Jonas Olufsson Ströhm, bekänner icke sedt 
henne i Blåkulla, uthan nu hafwer een orm kring om halssen. Til detta nekar h. Karin 
inständigt. 
 
11. H. Sigridz dotter, Kerstin Tidrichsdotter, 18 åhr, högeligen anklagas af Swen Olufsson 
Hollm 9 åhr, Roggie Siulsson 9 åhr, föra sigh nu, som tilförne, til Blåkulla, som 1673 och 
1674 åhrs protocoll uthwijsar. Kerstin tager och sin lilla broder, Swen Tidrichsson 8 åhr med 
sigh, hwilket Swen omsider tilstod, hafwa sin syster fölgdt med dhe andra til Blåkulla. När 
Sigrid confronterades med brodern, straxt så ryggiade han sin ord, och ingen tingh hade att 
säija. [fol. 552r] Wid alfwarsam förmahningh åter bekände Swen, det icke allenast sin 
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modher h. Sigrid tijt faar til Blåkulla, uthan och bägge sine systrar, Kerstin 18 åhr och Karin 
Tidrichsdotter 21 åhr, hwilke bägge föhra barn. Hwar til Kerstin nekar. 
 
12. Gåssen Swen Jonsson 14 åhr beswärar sigh öfwer h. Sigridz Swenssdotters andra dotter, 
Karin Tidrichsdotter 21 åhr, hwilken eij tilstädes ähr, uthan hemma i Älfroos och achtar 
boskapen, som til ingen bekännelsse ähr kommin, det hon tillika med Clemetz Märit wåld-
sambligen förer Anna Jonssdotter 5 åhr, och Märit Jonssdotter 6 åhr. Hwilka eij heller ähr 
tilstädes.  
 
Såsom desse ofwanskrewfne persohner, eij kunna förmåås till någon sannings bekännelsse, 
och barnen fast påstå som jämbmerligen sigh beklaga blifwa bortförde till Blåkulla, för-
denskuld opskottz detta til widare inqvisition och ransakningh. 

 
 
 
Ting 14 januari 1676 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, volym E XI e: 3158, fol. 631r–633r, RA. 
 
Anno 1676 den 14 januarij, höltz laga tingh i Glijsebergh, med allmogen af Sweeghz giäldh, 
närwarandes cronones befallningzman wälb:d Oluf Pehrsson Ströhm, tillika med dhe tolf 
eedsworne nämbdemän: 
 Oluf Pehrsson i Kohlsätter, Oluf Erichsson i Glijsebergh,  
 Swen Rolfsson i Byyn, Joen Jonsson i Älfroos,  
 Anders Erichsson i Glijsebergh,  Jon Jonsson i Yterbergh,  
 Jöns Swensson i Åhlkiälla,  Oluf Olufsson i Hollm,  
 Erich Simonsson i Öfwerbergh,  Oluf Jonsson Smedh,  
 Pehr Erichsson i Herröö,  Simon Mattzon i Älfroos. 
 
1. Anders Erichsson i Glijsebergh, och Jon Jonsson i Älfroos, aflade sin nämbdemans eedh.  
 
2. Erich Simonsson i Öfwerbergh, klagade öfwer sin granne Oluf Hafftorsson hafwe 
förledin höst stuhlit af sin åker 3 skyhler korn, föruthan det hanss häst hafwer giordt skada på 
kornskyhlarna, hwilket ähr wärderat för een ort skyhlen, blifwa 3 orter eller 1 d.r 4 öre s.m:tt. 
Dherifrån Oluf Hafftorsson eij undfalla kunde, fördenskuld effter Kongl. Maij:ttz straff-
ordning, skal han gifwa måhlsäganden sitt igen och böta tredubbelt, som tiufnaden ähr wär-
derat före, blifwa 13½ m:k s.m:tt.  
 
3. Oluf Knutzon i Öfwerbergh, bekänner sigh hafwa hafft olåfligit omgängie med pigan 
Brita Andersdotter och aflat tilhopa barn; Och emedan dhe det bägge tilstå, och intet 
ächtenskap ähr uthlåfwadt, hwilket [fol. 631v] Oluf eij will sambtyckia, hwarför effter 3 cap 
Giftemåla b. L.L. saakfältes till 40 m:k:r sm:tt och Brita effter Kongl. Håfrättens resolution 
20 m:k s.m:tt. 
 
4. Nils Olufsson i Hogdahl som eij undfalla kunde, hafwa undandolt 1½ kanna tijonde 
korn, och eij inlefwererat utj kyrckioherberget, som upsyhningsman Gunbiör Olufsson 
honom öfwertygade, hwarför effter K:l. Maij:ttz tijonde placat skall han i stället tredubbelt 
inlefwerera, nembl. 4½ kanna korn. 
 



90 
 

5. Effter Kongl. executions stadgas 26 punct, tilsattes upsyhningsmän i Hogdahl, Hindrich 
Swänsson i Säther, i Älfroos Pehr Olufsson i Fånhuus, Oluf Skugg, Erich Olufsson i Herröö, 
hwilke aflade sin eed, granneligen efftersökia, opspana och anteckna, hwad som een eller 
annan emot lagh och Kongl. ordningar sigh förser. 
 
6. Emedan såsom Oluf Jonsson Bagge sigh eij undandraga kunna, tilfyllest hafwa betalt 
sine bröders Enfast Jonssons samptlige barn, för dheras tilfallne arfwepart i hemmanet 
beräcknadt till 25 r.d:r, hwar på ähr betalt 13 r.d:r restera således 12 r.d:r hwilke han effter 
nämbdens gott finnande erkännes förplichtadt genast betala, alden stund han hemmanet i 30 
åhrs tijdh brukadt och eij sine broderbarn någon affgifft dher af hafwer tilstält. 
 
7. Sal. Pehr Jonsson Skuggs änkia, h. Göhle Jonssd:r i Yterbergh, klageligen sigh 
beswärade, det hennes man hafwer förledin sommar, henne owitterligen bortsåldt sin odels-
jord, til Siul Biörsson i Byyn, [fol. 632r] och sedan begifwit sigh öfwer fiället till Norrige, 
dher han sedermehra ähr död blifwin. Siul Biörsson dher emot opwijsar sal. Pehr Skuggs 
kiöpebref, de dato 18. junij 1675, dher utj ähr uthfäst 100 r.d:r för hemmanet, och tagit til 
afreckningh det som Pehr Skugg haar warit honom några poster skyldigh, som hustrun nekar 
till, eij alla afwetta, hwilket kiöpebref ähr af inga witnen werificerat och bekräfftadt. Och 
såsom detta sträfwar emot Sweriges lagh 10 och 27 cap. Jord:b. L.L.och 19 cap. Giffter-
m:balken, fördenskuld pröfwar rätten det skiähligt, att änkian tilträder sin arfwe och odels 
jord igen i Yterbergh, och den oklandrat behåller, och Siul Biörson sökie sina penningar igen 
i Norrige, dher dhe förmehnas wara till böxel för ett hemman, det bäst han gitter. Angående 
den giäldh som änkian witterligh ähr, skall hon betahla 3 r.d:r för 5 spän korn, 1 oxe för 6 
r.d:r, sedan Pehr Skuggs inlagde penningar i hemmanet 15 r.d:r, blifwa tilhopa 24 r.d:r. Men 
för dhe öfrige befrijas för ofwantalde skiähl skuld, aldenstund Siul hafwer och ett silfbälte för 
10 r.d:r åter bekommit. 
 
8. Hans Erichsson i Glijsebergh, opbiuder första gången den testamentz skrifft som 
förafskiedat ähr emillan honom och hanss hustru i hennes lijfz tijdh. 
 
9. Pehr Swensson i Fånhuus, opbiuder sin jordepart til sin swåger Pehr Olufsson ibid tridie 
gången för 20 r.d:r lijka som dhe andra parterne såldt hafwa. 
 
10. Hindrich Erichsson i Åhlkiälla, opbiuder hemmanet han åboor första gången, kiöpt af sin 
swåger Anders Person för 25 r.d:r. 
 
11. Effterskrefne panter, lätt ländzman Oluf Mattzon i Herröö opbiuda, wederböranderne til 
återlössn: 1) [fol. 632v] Swen Jönsson i Byyn 3 små laduängh, andra gången, pantsatt för 12 
r.d:r. 2) Joen Thuressons hemman i Öfwerbergh, 1 gången, pantsatt för 22¼ r.d:r. 3) Oluf 
Jonsons i Moosätter ängh 1 gången, pantsatt för 16 specie r.d:r.4) Oluf Jonssons ängh wid 
Lussnan 2 gången, pantsatt för 16 r.d:r. 
 
12. Anders Erichsson i Glijsebergh, låter första gången opbiuda Oluf Perssons i Mosättz 
pantsatte ängie wid Anfloon för 30 r.d:r wederböranden til återlössn. 
 
13. Anders Erichsson i Glijsebergh, förmyndare för Sigrid Halfwarsdotter, opwijste i rätten 
wördige kyrkioheerdens i Särna h:r Erich Michaelie attest af dato 4 junij 1661 det sal. 
Halfwar Gladh hafwer af faderlig omwårdnadt testamenterat bem:te sin frille dotter 20 specie 
r.d:r. Det samma betyga ländzman Jon Persson och tolfman Oluf Erichsson at sal. Halfwar 
henne försäkradt hafwer. Hwarföre til föllie af Sweriges lagh om aflinge godz, erkänner 
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rätten skiähligt, at Sigrid böör åthniuta detta testamente oklandrat för Halfwar Glads rätta 
arffwinge och mågh Pehr Jönsson.  
 När desse penningar uthlefwererade blifwa ähre sal. Oluf Glads barn (hoos hwilke sal. 
Halfwar Gladz ächta dotter Margaretas arff hafwer stådt) qwitte och frije för h. Margaretas 
widare prætension och klander, som dessuthan för löösöhrerne effter arflängden hafwer 71½ 
r.d:r åthniutit. 
 
14. Ländzman Joen Persson i Glijsebergh, opbiuder första gången Oluf Perssons i Moosättz 
Halfwaröö ängh för 20 r.d:r pantsatt, wederbörande till återlössn.  
 
[fol. 633r] 15. Vice pastor, wördigh och wällärde h:r Oluf Unæus låter opbiuda effterskrefne 
pantehemman wederböranderne til återlössn. 1) Johan Skuggs hemman i Öfwerhogdahl, 2 
gången pantsatt för 16 r.d:r. 2) Halfwar Olufssons hemman i Öfwerhogdahl andra gången, 
pantsatt för 39½ r.d:r 16 skill. 3) H. Ingiähl Simonsdotters hemman i Öfwerbergh andra 
gången, pantsatt för 39 r.d:r. 4) Oluf Hafftorssons hemman i Öfwerbergh andra gången, 
pantsatt till Sweegs kyrckia för 16 r.d:r. 

 
 
 
Ting 13 januari 1677 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3160, fol. 599v–602v, RA. – Efter protokollet (fol. 602v–
603r) följer underlagmannens förklaring till hovrätten om varför leveransen av domboken för Härjedalen detta 
år försenats. Även denna förklaring återges nedan. 
 
Anno 1677 den 13 januarij, höltz laga tingh i Glijseberghz länssmanssgårdh, med allmogen af 
Sweegz tingelagh, närwarandes cronones befallningzman välb:de Oluf Pehrsson Ströhm 
tilljka med dhe tolf eedsworne nämbdemän: 
 Oluf Erichsson i Glijseberg, Oluf Pehrsson i Kohlsätter, 
 Joen Jonsson i Älfroos, Sven Rolfsson i Byyn, 
 Oluf Olufsson i Hollm, Anders Erichsson i Glijseberg, 
 Oluf Jonsson Smedh, Pehr Pehrsson i Yterberg, 
 Erich Simonsson i Öfwerberg, Jöns Swensson i Ulffkälla, 
 Simon Mattzon i Älfroos, Erich Jonsson i Herröö. 
 
1. Pehr Pehrsson i Yterbergh och Erich Jonsson i Herröö, aflade sin nämbdemans eedh. 
 
2. Brita Erichsdotter i Lindsel bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med tridieman Joen 
Torstensson och aflat tilhopa barn, hwilket föddes Helgemesse tijden och straxt effter dödde. 
Brita föregifwer, det Jon hafwer förr han uthreste låfwat sigh ächtenskap, men hafwer inga 
vitnen dher til, allenast wid hanss afresa, gifwit henne een koo, som war hoos brodern Pehr 
Erichsson, hwarföre effter Kongl. Håffrättens resolution, skall hon plichta 20 m:k:r sm:tt och 
tridiemans saak opskiutes til hanss återkompst.  
 
3. Pehr Olufsson i Fånhuus, opbiuder första gången 2½ trögs uthsäde, kiöpt af Oluf 
Roggiesson för 20 r.d:r. 
 
[fol. 600r] 4. Oluf Swänsson i Älfroos tilsattes till upsyhningzman effter Kongl. resolution 
och aflade sin eed, sammaledes Joen Thuresson i Öfwerbergh. 
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5. Gunbiör Jonsson opbiuder Bruergårdzhemmanet som Oluf Jonsson i Älfroos hafwer 
såldt för 136 r.d:r första gången bestående af 10 trögz uthsäde. 
 
6. Öfwerbergz männerne sigh beswärade öfwer några grannar i samma by, eij hålla någon 
god gransämbia och förordning med boskapens til Kiähls booförande på lijka tijder, uthan 
somblige sittia hemma och giöra sina grannar skada på heemslotten. Altså effter rättens gott 
finnande och samptl. Öfwerbergsmäns sambtyckio, sattes dhem emillan 5 d:r sölf:r m:tt wijte, 
til föllie af Kongl. Maij:ttz påbud och resolution a:o 1669, 3 punct, att hwilken som qwar 
eller hemma sitter, och icke alla tillika booflyttia till Kiähls 14 dagar effter Erichzmessa och 
dher förblifwer til Korssmessa om hösten sedan åhrsväxten ähr inbärgat, skall desse 5 d.r 
s.m:tt erläggia, och dher till allan skada som skeer, betahla. 
 
7. Pastor wördig och wällärde h:r Oluf Unæus låter opbiuda effterskrefne pantehemman, 
nembligen: 1) Johan Skuggz hemman i Öfwerhogdahl tridie gången, pantsatt för 16 r.d:r we-
derböranden til återlössn. 2) Halfwar Olufssons hemman i Öfwerhogdahl tridie gången, 
pantsatt för 39½ r.d:r 16 skillingar. [fol. 600v] 3) Hustro Ingiähl Simonsdotters hemman i 
Öfwerbergh, oppbödz tridie gången, pantsatt för 39 r.d:r. 4) På kyrckiones wäg:r lät kyrckio-
heerden opbiuda Oluf Hafftors hemman tridie gången, pantsatt för 16 r.d:r sampt 3½ r.d:r 
wederböranden til återlössn, och dher hoos blef förafskiedat, att dher Oluf Hafftorsson eij til 
torsdagh för Midfastosöndagh inlöser ägorna så skal panten ifrån dhe andras ägor åth 
tilkommande wåhr afstakas. 
 
8. Pehr Torkielsson på Äggiom opbiuder första gången Rijssbrundz boowall, kiöpt af sin 
granhustru, hustru Elizabeta Jonssdotter för 28 specie r.d:r. 
 
9. Hans Erichssons i Glijseberghz testamentzskrifft, emillan honom och hanss hustru, 
opbödz andra gången. 
 
10. Erich Jacobsson i Rijssmyr klagelingen sigh beswärade öfwer sine grannar, i synnerheet 
Jöns Halfwarsson, som will förwägra honom bruka sina fogelwåhnor och snahror på sin och 
alles dheras skoghzägor. Och emedan bewijsas, att det ähr obytt skogh grannarna emillan, 
hwarföre erkänner rätten skiähligt och Sweriges lagh lijkmätigt at alla grannarna ähre och 
lijka deelachtige att bruka sina wåhnor och snaror obehindrade, uthan någons hinder och 
meehn. 
 
[fol. 601r] 11. Anders Erichsson i Glijsebergh, opbiuder andre gången några gambla swahl-
äng wed Andfloon, pantsatte af Oluf Persson i Mosätt för 30 r.d:r in specie. 
 
12. Ländzman Joen Pehrsson i Glijsebergh, opbiuder andra gången ett ängh på Halfwaröön, 
som med skogh öfwergången ähr, pantsatt af Oluf Persson i Mosätt för 20 sp. r.d:r. 
 
13. Broofogden Erich Hansson Syyl opbiuder första gången 2 tröghz uthsäde, kiöpt af h. 
Ingrid Perssdotter på Äggiom för 34 r.d:r. 
 
14. Swen Erichssons hemman i Älfroos, opbödz andra gången, pantsatt til Oluf Mattzon i 
Herröö för 22 r.d:r sampt 15 [lispund] lijn, wederböranden til återlösshn. 
 
15. Kyrckioheerden i Sweegh, wördige h:r Oluf Unæus, klageligen sigh beswärade öfwer sin 
förr detta tienstepiga Kerstin Perssdotter, Nordanhåån ifrån Lillherrdahl sochn, sampt öfwer 
några sina andra grannar dher omkring Sweegz prästegården boende, som hafwa öfwertalt 
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och tubbat hanss piga Kerstin till stiähla åthskillige huus gerådz saker, deels hafwer hon sielf 
åthniutit och behållit, deels och til effterskrefne stuhlit, lefwererat och uthdeelt som dhe 
sielfwa hafwa afhemptat och bortburit, effter dheres egen bekännelsse. Nembl:n: 
 
[fol. 601v]  Enkelt Tredubbelt 
    d:r öre d:r öre 
1) Pigan Kerstin Perssdotter stuhlit och sielf åthniutit 
desse partzedlar, 6 al. wäf låtit wäfwa och garnet stulit, wärderat 
för 24 öre s.m:tt. 1 dräls duuk 5 al:r á 6 öre 30 öre. 1 lakan 8 al:r för  
1 d:r s.m:tt. 5 al. lerefft 20 öre. 1 par skoor 18 öre. 
Ullgarn til een strumpa 5 öre. 1 sex m:k st[?] 18 öre.  
1 silfwersked 2½ lod – 1 d:r 28. 
 Summa   6:15 
 blifwer tredubbelt    19:13 
 
2) Joen Månsson Bagge tubbat af Kerstin korn, ostar, rågmiöhl och  
bröd tilhopa werderat för   1:4 
 blifwer tredubbelt   3:12 
 
3) H. Margareta Perssd:r Oluf Hafftorssons hustru heemburit desse  
partzedlar: korn 1 span, rågh 2 kannor, salt, ärter, miöhl, ströming,  
bröd, talg, kramsill, lijn 3 m:k, och lindgarn, wärderat tilhopa för 2:20 
 blifwer tredubbelt   7:28 
 
4) Christopher Larsson i Öfwerberg, stulit och heemburit rågh 1½  
span, ärter, salt, kramsill, bröd, öhl, lijn, kiött, tilhopa werderat för  3:1  
 blifwer tredubbelt    9:3 
 
5) Hafftors Märit, fått strömming, korn, och talgh för 1:18 
 blifwer tredubbelt    4:22 
 
6) Bagg Sigrid, åthniutit 4 granna lindgarns nystan, och een lijn  
härfwa, lijn och korn miöhl wärderat tilhopa för 1:– 
blifwer tredubbelt  _____ 3:–___ 
  Enkel summa d:r    15:26 
  Tredubbel s.m:tt d:r    47:14 
 
[fol. 602r] Så emedan ofwan skrefne persohner för rätten bekänna och tilståå, hafwa ofwan 
bemelte tiufnad begångit, partzedlarna heemburit och förtärdt, som specification innehåller, 
pröfwar fördenskuld rätten skiähligt och lagh lijkmätigt, att desse böhra lijka straff wara un-
derkastade, som dhe af godzet åthniutit, nödt och förtärdt hafwa, hwarför till föllie af Kongl. 
Maij:ttz straffordningz 3:die punct skohla desse gifwa måhlsäganden sitt igen, som ähr 15 d:r 
26 öre sölf:r mynt, och sedan plichta tredubbelt, som tiufnaden ähr wärderat före, blifwer 
summan 47 d:r 14 öre sölf:r mynt. 
 Angående pigans Kerstin Perssdotters saak, hade hon eij något att böta med, derföre 
dagen effter, den 14 januarij uthstod hon sitt straff med huudstrykande. Ruus Anna hwad wid 
kommer, som hafwer tubbat och fått till sigh åthskillige maatsaker til 18 öre sölf:r myntz 
wärde, och h. Göhle i Täcktan till 23 öre s.m:tt, ähre nu eij tilstädes, opskiutes fördenskuld 
dheras saak til näste laga tingh, då dhe skohla comparera. 
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16. Swen Jönsson i Wijken ifrån Heede sochn, klageligen sigh beswärade, det Herröö rothan 
i Sweegh sochn, hafwer uttagit hanss broder [fol. 602v] Joen Jönsson honom owitterligen till 
dragonn, hwilken war i lagstadd tienst hoos Oluf Erichsson i Herrö. Rothelagarne swara, eij 
wara här till lagligen stembde, uthan föregåfwo, att Heede giäldz allmogen hafwa fått 2 karlar 
af Swegarna som dhe dher emot prætendera. Men Swen Jönsson förebaar wara eenda bonden 
och mansshielpen på gården, dher han icke fåår niuta brodern för sigh i rothan, så befrucktar 
han sielf gå åstad. Och såsom Swen Jönsson icke hafwer någon skriffteligh bookstaf af sin 
broder, om han detta will sambtyckia eller eij, dy pröfwar rätten skiähligt att han det sigh 
förskaffar, och sökie först brodrens sambtyckie, så will Herröörothan sedan sigh förklara och 
tilsee, på hwad sätt han kan hulpin blifwa. 

______________ 
 
Justitiens administration med laga tinghz hållande förleden 1677 om hösten, kunde eij för 
fijendens dhe norskas infall i landet anställas, effter som dhe eij förr än in medio novembris 
til Norrige ijen afmarcherade. 
 Orsaken till dombokens utheblifwande öfwer tijden, att den icke blifwit effter 10 puncten 
[fol. 603r] rättegångz processen och eens embetes plicht i rättan tijdh lefwererat, ähr denne, 
att enär iagh den 15 augustij för fiendens samma dagh oförmodelige infall och ankompst, 
måtte tillijka med flera svänska ministris taga flyckten, blef alltingh brackt i confusion och 
största eens ägendomb för hastigheeten skuld lembnadt i fiendens händer, då detta protocoll 
blifwit i een stoor kista förwaradt ibland andre saker, som sändes uthföre til Ångermanland 
och Nordingrå sochn, och dher effter ransakan ex improviso fanns omsider igen, förmodar i 
underdåhn. ödmiukheet blifwa för drögz måhlet i detta måhl befrijadt. 

 
 
 
Ting 18 mars 1678 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3161, fol. 629r–634r, RA. 
 
Anno 1678 den 18 martij, höltz laga tingh i Sweeghz giäld, med allmogen dher sammastedes, 
närvarandes cronones befallningzman, wälbetrodde Oluf Persson Ströhm tillijka med dhe tolf 
eedsworne nämbdemän: 
 Oluf Erichsson i Glijsebergh, Swen Rolfsson i Byyn, 
 Joen Jonsson i Älfroos, Erich Hindrichsson i Ulfkälla, 
 Oluf Olufsson i Hollm, Anders Erichsson i Glijsebergh, 
 Erich Simonsson i Öfwerberg, Jöns Halfwarsson i Älfroos, 
 Oluf Jonsson Smedh, Pehr Persson i Yterbergh, 
 Erich Jonsson i Herröö, Simon Mattzon i Älfroos. 
 
1. Erich Hindrichsson i Ulffkälla och Jöns Halfwarsson i Älfroos aflade sin nämbdemanns 
eedh. 
 
2. Märit Jönssdotter i Herröö bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med Mårten Nilsson 
född utj Norrige utj Österdahlen och aflat til hopa barn, hwilket föddes i förledit åhr, och än 
lefwer. Så emedan intet ächtenskap ähr uthlåfwadt, eij heller någontera det påståår, hwarföre 
til föllie af 3 cap. gifft. b. L.L. skall Mårten plichta 40 m:k s.m:tt och Märit efter Kongl. håf-
rättens resolution 20 m:k föda och försörja barnet effter 18 cap. ärfdeb. L.L. och gode mänss 
läggningh dhem emillan. 
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3. Påhl Svensson i Älfroos uthlåfwade in för rätten erläggia 3 r.d:r hwart åhr, til dess 17 
r.d:r blifwa [fol. 629v] betalte til förmyndaren Anders Erichsson i Glijseberg på Karin Olufz-
dotters arffz prætension effter halfbrodern sal. Essbiör Persson i Älfroos, hwilket sitt löffte 
han erkännes för plichtat effter komma. 
 
4. Cronones befallningzman angaf Oluf Swenssons son i Yterberg, Oluf Olufsson, Gum 
Oluf i Yterberg, som i Kåårböhle hafwa hotadt 4 gossar, som hafwa skiutzat cronones 
gewähr, dher nederläggia, sagdt fahnen må föra dem länger, hwilke nu absentera sigh, 
saakfältes derför för stembnings försititande effter 33 cap. ting.b. L.L. 3 m:k s.m:tt hwartera, 
men Halfwar Erichsson i Älfroos ähr i skiutz färd, desse skohla comparera å näste laga tingh, 
sampt dhe 4 gossarna. 
 
5. Swen Brynielsson i Loffzdahlen, kiärade til dragon Jöran Olufsson få honom uthlösa i 
Lofzdahls halfwa hemman bestående allenast af 2½ trögs uthsädhe, derföre han haar tilförne 
uthlagdt til ägaren Joen Halfwarsson 21 r.d:r och Jöran allenast uthlewererat 10 specie r.d:r 
och 3 i caroliner, begärandes at Jöran löser sigh uth, eller han fåår honom sine penningar til-
ställa, effter han måste swara allena för uthlagorna och uppå tilfrågan bekänner Jöran eij 
mehra förmå erläggia i hemmans parten. Såsom effter noga ransakan befinnes att Swen 
Brynielsson hafwer det andre halfwa hemmanet 2½ trögs uthsäde inlöst för 40 r.d:r och bytt 
jord i jord och desuthan [fol. 630r] uthlagdt ofwanbemelte 21 r.d:r. Hwarföre til föllie af 
Sweriges lagh, pröfwar rätten skiähligt, att den som mehra äger uthlöser den som mindre 
hafwer, och Jöran Olufsson emottage sine inlagde penningar i samma myndtsort, 10 specie 
r.d:r och 3 i caroliner, helst emedan, effter hemmanet eij kan tåhla 2:ne åboander, och tilförne 
aldrigh warit mehra än een röök, effter åkern ähr frostachtig, at intet korn dher växer, hwilket 
Jöran och omsider sambtyckte, allenast han dher til hösten fåår förblifwa och sielf i sommar 
sin bemelte part brukar, och förr han afträder, skal Swen Brynielsson honom penningarna 
tilställa. Dhe öfrige penningarna 6 r.d:r som Jöran hade bordt uthgiöra på dhe 40 r.d:r skall 
Swen Brynielsson erläggia til sal. Joen Halfwarsons sonss förmyndare, länssman Joen 
Persson i Glijsebergh, sampt och wara förplichtadt husen effter mätismanna ordom betahla, 
som dhe pröfwa kunne wara wärde. 
 
6. Comminister h:r Simon Linæus, opbiuder första gången 4 trögs land kiöpt af Oluf Pers-
son och Simon Erichsson i Ulffkälla för 60 r.d:r. 
 
7. Gunbiör Jonsson i Älfroos opbiuder andra gången Broarhemmanet, som han hafwer 
kiöpt aff Oluf Jonsson i Älfroos för 136 r.d:r bestående af 10 trögs uthsäde. Men Pehr Olufs-
son i Fånhuss förmyndare för Erich Hindrichsson, Oluf Jonssons dotter son, prætenderar 20 
r.d:r af samma penningar [fol. 630v] som honom låfwadt ähr, altså förbödz Gunbiörn dhem 
eij uthlefwerera, uthan innehålla til widare rättens uthslagh. 
 
8. Jöns Halfwarsson och Oluf Olufsson i Hollm sampt dhe andra grannarna i Älfroos 
beswära sigh öfwer Påhl Tryggiesson ibidem, dhet han booflyttiar uhr fäboderna om som-
maren, för dhe andra grannarna hafwa slagit undan, och uthbeeta låter bästa muuhlbeten, icke 
hållandes någon ordningh och gransämbia på lijka tijder med boskapens bort och heem-
drifwande, hwarföre tilföllie af Sweriges lagh 14 cap. rådstugo-b. St.L, förbödz Påhl Tryggie-
son her effter medh sådant afstå, och dher han återkommer, skal derför lagligen emot förbud 
plichta.  
 
9. Pehr Torkielsson på Äggiom opbiuder andra gången een hemmans part i Rijssbrun för 28 
r.d:r kiöpt af Jöns Simonssons änkia på Äggiom. 
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10. Hans Erichsson i Glijsebergh opbiuder tridie gången det oprättade testamente emillan 
honom och hanss hustru at åthniuta så länge hustrun lefwer, men sedan gånge til rätta 
arfwingarna. 
 
11. Brofogden Erich Hansson Syyl opbiuder andra gången 2 trögh landz åker i Äggiom kiöpt 
af h. Ingrid Persdotter för 34 r.d:r. 
 
12. Anders Erichsson i Glijsebergh opbiuder tridie gången Oluf Perssons i Mosät pantsatte 
ängh wid Andfloon för 30 r.d:r wederböranden til återlössn. Oluf af rätten pålades ängiet 
inlösa under hemmanet igen effter Kongl. Maij:ttz utgångne placat.  
 
[fol. 631r] 13. Siuhl Biörsson i Byyn, som genom ländzman Joen Persson i Glijsebergh 
stembder ähr, att swara cronones befalningzman för det han haar för summadt utgiöra 
cronones tijonde ost, lijka som andra i landet hafwa fullgiordt, men eij kommit tilstädes på 
ingentera stembningen. Sedan för det andra, eij heller comparerat utj Salomon Jonssons saak, 
för den åwärckan han har sina grannar tilfogadt och afslagit een slotteloke, uthan rätten 
förorsakadt skicka prophåssen effter honom, altså saakfältes för stämbnings för sittiande 2:ne 
resor 3 m:k s.m:tt effter 33 cap. ting:b. L.L. 
 
14. Swen Pehrsson i Byyn och Erich Pehrsson ibidem efter aflagd eedh witnade, tillika med 
Hännich Pehrsson, att Jon Biörnson och Oluf Biörsson på Wallen, kiärandernas förfäder 
hafwa ofwanbemelte omtwistade forssängies look aff ålder bärgat och slagit, och under sine 
hemman på Wallen oklandrat nyttiat och brukadt, hwilken look Siuhl Biörsson i Byyn, detta 
åhr sigh inkräcktadt hafwer, och hööt dher ifrån til sin ladu infördt. 
 Fördenskuld finner rätten skiähligt, att Sihul Biörsson be:te höö restituerar, och dher 
ofwanpå effter 9 och 16 cap. bygg:b. L.L. plichtar för åwärckan 3 m:k s.m:tt och kiäranderna 
sedan här effter oklandrat åthniuta och behålla bem:te ängies look. 
 
15. Erich Pehrsson i Byyn, klagade att Siuhl Biörsson i Byyn hafwer förledin 14 dagar för 
midsommars tijdh uthbeet hanss fäbowall, som omkringh stängd war, af sin boskap, som 
tolfmän Per Persson i Yterbergh, och Oluf Rolfsson besichtigat hafwa, hwilken skada nämb-
den hafwa wärderat [fol. 631v] för 3 d:r s.m:tt, tillika med den, Siuhls häst i Erichs kornåker 
haar giordt, altså tilföllie af Sweriges lagh 9 cap. bygg:b. L.L. skal Siuhl betala skadan och 
plichta 3 m:k s.m:tt för åwärckan. 
 
16. Siuhl Biörsson i Byyn, som til datum hafwer återstådt med sin cronotijonde ost, och icke 
kommit på rättan stembningh förledin julij månad, när allmogen inlefwererade sin crono-
tijonde, hwar igenom befallningsmans reckningh och förslagh haar studzadt, hwarföre effter 
Kongl. Maij:ttz upbördz ordningh 1668 4:de punct skal Siuhl plichta 3 m:k s.m:tt. 
 
17. Blefwo inför rätten förlijkte Hendrich Erichsson i Ulffkälla på sin hustrus, Ingebor 
Rolfzdotters wäg:r med Oluf Rolfsson i Yterbergh, om det arf, som fallit ähr effter fader-
brodern sal. Pehr Olufsson, att Oluff Rolfsson skall til sin syster erläggia 6 r.d:r för sin fahr-
brors arff, till dhe 4 hon allareda haar åthniutit, hwar med sedan parterna i det öfrige 
förblifwa effter opprättade syytnings skriffter af d. 9 aprilis 1663 och 26 septembris 1665. 
 
18. Förlijktes in för rätten med giord handsträckningh bröderna Oluf Olufsson i Lindsel med 
sin yngre broder Swen Olufsson, att Swen skal effterlåta honom 1/3 part i hemmanet, och 2/3 
parter behålla för sin sal. faders syytningh, och sedan försöria sin moder til döde dagarna, och 
dhem emillan effter Kongl. executions stadga sattes 40 m:k s.m:tt wijte, ingen [fol. 632r] 
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dherå widare, skulle klandra, uthan förblifwa wid förrige oprättade förlijkninghs skrifft, om 
löös öhrorna. 
 
19. Comminister i Sweegh, wällärde h:r Simon Limnæus, insinuerade i rätten Oluf Hafftors-
sons i Öfwerbergh gifne obligation, dher uti han bekänner sigh för många åhr tilbaka hafwa 
för sin fattighdomb återstådt med präste räntorna, eller den rättigheet som han hafwer warit 
skyldig sal. kyrckioherden i Sweegh, wyrdigh och wällärde h:r Mårten Bullernæsius, som 
hanss effterlåtne änkia, dygdesamma matrona h. Anna Michelssdotter nu dherföre effter gjord 
liqvidation in alles prætenderar sex r.d:r, dher ifrån Oluf Hafftorsson eij undfalla kan, uthan 
bekänner inga andra medel hafwa att betahla med, än een förfallin och waanbrukadt fäbowall, 
Buurwallen be:d, belägin på Södingsåsen, som för tijden intet ähr under något skatte 
hemman, den han i betahlningh med dher underliggiande skogh och muulbete opdrager. 
Hafwer för denskuld h:r Simon, så wäl på allmän sochnstämbna som på laga tingh tilbudit 
bördeman Oluf Bagge i Öfwerbergh, så wäl hanss grannar och skogs lager ibidem Erich 
Simonsson och Nils Halfwarsson med dheras naboer bemelte Buurwall till sigh inlösa emot 
ofwanbemelte resterande 6 r.d:r hwilka för rätten hafwa sigh wägrat och den aldeles ifrån 
sigh wedersagdt. Altså hafwer sal. [fol. 632v] kyrckioherdens änkia den samma sin mågh h:r 
Simon oplåtit för uthlagde penningar åthniuta och behålla. 
 Såsom hwarken bördemän eller grannar i Öfwerbergs by willia denne fäbowall inlösa, eij 
heller ähr kommin ifrån Oluff Hafftorssons hemman, uthan ähr brukader af åthskillige, och 
ingen fanss som här emot hade att prætendera eller emotsäija, hwarföre erkände rätten 
skiähligt til föllie af Sweriges lagh 27 capitel tingemåla-b. L.L. och 10 cap. högmåhlsbalk, 
om giäld och tijonde lijkmätigt att h:r Simon bemelte Södingsåås fäbowall tilträder för dhe 
erlagde 6 r.d:r til sterbhuset, på Oluf Hafftorssons wäg:r den oklandrat behåller för sigh och 
sine effterkommande för een ewärderligh ägendomb, at häfda, nyttia och bruka, med dher til 
lydande lägenheeter, som af ålder warit hafwer. 
 
20. Cronones ländzman Joen Persson i Glijsebergh angifwer i rätten, det Erich Siulsson i 
Öfwerbergh hafwer förledit åhr 1677, emot Kongl. Maij:ttz förbudz och Kongl. skogs-
ordningh om jackt och diurfångh effter midfastodagh, fält ett älgsdiur. Huden hafwer länd-
zman til sigh tagit som wäger ett svenskt [lispund] och af nämbden wärderat för 6 d:r silf:r 
myndt. Här ifrån kan denne Erich Siulsson sigh eij unddraga, uthan bekänner be:te älgsdiur af 
3 åhr gammalt hafwa til dödhz [fol. 633r] skutit tijdzdagen effter midfasto sundagh, 
beklagandes sin stora fattigdomb, att efftersom diuret war så när kommit, dock sielf 
kräfwiandes, in emot gården, togh han sigh den dristigheeten oppå, och dhet fälte. Han och 
hanss föräldrar lefwa i stoor armodh och fattigdoom. 
 Så emedan gerningen ähr bekänd, dy kan denne ringa rätten honom, Erich Siulsson, 
härutinnan eij bijfalla, uthan till föllie af Kongl. Håffrättens resolution och förbud de dato 24 
martij 1673 saakfältes först til 40 m:k s.m:tt och sedan effter Kongl. skogsordningens 9:de 
punct, om jackt och diurfångh, böta 50 d:r silf:r mynt til tre skifftes. Denne Erich Siulsson ähr 
een fattig dräng, ähr hoos sin fader Siuhl Christophersson i Öfwerbergh, een uthfattigh man, 
besitter allenast tree trögs uth säde som ähr ½ tunland, finnes hoos dhem inga medel, 
hwarföre i all underdåhn ödmiukheet remitteres detta til hanss excell:tz höghwälborne h:r 
gouverneurens nådige omdöhme och höghwijse diisposition. 
 
21. Oluf Halfwarsson i Knätten i Öfwerbergs by, angaf i rätten hafwa i förledit åhr effter 
påsk, kommit in på dhet rum och stelle på Öfwerbärgs skogen, dher dhe hafwa fält ett älgs 
diur, dhet samma opgiordt, huden och kiöttet hafwa dhe på skogen dädan fördt. Ingen weet 
han nampngifwa som detta hafwer giordt, allenast aff [fol. 633v] bloden syntes på skaren, 
kiöttet wara dragit på een kiälke söder uth til Glijsebergs by, som kan wara ungefehr ifrån 
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byyn til be:te ort, Tefren benembd dher dhet slagit blef, een stoor gammal mijhl. Bahneman 
weet han icke att angifwa, uthan hafwer een misstaneke på Jöns Erichssons son i Glijsebergh, 
Pehr Jönsson bemeld. Han plägar under tijden på dheras i Öfwerbergh skough gå effter 
fougel, och olåfwandes dher ränna, hwilken eij tilstädes war. Altså förehöltz ländzman Joen 
Persson i Glijsebergh och hanss grannar, sampt Pehrs faderbröder Oluf Erichsson, Anders 
Erichsson och Hans Erichson, icke skulle hafwa dher om någon kundskap, effter dhe boo i 
samma byy, dher til dhe inständigt nekade. Fördenskuld effterskickades Pehr Jönsson.  
 Den 20 martij kom Pehr Jönsson i Glijseberg tilstädes hwilken i förstone nekade, dock 
effter alfwarsam förmahningh af rätten omsider bekände, ofwanbemelte älgh hafwa skutit 
näst förledin långfredagh 1677. Då han ärnadt war gå heem til Glijsebärgh ifrån den fäbowall 
han om natten tilförne haar legadt, och under wägen hafwer råkadt denne älgh, som war een 
brinde hwilken tilförne haar warit jagadt, effter han såår war på sina knää. Dagen effter om 
påsk lördagen hafwer fadern Jöns Erichsson och Pehr Jönsson tagit huden af samma älgh som 
wäger 1 [lispund], hwilken [fol. 634r] af nämbden wärderades för 6 dahl. silf:r:mynt. Så eme-
dan Pehr Jönsson hafwer gerningen erkändt hwarföre effter ofwanbemelte Kongl. håffrättens 
resolution om förbudh saakfältes först till 40 m:k silf:r m:tt och sedan effter Kongl. skogz 
ordningh om jackt och diurfångh, 9 punct, böta 50 d.r silf:r mynt.  
 Fadern Jöns Erichsson som sonen Pehr Jönsson betyga nämbden på sin eedz plicht, wara 
uthfattige och hemmanet ähr förborgadt, allenast några huusgerådzsaker i förrådh, och förmå 
bötterne eij erläggia, Fördenskuld i all underdåhn– ödmiukheet remitteras saken under we-
derbörlig execution och til hanss excell:s höghwälborne h:r gouverneurens nådige gott-
finnande och höghwijse disposition. 

 
 
 
Ting 16 januari 1679 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, E XI e: 3162, fol. 747r–750r, RA. 
 
Anno 1679 den 16 januarij höltz laga tingh i Sweegh, med allmogen dher sammestädes, när-
warande cronones befallningsman wälb:de Pehr Olufsson Ströhm och dhe tolf edsworne 
nämbdemän: 
 Swen Rolfsson i Byyn, Joen Jonsson i Älfroos, 
 Erich Hindrichsson i Ulffkälla,  Tidrich Olufsson i Älfroos,  
 Anders Erichsson i Glijsebergh,  Erich Simonsson i Öfwerberg, 
 Pehr Pehrsson i Yterbergh,  Jöns Halfwarsson i Älfroos,  
 Erich Jonsson i Herröö,  Simon Mattzon i Älfroos,  
 Oluf Pehrsson i Backe, Oluf Jonsson Smedh. 
 
1. Tidrich Olufsson i Älfroos och Oluf Pehrsson i Backe, aflade sin nämbdemans eedh. 
 
2. Johan Olufsson i Rijsbrun kiärade til sin swåger Erich Påhlsson i Kohlsätter, effter någon 
uthlöösningh i löst och fast effter swär fadrens sal. Pehr Jonssons hemman ibidem, 
begärandes få lijka arff som dhe andra 2:ne systrarna, blifwa effter lagh tildeelt. Erich 
Påhlsson dher emot prætenderar hafwa sutit på hemmanet i 15 åhrs tijdh, betalt stoor giäld, 
förestådt dhe ålderstegne föräldrarna, sampt gamble syskonen eij ähre än uthlöste, blef 
fördenskuld af rätten slutit, at gode män skohla förordnas som hemmanet wärdera och 
giälden afwittra, sedan inventera hwad i förråd finnes, deelandes hwartera systern [fol. 747v] 
effter lagh sin jembngodan lott, hwar sin tridiepart i löst och fast. 
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3. Pigan Karin Siulssdotter ifrån Kåhlsätter som hafwer för 8 dagar sedan för lupit tiensten 
hoos kyrckioheerden wyrdig och wäll:de h:r Oluf Unæum oachtandes det hon hafwer emot-
tagit stadge penningh een ort, betingat sigh löön 2 r.d:r och 16 al:r grofft lereft til sletz kläder. 
Hwarför tilföllier af Kongl. Maij:ttz legofolkz ordningh pröfwar rätten skiähligt, det Karin 
skal träda i tiensten igen och tiehna åhret uth, eller uth gifwa så stoor löön henne låfwadt ähr. 
 
4. Gevaldiern Erich Hansson Syyl, opbiuder tridie gången 2 trögs uthsäde och slott dher 
under kiöpt af hustru Ingrid på Äggiom för 41 r.d:r. Men klandras aff Jöns Olufsson på 
Äggiom willia be:te 2 trögs uthsäde inlösa under sitt hemman, dher dhet af ålder under legat 
hafwer, dy pålades honom penningarna til torsdagh för midfastosöndagh ifrån sigh lefwerere 
och i samma myndtsort restituera. 
 
5. Pehr Torkielsson på Äggiom opbiuder tridie gången Rijsbruns Boogård kiöpt af h. 
Elizabet Jönssdotter för 28 specie r.d:r. 
 
6. Comminister wällärde h:r Simon Limnæus opbiuder andra gången Oluf Pehrssons och 
Simon Erichssons i Ulffkälla 4 trögs landz uthsäde för 62 r.d:r sigh tilhandlat. 
 
[fol. 748r] 7. Joen Månsson född i Norrige i Guhldahlen och Grimme sochn, öfwer kommin 
dher ifrån för 15 åhr sedan af den orsaak, at han hafwer slagit een karl ihiel med een yxa på 
Bynäset, den samma han aldrigh kände, men effter han trätade med sin husbonde Halfwar 
Östensson i Äfwie, hafwer detta oförmodeligen händt. För 9 åhr sedan, hafwer han tagit sigh 
hustru, nembl. Oluf Gladz dotter i Glijsebergh Barbro Olufzdotter, och aflat medh henne 4 
barn. Men sedermehra a:o 1678 wårfrudags tijdh, medan Joen Månsson til hölt i Glöta by 
begifwit sigh i skafskogh, hafwer och granpigan Kerstin Mårtensdotter fölgdt med at heem 
draga skaf åth sin creatur, hafwa dhe imedlertijdh fått begärelsse til hwar andra i skogen och 
henne dher sammastädes häfdade och aflat til hopa barn, hwilket föddes annan dagh juul, 
som än lefwer. Så emedan bägge tilstå bemelte gerningh hafwa begådt, och hon som gran 
piga war, wiste honom hafwa hustrun i lijfwet, och näste gårdh. Hwar före, effter Kongl. 
straffordningh 1 punct, saakfältes den giffte persohnen Joen Månsson til 80 d:r s.m:tt och 
kohnan til 40 d:r s.m:tt. Men effter ingenthera hafwer något at böta med, dy imponerades 
dhem effter samma resolution plichta medh kroppen nembl. Jon Månsson 6 gånger [fol. 748v] 
gatulopp, och kohnan huudstrykes för tingstugudörren. 
 Den 17 januarij blef execution anstält. 
 
8. Pehr Olufsson i Fånhuus, som lägger sigh utj een annans saak, saakfältes effter 29 cap. 
Konungs balk, 3 m:k s.m:tt helst emedan han drogh Per Persson tilbaka ifrån rätten. 
 
9. Pehr Jonsson ifrån Klöfsiö, på sin hustrus, Margareta Halfwarsdotter, prætenderar åth-
niuta sin arffz rätt tridie deelen af dhe 20 r.d:r som sal. swärfaderns Halfwar Gladz frille 
dotter war til testamenterat, nembl:n 6 r.d:r 2 ort 16 skill:r hwilka modren h. Gunnil Jonss-
dotter i Klöfsiö, hade bordt på sin tilfallne tridiepart af oskiffto betahla, förr [än?] hon afreste 
til Norrige, och således icke allena bordt brista på sin hustrus arfzpart, förmehnar dessuthan, 
desse 20 r.d:r ähr tilförne uthgångne af oskiffto, när bytet stod i Klöfsiö, dher til han beropar 
sigh på Essbiör Olufsson i Klöfsiö, som då tilstädes war. Fördenskuld pålades Pehr Jonsson 
skaffa witnen tilstädes å nästa laga tingh. 
 
10. Gambla giästgifwaren i Älfroos, Joen Gunbiörsson opbiuder tridie gången Oluf Jonssons 
gårdh Bruargården be:d, kiöpt för 136 r.d:r. 
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11. Oluf Påhlsson i Öfwerberg opbiuder tridie gången 1 trögz uthsäde, inlöst af sin 
swägerska Kerstin Jonssd:r för 11 r.d:r.  
 
[fol. 749r] 12. Siul Biörsson i Byyn, kiärade til Siuhl Knutzon i Lund få inlösa den pant slott 
han hafwer af sin swärfaders Oluf Roggiessons hemman i Älfroos för 2 r.d:r 1 ort. Hwarföre, 
tilföllie af Kongl. Maij:ttz placat och förordningh 1673 och 1677 om ägornes förminskande, 
effterlåtes Siuhl Biörsson det inlösa, dhet dhet af ålder haar tillegat, och Siuhl Knutzon för-
plichtat her effter det afstå, när han fåår sine penningar igen. 
 
13. Blef af rätten afsagdt, det sal. Pehr Thuressons arfwingar ähr för plichtade betahla Nils 
Halfwarsson i Öfwerbergh 3 r.d:r á 4½ d:r k.m:tt stycke, för dhet pante ängh dhe uthan lössn 
för några åhr sedan hafwa igen tagit. Sammaledes effterlåtes och sal. Pehr Thuressons 
arfwingar inlösa den pant som a:o 1656 d. 15 decemb. för 10 ort bort pantades, och i arff 
längden införd finnes, hwilket lijkmätigt ähr Kongl. Maij:ttz placat 1673 och 1677 om ägor-
nas förminskande. 
 
14. Oluf Olufsson i Raansiö, opbiuder andra gången Siuhl Pehrssons och Märit Perssdotters 
syytnings skrifft til nästom släkt och förwandter. 
 
15. Oluf Pehrsson i Backe opbiuder första gången een hemmans part i Raansiö, kiöpt af Jon 
Erichsson i Tännåhs för 54 r.d:r in specie. 
 
[fol. 749v] 16. Fordom ländzman i Sweegh Oluf Mattzon i Herröö bewilliades fastebref på 
sal. Jöns Persson Bagges hemman i Herröö, bestående af 3 trögs uthsäde, pantsatt för 63 r.d:r 
effter dhet war lagbudit och lagståndit, och ingen af bördemännerne dher å klandrade, och 
effter hemmanet war wärderat för 78 r.d:r gaf han änkian, h. Kerstin Aaronsdotter tilbaka 15 
r.d:r. 
 
17. Hans Erichsson i Glijsebergh insinuerade een oprättadt testamentz skrifft, emillan sigh 
och sin nuwarande hustru, h. Märit Pehrssdotter, effter som Gudh allzmechtigh hafwer dhem, 
uti dheras ächtenskap, intet beskiärdt med någon lijffz fruckt. Dy hafwer han af gott betänc-
kiande funnit rådeligt, at dher hanss hustru, effter hanss dödelige från fälle qwarlefwer må utj 
sin lijffztijdh blifwa med nödtorfftigt uppehälle försedd, hafwer han fördenskuld testamen-
terat henne effterskrefne jorde parter, nembl:n een åker 3 mählingar öfwerst på Långåkern, 
med dess tilhörige reenar, ett laduängh wid Wähmeåån, Holmen be:d, och ett wid Tandåån 
Osen be:d, ett litet ängh wäst wid qwarnen, een myreslott, Bredängien wid Tandåån å bägge 
sidor om åån belägne. Item huus och huusrum, så mycket hon nödtorffteligen i sin lijffs tijdh 
behöfwa kan, wäl förståendes effter hustru Märits [fol. 750r] döde dagar tillfalla ofwan be-
melte faste ägor rätta odelsmännerne til arffz, som ähre Hans Erichssons i Glijseberg bröder. 
Dessuthan gifwit henne i mårgon gåfwo 20 r.d:r in specie, een silf:r skeed 1½ r.d:r och een 
förgylt ringh, som sielfwe testamentz skrifften widlyfftigare innehåller.  
 Så emedan denne testamentz skrifft bewijstes wara 3 gånger lagligen opbudin, och ingen 
af Hans Erichsons bröder, hafwa dher på lagligen klandrat, eller motsäija kunnat, uthan dhet 
samma sambtycht. Hwarföre erkänner rätten skiähligt och Sweriges lagh lijkmätigt, det h. 
Märit Perssd:r uti sin lijffs tijdh åtniuter ofwan bemelte testamente til goda, medan hon 
lefwer, men effter hennes dödh tilfalla fasta ägorna rätta börde och odelsmännerna til arffz. 
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Ting 15 januari 1680 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3467, fol. 262v–264v, RA. 
 
Anno 1680 den 15 januarij höltz laga tingh i Sweegh, närwarandes dhe tolf edhsworne 
nämbdemän: 
 Swen Rolfsson i Byyn, Jon Jonsson i Älfroos, 
 Erich Hindrichsson i Ulffkälla, Diedrich Olufsson i Älfroos, 
 Anders Erichsson i Glijsebergh, Erich Simonsson i Öfwerbergh, 
 Jöns Halfwarsson i Älfroos,  Jöns Persson i Backe,  
 Pehr Persson i Yterbergh, Oluf Jonsson i Yterberg, 
 Simon Mattzon i Älfroos, Oluf Halfwarsson i Herröö. 
 
1. Olof Halfwarsson i Herröö, aflade sin nämbdemanseedh, uthi Erich Jonsson ställe til-
trädde, som genom döden afgången ähr. 
 
2. Påhl Enfastsson i Lindsel angaf det hanss granne, Joen Biörsson ibidem, hafwer för 
Olufzmesse tijdh opsatt gilder och fått ett älgs diur, dher af, han intet will sigh, eller Swen 
Olufsson som hanss granne ähr, något meddeela. När dher effter noga ransakades och Jon 
Biörsson af rätten tilfrågades, hwad tijd han opsatte sitt gilder, dher på han swarade 14 dagar 
för Jacobsmessetijdh, och fått älgen när ryttare marchen i sommar gick til Glijseberg opp åth 
Wöhmdahlen, som war den 22 julij 1679. Hwilket diur war 2 åhr gammalt, huden hafwer 
Joen Biörsson såldt til cronones befallningsman wälb:d Pehr Olufsson Ströhm, för 5 r.d:r 
eller 7½ d:r s.m:tt som ähr afräknade på hanss uthlagor. Och ehuruwäl höglofl. Kongl. 
Håfrättens stränge förbudh ähr utgångit af dato Stockholm d. 24 martij [fol. 263r] a:o 1673 
som på laga tingh här i Härieådahlen ähr wordit publicerat, att ingen skal fördrista sigh 
emillan Midfastodagh och Olufzmesse gildra eller skiuta något älgsdiur. Sammaledes och om 
fogel skiutande, wid 40 m:k s.m:tt för förbudet, för uthan dhen stadga som skogsordningen 
om jackt och diurfångh exprimerer. Hwilket denne Jon Biörsson eij hafwer tagit i ackt, uthan 
mot Kongl. Maij:ttz och Kongl. Håffrättens förordningh och förbud, i förbudin tijdh opsatt sit 
gilder och fått bemelte älgh.  
 Så emedan gerningen ähr bekänd, dy kan denne rätten Joen Biörsson här ifrån eij befrija, 
uthan tillföllier af Kongl. Håffrättens resolution om förbud saakfältes först til 40 m:k s.m:t 
och sedan effter Kongl. skogsordningens 9 punct om jackt och diurfångh at böta 50 d.r s.m:t 
til tuskifftes. Huden ehrkännes under cronan, som ähr beräknadt för 7½ d. s.m:t. 
 
3. Broofogden och gevaldiern Erich Hansson Syyl, bewilliades faste bref på 2 trögs 
uthsäde, kiöpt af h. Ingrid Perssdotter på Äggiom för 34 r.d:r effter det lagbudit och 
lagståndit befanss, och ingen af bördemännerne dherå klandrat hafwa.  
 
4. Oluf Persson i Backe, opbiuder andre gången Joen Erichsson i Tännäs hemmans part i 
Ransiö, för 54 r.d:r kiöpt och sigh tilhandlat, beståendest af 4 trögs uthsädhe. 
 
5. Blef för afskiedat, emillan Yterhoghdahlsboerne [fol. 263v] och Älfroosmännerne, om 
Froåhs fäbowalls huus flyttiande till een annan ort (som dhe på lagmanstinget den 5 novemb. 
1673 uthlåfwadt hafwa) sålunda, at tilkommande wåhr skohla dhe, på een beqwäm tijdh 
mötas, med 3 opartijske män å hwartera sidan, som husen wärdera, för een wiss penningh 
antingen Älfroosmän, då halfwa penningarna betahla, eller halfwa husen flyttia, föro[b]ligera 
dhe sigh ettera effterkomma och fullborda. 
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6. Hindrichs änkia på Yterbergh, h. Ingrid Jonssdotter, som stämbder ähr at swara sine 
grannar för sin onyttige munbruuk, men eij kom tilstädes, saakfältes effter 33 cap: Ting:b. 
L.L. 3 m:k s.m:t. 
 
7. Caplahn h:r Simon Limnæus, opbiuder förste gången Öfwerbergs hemmanet kiöpt af 
fadern ländzman Oluf Mattzon i Herröö för 80 specie r.d:r bestående af 5½ trögs uthsäde. 
 
8. H:r Simon Limnæus opbiuder tridie gången Södergården på backen i Ulffkiälla, kiöpt af 
Oluf Pehrsson och Simon Erichsson för 62 r.d:r. 
 
9. Erich Mårtenssons hemman i Älfroos, opbiudes andra gången pantsatt til Oluf Mattzon i 
Herröö för 80 in specie r.d:r. 
 
10. Swen Erichssons hemman i Älfroos opbiudes tridie gången pantsatt til Oluf Mattzon i 
Herrö för 20 r.d:r in specie och 2 i caroliner sampt 15 lispund lijn. 
 
[fol. 264r] 11. Sahl. kyrckioherdens wyrdige och wäll:de h:r Mårten Bullernæsij änkia, 
dygdesamma matrona h. Anna Michelsdotter, fordrar resterande prästeränta af uthcommen-
derade tridieman soldaten Joen Skrubb ifrån Öfwerbergh 14 trögh korn, á 2 ort effter 
landsens gångh 7 r.d:r småmåhler 12 ort, 3 r.d:r för 2:ne lijkstohl 4 ort, 1 r.d:r blifwa tilhopa 
11 r.d:r. Dher på ähr betalt 4 skrinnor höö, á 3 ort, blifwe 3 r.d:r som afdrages, ähr behållin 
summa 8 r.d:r á 4 ort st. som restera. Och emedan Jon Skrubb eij ähr heem kommin, änkian 
eij länger kan dilationera, och hemmanet i Öfwerbergh störste deelen ähr pantsatt til 
kyrckioherden wyrdige h:r Oluf Unæus, som af honom bebrukes, finner altså rätten eij andra 
medel tilgå, än wyrdige kyrckioherden som dhet mehra af hemmanet i underpant hafwer, må 
och så desse 8 r.d:r på Joen Skrubbs wäg:r erläggia och til sigh inlösa, som honom blifwe gott 
giordt på hemmanetz afbetahlningh. 
 
12. Änkian h. Gertrud Olufzdotter i Öfwerbergh, fordrar och af sin uthcommenderade broder 
Joen Skrubb 10 r.d:r resterande arf, effter sin sal. fadher, och effter han haar pantsatt hem-
manet til kyrckioherden wyrd. h:r Oluf, och något än öfwerskiuter som han kan nå sin 
fordran, altså uthlåfwade h:r Oluf desse 10 r.d:r betahla. 
 
[fol. 264v] 13. Såsom Erich Perssons Karin i Byyn hafwer optagit barnens bygdesqvaller, och 
wehlat öfwertyga Siuhl Biörssons hustru i Byyn, skulle först hafwa dhet uthkommit om sigh, 
men hafwer dher till inga skiähl, derför hon inför rätten rättar sigh och bedz för, gifwandes 
hwar andre effter, hwad förlupit woro, skulle wara dödat, effter, ingen weet med den andre, 
än ähra och gott. Fördenskuld Erich Perssons Karin för sitt förseende effter 20 och 43 cap: 
TingemålaB. L.L. saakfältes til 3 m:k silf:r m:tt och på dhet all oehnigheet må ophäfwen 
blifwa, och bättre gransämia här effter ehrhållia, dy effter Kongl. Executions stadga sattes 
parterne emillan 40 m:k silf:r myntz wijte, til dhe fattige som här å widare urgerar. 
 
14. Pigan Brita Andersdotter i Öfwerbergh, som stämbder ähr til tinget, af nämbdeman Erich 
Simonsson i Öfwerbergh, at witna i een saak, men af tresko och mootwillia, uthan förfall, eij 
wehlat comparera saakfältes effter 33 cap. Ting:b. L.L. 3 m:k:r. 
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Ting 16 september 1681 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3468, fol. 382r–385r, RA. 
 
Anno 1681 d. 16 septembris höltz laga tingh i Swegh sochn, närwahrande befallningzman 
welbetrodde Pedher Olofsson Ström och dhe tolf eedhsworne nembdemänn, 

Nembl:n 
 Johan Johansson i Ellfroos Tijdrich Olsson i Ellfroos  
 Erich Simonsson i Öfwerbergh Jöns Halfwarsson i Ellfroos  
 Oluf Jonsson i Ytterberg  Jöns Persson i Backe  
 Simon Matzon i Ellfroos  Oluff Hallfwarsson i Herröö  
 Salmon Jonsson på Wallen  Swen Rollsson i Byen  
 Jon Jonsson i Grafwen  Nills Persson i Byen  
 
Samma dato oplästes h:r häradzhöfdingens wälbet:de Anders Plantins fullmacht, då och den 
gode herren sin döhmare eedh inför rätten afladhe qod attestatur. Pedher Oloffsson Ström. 
Dato afladhe Nills Peersson sin nembdemans eedh.  
 Effterskrefne Kongl. placater publicerades: 1) Om barnamordet. 2) Förordningh om 
justitie sakerne uthj revision. 3) Om tobackzcompagnietz interessenters frijheet. 4) Om olofl. 
och otijdigh diurfällande af d. 16 martij 1681. 5) Om fruchtbare capitaler. 6) Om 
kyrckiotijondens ingiöhrandeet. 7) Kongl. cammarcollegij breef om jordebookens rätta 
annotation af d. 1 julij 1681. 8) Legojonsordningen. 9) Kongl. placat om myntet. 10) Item om 
landzkiöp. 
 
Till föllie af Kongl. legojonsordningens 7 punct och den 23 puncten i allmogens allmenne 
beswär, på sidste richzdag aftaltes att een full dräng skall få om åhret 12 d:r s.m:t uthj ett för 
alt, undantagandes stedie penningen, och een fulltagen pijga 3 d:r s.m:t contant, 2 par skoor 
och 10 al:r wäf, och wari nembden obligerat hålla handh deröfwer, och där någon det dölier 
och öfwertygas kan, böte 40 m:k:r för hwardera. 
 
[fol. 382v] 1. Jöns Oluffsson i Egge och Swegh sochn, kärade till gewaldigeren Erich 
Hansson i Äggien, om een bowall, Åhsen ben:dh som han detta åhr sig tillegnat och icke till 
nöijo uthlöst, uthan allenast fått 12 d:r 16 öre s.m:t och lijkwähl tillgrijpit deriempte een 
annan bowald, Sätra b:dh som och under sama heman lydt, såsom och ett litet engie wester 
om Härieåhn, medh bowallarnas myreslått, skogh och fiskie watten: begiährandes sama 
penniger igien nembl:n för säterwallen 3 d.r 28 öre s.m:t, ängesstycket 1 d.r 16 p[?] s.m:t. 
Hwaremoth befallningzman uthi gewaldig:s absens opwiste hustru Ingridh Peersdotters i 
Äggien kiöpeskrifft af d. 20 maij 1676 lydandes att hon till Erich Hansson sålt 2 trögz 
uthsädhe, medh alla tillydande ägor i skogh och mark, under hennes ½ dehl i hemmanet 
medh Oluff Peersson, hwaruppå dombreef d. 16 januarj a:o 1680 gifwit ähr. Seedan een 
lijthen jordepart af Clemet Peersson i Mosätt medh några gambla huus för 12 r.d:r el:r 18 d.r 
s.m:t kiöpt hwarå dombreef den 15 septembris a:o 1669 är gifwit. 
 Lensman Jon Pärsson intygade att Erich Hansson hafwer låtit skrifwa på sigh ett trögz 
sädhe för bem:te lilla jordepart, och sidst gifwer han Erich Hansson ett trög uthsädhe af Peder 
Jonsson i Äggien af sama heman, som dohmen af d. 26 februarij a:o 1674 uthwisar sigh 
tillhandlat, Erich Hansson hafwer och fått dohm d. 17 januarij 1681 att inlösa af Jöns 
Oloffsson i Äggien dhe panter han af Erich Hanss[ons] hem:n hafwer nembl:n 2:ne små 
fäbodhar och engier effter mätesmänne ordom, som och skiedt ähr af Erich Simonsson i 
Öferbergh och Oloff Halfwarsson i Herröö, hwilka bekände att slåtterwallen war i 10 åhr 
bruukat och dhe lilla huusen som då der wohro, ähre nu alldeles förfalldne och inga 
gärdzgårdar [fol. 383r] och åhrswallen i 6 åhr och så godt som intedt bygt och brukat och 
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wärderat för 8 r.d:r 1 ort och 8 skil:r prætenderandes Jöns nu allenast på skogen som derunder 
lydt och legat. 
 Så wijda dom af d. 17 januarij sidstleden gifwen är, att gevaldigeren Erich Hansson 
effter mätismana ordom skall hafwa macht och tillståndh att inlösa af Jöns Olsson i Äggen 
twenne små fäboowallar och engier som under Erich Hanssons hem:n lydt, som är werderat 
för 12 d.r 16 öre s.m:t så blifwer rätten där wijdh och däriempte tillerklarar Erich Jonsson den 
skog och marck som medh retta hörer till besagde bowallar lijkmätigt dommen af den 26 
februarij a:o 1674 på 1 trögz uthsäde och dombrefwet af d. 16 januarij a:o 1680 på 2 trögz 
uthsädhe. 
 
2. Oluff Pärsson på Backen, ingaf skriftel:n hurusom caplan h:r Simon hafwer kiöpt en 
lijten deehl och part af hans fadhers heman i Backen, medh willkor och förordh att det få 
igenlösa widh hans afträdhe, för sama peninger och altså sedermera medh hans tillståndh ett 
pansatt ängh under hemanet inlöst, men låtit effter sitt behag skrifa een skrifft och på tree 
laga tingh opbudit, den han allderigh sedt myckit mindre samtyckt, der till medh hafwer han 
några bygningar opsatt som där hålles onödiga begiährandes för jorden igen lösa och icke 
huusen effter som de icke der nödige ähro, och han der till eij mechtig ähr. 
 [fol. 383v] H:r Simon Limneus protesterade emoth Oloff Perssons grofwa tillmählan. 
Insinuerandes Oluff Pärssons och Simon Erichssons i Ulfkälla kiöpebreef af d. 16 martij 
1678 af innehåld att dhe hafwa sålt åth h:r Simon den södre gården på Backen af 3 trög landh 
för 60 r.d:r och tillåtit alla uthsatte panter inlösa, doch i framtijdhen hafwa macht det igen 
lösa och då wedergälla all den omkåstnadh som han på huus och jordh kan giort hafwa, effter 
mätesmana ordhom, och sama skrifft å tree laga tingh opbudit nembl:n d. 18 martij a:o 1678, 
d. 17 januarj 1679 och d. 16 januarij 1680, hwaremoth han intedt hade att säija. Der till medh 
opwiste h:r Simon een skrifft af d. 5 maij 1678 af tolfmänerne Swen Rolofsson i Byen, Peder 
Pedersson i Ytterbergh och Erich Henrichsson i Ulfzkälla, att h:r Simon skall sin lagkiöpte 
ägor och huus och jordh oqwaldh till ewärdeligh tijder oklandrat behålla i Backen emädan 
som Oluf Persson i dheras narwahru \eij/ fans mechtigh sama jordh att inlösa och derifrån 
sigh skall sagt.  
 Alldenstundh kiöpebrefwet af d. 16 martij a:o 1678 förmår att wäll:de h:r Simon 
Limneus skall wedh afträdhe få betalning för all den för bättringh och omkåstnadh, som han 
på huus och jord på hemanet i Backen anwända skulle, hwilket å tree laga tingh opbudit och 
oklandrat wahrit, och däreiempte niuta uthlagde pennigar till pantteegornes inlösande. Alltså 
finner rätten skiähligt och rättwist wara att h:r Simon behåller effter kiöpebrefetz lydelse, den 
kiöpte jorden och inlöste pant slåttan till des han uthlöst blifwer, och wijdh des afträ[de] 
effter matismana ordom för giordh bygnadh skiählig refusion [fol. 384r] niuta, förståendes 
seedan som åboendet, efter huusesyns stadgan ähr decourterat och afdragit. Och för det Oluff 
Pädersson på Backen hafwer beskyllt h:r Simon hafwa kiöpeskrifften opsatt den han allderigh 
skulle sedt, myckit mindre samtyckt, blifwer han effter det 20 capit. Ting:b. för obewijslig 
beskyllningh saker till 40 m:k:r. 
 
3. Jon Månsson i Kåhlsäther och Ällfroos såchn, beswärade sigh öfer Erich Halfwarsson i 
Ellfroos by, för det han intedt will hålla hägn effter sin skatt i byen medh gerdzlegårdar och 
han 213 f:r håller och Erich als ingen. Hwar emoth Erich exciperade således att han håller 
sine gärdzgårdar och Jon fått ägor uthaf hans fadhers heman och derföre håller han 
gerdzlegårdar. Didrich Olsson \som/ tillijka medh Oloff i Hollm hafwer giärdzlegården synt, 
intygar att Jon håller 213 f:r och Erich deremoth intedt. Erich begiärte uth sochns giärde syn 
och deelningh som och bewilliades för heele byen hwar till förordnades Peder Peersson och 
Oloff Jonsson i Ytterberg och Salomon Jonsson och Nills Persson i Byen. 
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4. Oluff Roggesson i Elfroos kährade till Henrich Swänsson i Säter och \Öf:r/Hodahls, om 
7 r.d:r som skola restera på ett hästekiöp, hwaremoth Henrich föregaf och inwende, att han 
betalte först derpå 1 koo för 4 r.d:r men Oloff består allenast 3 r.d:r och ingen dehra witnen 
hafwer. 2:do) contant 2 r.d:r som beståtz, och 3:tio) för nederlagt arbete widh bowallen 2 
r.d:r, däremoth Oluff inwender och säger att deh woro förlicht om hans arbete således att dhet 
skulle rechnas emoth det han af bowallen hööet före bortfört och [fol. 384v] wallen 
wanbrukat beropandes sigh till wittnen Swen Ersson och Påhl Olsson i Ellfroos som eij 
tillstädhes och nembede äro; dy upskiutes till nesta laga tingh, då wittnen skohla wara till 
städes och saaken entl:n afhielpas. 
 Den bewilliade syhnen på sidsta tinget emillan Siuhl Rolsson och Peder Torkillsson på 
Eggen är intedt hållen, uthan dhe sinsemillan förenht som dhe nu begge tillstode. 
 
5. Jon Jonsson i Grafwen och Ytterberg upbiudher första gången oklandrat Jon Gunnars. 
heman i Ytterbergh af 6 trögz uthsädhe, som han hafer kiöpt för 90 r.d:r som är 135 d.r s.m:t 
som kiöpebrefwet af d. 20 april a:o 1680 medh mehra uthwijsar. 
 
6. Comminister loci d:r Simon Limneus opbiuder 3:die gången fordom cronohemanet i 
Öfwerbergh clanderlöst som han haf:r kiöpt af Oloff Matzon i Herrö för 80 r.d:r in specie 
effter brefetz lydellsse af d. 2 aprilis a:o 1679. 
 
7. Befallningzman wälb:de Pedher Oloffsson Ström opbiudher andra gången oklandrat 
Ulfkiälla hemanet af 12 trögz uthsädhe som han hafwer kiöpt af Oloff Matzon uthj Herrö d. 
18 januarj huius anni för 50 t:r korn á 10 d.r kopp:r m:t. 
 
8. Erich Simonsson i Öfwerbergh opbiudher andra gången sin sahl. broders Jöns 
Simonssons barns arf jordh utj fadersgården Öfwerbergh, som Erich åboor och inlöst af 
moderen h:u Lissbeta [fol. 385r] Jönsdotter i Äggen för 60 r.d:r á 5 d.r kopp:r m:t som 
kiöpebrefet af d. 17 januarij a:o 1681 förmåhr. 
 
9. Gunnar Swensson i Dufbergh opdrager andra gången sigh till sytningh hoos närmaste 
slächt om dhe honom arfwa willia och ingen fram kom och sig anmälte.  
 
10. Påhl Ollsson i Öfwerbergh opbiuder andra gången sin modersysters Karin Jönsdåtters 
ringa egendomb till sytningzlöhn, som brefwet af d. 17 januarij sidstledne bredare förmår.  
 
Dato öfwersågz rökelengden och effter lens och tolfmäns intygande justerades. 

 
 
 
Ting 23 och 24 oktober 1682 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3469, fol. 451v–457v, RA. 
 
Anno 1682 den 23 och 24 octobris höltz laga ting med allmogen af Swegs tinglag uti 
Glijssbergh. Närvarande befallningzman wälbe:de Päder Olofson Ström och nämbden, 

Nembl. 
 Joon Jonson i Elfroos  Tijdrich Olson i Elfroos 
 Erich Simonson i Öfuerberg Anders Erson i Glijsbergh 
 Jöns Halfwarson i Elfroos Oluf Päderson i Backe 
 Simon Matzon i Elfroos Oluf Halfwarson i Herröö  
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 Salomon Jonson på Wallen Peder Person i Ytherbärgh  
 Nills Person i Byhn  Joon Pederson i Ytterbergh  
 
1. Dato aflade Joon Päderson i Ytherbyn sin tolfmans eedh. 
 
2. Kongl. Maij:ttz för specificerade placater publicerades. 
 
3. Nämbden föregifwer ingen chronones allmänning wara utan Ränndahlen som warit 
häradetz och brukas af nästomliggiande byar i alla tree tinglagen så till fäboställen som 
fiskerien, huar å ett breef skall warit som een attest af den 12 maij 1650 uthwijsar och 
förmenas warit liggiande i Äggiom by, som nu åligger och anbefaltes läns och tolfmän att 
effterfölia och framskaffa, huar till befalningsman låfwade sin flijth contribuera. 
 
4. Om husesyns ordningen påmintes och warnades alla i gemehn hemmanen till huus och 
jordh wäll häfda och skiötha att kunna undwijka det straff [fol. 452r] som Kongl. ordningen 
biuder, och skall husesynen will Gudh, nästkommande wåhr företagas. 
 
5. Jöran Mårtenson i Glöte skuldgafz hafwa besåfwitt Sigrid Olssdotter ifrå Ransiö och 
aflat barn tilsammans och sedan uthlåfwat taga henne till ächta dhet Jöran tillstår Ingrid är 
och af ächta säng född) dy blifwer des booth halfua mindre, effter det 3 cap. Gifftem. b. L.L. 
nembligen Jörans tiugu, och Segridz tijo m:k s.m:tt. 
 
6. Agnäs Olssdåtter född i Linsehl by angafz wara besåfwin af Mårten Skomakare ifrå 
Norie och födt barn förleden wåhrfrudagztijdh. Denne Mårthen betygas her i landet åtta åhrs 
tijdh warit och är ogiffter och 1681 sanct Johannis giort skoor i Linsehl derest Agnäs tiente. 
Agnäs bekänner sigh hafft lägersmåhl med Mårten weckan effter midsommaren 1681 och 
strax der effter hafwer han till Norie reest och sedan är af honom intet hört. Kånan bekänner 
barnet wara fulgångit som och intygades och födt 8 dagar för sidstlenden wårfrudagh och 
blifwen altså 38 veckor. Agnäs tilhöltz att bekänna om hon med någon annan hafft lägers-
måhl, men nekade enständigt der till, och dy blifwer hennes saak effter högl. Kongl. Hof-
rättens resolution tiugu m:k:r s.m:tt. 
 
7. Päder Matzon i Herröö och Anders Erson i Glijsbergh twistade om förmynderskapet för 
Karin Olufzdotter i Mosäther, och dy opgafs inventarij längden på dee penningar och 
pertzedler som Anders Erichson [fol. 452v] emottagit som är inalles 61¼ r.d in specie, huar 
oppå Pedher Matzson tilstår sigh opburit 33 r:d. specie. I caroliner 5 r:d. 24 öre s.m:tt som är 
in specie 4 r:d. 46 öre och i danske halfwa cronor 8 r.d:r, som in specie är – 7 r.d 40 öre, 
giörandes tilhopa 45 r.d 32 öre, huar till lägges 6 st:n sölfwer skedar för 7½ r.d specie. Een 
bränwinspanna 6½ r.d och 2 tennfath 1¼ r.d:r som blifwer tilsammans 60 r.d in spec. och 46 
öre s.m:tt blifwandes resten allenast på capitalet 24 öre s.m:tt, doch der Anders Erson 
lefwererer Päder Matzon 7 r.d 40 öre, böör han igen få 8 r.d i danske cronor. Intresset skal 
åhrl. effter afftahl gifwas een r.d:r af hwario 20 r.d: som är 5 pro cento och belöper om åhret 
aff capitalet 46 r.d, 2 r.d 15 öre, warandes 7 åhr effter som förste åhret intet böör rächnas och 
1681 lefwerertes penningarne – giör 15 r.d 49 öre.  
 
Huar å fins betalt till hust. Ingrid för hafd omak för Karin – 48 öre  
Till pupils Karins præceptor   – 27 1/3  
För hennes kåst och information hoos länsman   1: 28:  
     2: 47 1/3  
Rester fördenskul på intresset   13: 1 2/3   15: 49  
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Pijgan Karins halfbroder Essbiörn Persson uthlegd soldatt i Hälsingeland, är genom döden 
afgången och lämbnat något af legan effter sigh som Anders Erson merndeels infordrat och 
böör göra reedo före, huar å han skall i nämbdemäns närwaru opsättia rächning och begärtes 
Jöns Halfwarson i Elfroos och Simon [fol. 453r] Matzson som dem emillan skola sökia 
liquidera. I Anders Ersons ställe förordnades till förmyndare Hans Person i Herrö som är 
Kahrins frände. 
 Anders Erson wille wäll undandraga sigh interesse af dee 22 r.d:r för pantägorne af Oluf 
Person i Mosäter men han dem i sin skrifft sigh påfört för contant och ägorne tagit och 
hafwer i possession.  
 Såsom nämbdeman Anders Erson i Glijsbergh befinnes effter egen revers såsom een 
förmyndare för Karin Olufzdåtter i Mosätt af hennes arf emottagit contante penningar 46 r.d 
in specie och uthfästat för huario 20 een r.d åhrligen till interesse som är 5 pro cento som bör 
rächnes uti siu åhrs tijdh och belöper 15 .r.d 49 öre s.m:tt och på capitalet betalt 45 r.d 32 öre 
och på intresset 2 r.d 47 öre s.m:tt huarföre finner rätten skiäligt att Anders Ersson forderl. 
skall betahla resten af capitalet som är 24 öre s.m:tt och af intresset 13 r.d specie och 1 2/3 
öre s.m:tt och der till med restituera emottagne sex stycken sölfwer skedar, een brännewins-
panna och 2 st:n tennfath, förståendes af lijka wärde och wicht som dhet alt, den tijden war, 
till förmyndarne Pedher Matzson och Hans Päderson i Härrö. Och såsom Anders Erson uthi 
sin skrifft pantägorne af Oluff Person i Mosätter för contant antagit och opfördt och dem i 
possession tagit och brukat kan han med inga skähl prӕtendera at slippa derföre inter[fol. 
453v] esset, och skole begärte och tilförordnade män liquidera och oprätta rächning öfwer det 
Anders Erson på Kahrins vägnar i Helsingelandh kan opburit hafwa, huar wid observeras 
böör och honom gåttgöras dhet han skähligen kan bewijsa, der å kan kåstat wara. 
Förmyndarne pålägges och barnegodzet med flijth föresee effter Sweriges lagh och Kongl. 
förmyndareordningen. 
 
8. Olof Matzson i Härrö fordrade af Oluf Skugg i Kålsätter 5 r.d:r á 6 m:k:r för 100 alnar 
lärfft och 2 r.d:r på een annan rächning. Skuggen föregifwer att sin hustro hafwer till Oluf 
Matzon hemma i sin kammar lefwererat 400 alnar lärfft och Olof eij opfört mehra än 300 
alnar samma gångh fått, huar uthi twisten förnembl. beroor. Skuggens hustru är pålagd att 
wara tilstädes och bewijsa Oluf Matzson dee twistige 100 alnar bekommit, men eij kunnat för 
opassligheet och spädt barn, 8 mijhler wäg komma. Såsom Oluf Skuggs hustro bör confron-
tera och till muns med Oluf Matzson wara och nu icke tillstädes är, altså opskiutes saken till 
nästa lagha tingh, då Skuggens hustro måste wara tillstädes att öfwertyga Oluf Matzson af 
sigh i cammaren emottagit 400 alnar eller dhet twistige betahla. 
 
9. Siull Biörson i Byhn befans effter lagha doom wara skyldigh Peder Olson i Fanhusen 6 
r.d och Siul [fol. 454r] på Oluf Roggesons wägnar fordrar af hans swärfader Henrich Suänson 
i Säther 7 r.d som skole restera på ett hästekiöp, huar af kårtas ½ r.d på ett kookiöp. Swän 
Erson i Älfroos wittnade sigh höra af Oluf Roggeson att han lämbnade 2 r.d af dee 12 r.d han 
skulle få för hästen till Ingeborgs utlösning och meera wiste han intet der af. 
 Det intygades att kiöpet skedde 1660 eller 1661. Gunbiörn Jonson i Elfroos berättade att 
Märitt Roggesdotter bodde på boowallen med twå koor om een sommar. Af 1680 åhrs 
protocoll finnes på hästekiöpet till uthlössningen tree r.d:r wara anslagne, antagne koo war 
och wärd 3½ r.d huar om dee ense blefwe. Såsom hästeköpet emellan Oluf Roggeson och 
Hendrich Suänson befinnes warit 12 r.d:r och där opå eij mehra kan bewijsas wara lefwererat 
än som fölier nembl.: Een koo för 3½ r.d contant 2 r.d och effter 1680 åhrs protocoll för 
Ingeborgs uthlössning 3 r.d som är tillsammans 8½ r.d. Alltså pröfwar rätten skäligt att 
Henrich Swänson betalar resten uthan oppehåld till Oluf Roggeson som är 3½ r.d á 6 m:k och 
ware således i detta måhl åthskilde. 
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10. Henrich Erson i Elfroos angaf hurusom hans broder Påhl Erson hafwer bortsatt faders-
hemmanet och allenast hafwer där af qwart, fäboowallen i Andåsen och Hendrich inlöst af 
Oluf Skugg pantägor af bem:te hemman för 20 r.d á 5 d. kopp:r m:tt [fol. 454v] och hafwer 
allenast och des uthan af sitt arf till 2 trågh och det öfriga är bortpantat. Påhl sitter i gården 
och intet tillåter Henrich några huus, begärandes Henrich lösse uth Påhl af fäboderne och dee 
öfrige pantsatte ägor.  
 Påhl Erichson föregaf sigh wara gammal och ofärdig och göra så stoor skatt som 
Henrich. Hemanet befinnes wara tilförne dehlat och af nämbden intygas eij kunna tåhla 
mehra än twänne åboer, och att Henrich skall kunna och wara mächtig lösa och bringa 
hemmanet tilhopa och i gått bruk. Påhl begärte om sijder till uthlössning 20 r.d huar till 
Hendrick samtychte.  
 Alldenstund Påfwell Erichson hafwer bortpantat sitt fadershemman i Elfroos och icke 
mehra behållit än fäbowallen Andåsen med des huus och sielfwe gården widh hufwudhem-
manet och hans brodher Henrich Erson af utsatte och förpantande jord inlösst för 20 r.d á 5 d. 
k:r m:tt och där hoos af sitt arf till twå trågs utsäde behållit. Och på det hemmanet må kunna 
conserveras, så är tillåtit Henrich sin brodher Påfwell uthlösa ifrå bem:te fäbowall Andåsen 
med 30 d. s.m:tt (huar om dee in för rätten ense blefwe) och är altså Påfwell intet huarcken 
uthj Andåsen eller gården wed bohlbyn mehra rådande, uthan Henrich Erson skall swara för 
alla uthgående uthskylder där aff och sökia att få tilhopa hemmanetz äghor, och dhet alt effter 
som hemmanet förr ähr deelt och icke kan tåhla fleere åboer lijkmätigdt [fol. 455r] den 3 
puncten i Kongl. Maij:ttz resolution för samptel. allmogen på rijchsdagen 1680. 
 
11. Erich Simson, Halfwar Nillson, Daniell Amundson, Påhl Olson och Påhl Biörson i 
Öfwerbergh angåfwo och beswärade sigh öfwer Olof Pederson Helsingh för dhet han 
sidstledne helig torssdag dem alla skält för horor och tyfwar. Olof Pederson Helsingh föregaf 
dhet Peder Olson för sigh sagdt, dhet Lissbetta, Joon Bagges dåtter, kallat sig sielf een hora 
och sigh een hor iägare, dhet han på kyrckwallen sigh påminte och i hastigheet säija monde 
och kalla dem i Öfwerbergh horor och dieflar och när Halfwar Nillson honom tilsporde der 
om, rättade han sig sielf och sade sigh mehna dem som sigh för hoorjägare utropat tilldes dee 
bewijsatt, iämbwäll och att ingen af bem:te fem personer där uthi intrehserade äre, huar till 
Halfwar beiakade. 
 Ehuruwäll Oluf Hälsing mycket obetäncht hafwer uthropat Erich Simonson, Halfwar 
Nilson, Daniel Amundson, Påhl Olson och Påhl Biörson i Öfwerbergh för horor och dieflar 
uthan någon ordsak och wid tilfrågandet så wijda lijkwäll sigh rättat och förklarat sig meena 
dem som på sigh squalrat och ingen af berörde persohner det giordt, huarföre blifwer hans 
saak effter 43 capitlet Tingm:b:n för huardera swärdeordet tree m:k:r förståendes för huardera 
af dee fem specificerade personer. 
 
12. Päder Olson och Simon Matzson i Elfroos käradhe [fol. 455v] till Joon Olson i Byhn, om 
någon slått på Mörckskogen som han förleden sommar olåfwandes skall slagit, huar till Joon 
nekar och bewijser sig där till, aff finnen Siffre Marcuson fått låf, som boor på Silldahls-
skogen, som med Pedher och Simon om bem:te slått stridig är och icke tilstädes. Deth befans 
att Joon där bärgat tree lass och förlijchtes således att dee der af behålla halfft huardera och 
Pedher och Simon agere med Sigfred om slåttegodtzet deth bästa dee kunna. 
 
13. Befalningsman Pedher Olson Ström opbiuder tredie gången Ulfkälla hemmanet näste 
bördemän till återlössning oklandhrat. 
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14. Joon Månson i Kåhlsätter opbiuder första gången hemmanet ib:m köpt och inlöst af Jöns 
och Erich Halfwarsöner för 150 r.d effter som Joon war och är rätte odals och byrdeman där 
till.  
 
15. Erich Päderson i Byhn angaf huru som Siul Biörson i Byhn förledne wåhras hafwer på 
åkern öfuerfallit sin hustru Karin Pärsdotter, och stött henne till marcken utan någon ordsaak, 
huar af hon är något suagh blefwen, men blefwe lijkwäll strax förlijchte och det oachtadt 
några dagar der effter, sigh öfwerfallit effter lit. B af, innehold att Pedher Siulson och Erich 
Person höllo huar andra i Erichs port i axlarna och då Peders moder kom gåendes, lagade 
Erich sigh löös och löper in i sin gård och Pedhers modher Karin Olssdotter och sonen effter. 
Dhet [fol. 456r] Hemming tilstår och will edeligen bekräffta. Erich Pederson berättar dhet sin 
hustru af Siuls stötande och skuffande huarcken blå eller blodigher war utan fick ett håll 
genom bröstet. Pedher Siulson föregifwer sigh af befallningsman höra, det Erich sagdt sin 
fader Siul illa des hustru slagit och går till honom utan för porten och frågar honom, hwij han 
sådant uthspridt, då Erich faller honom ann och slår till marcken, som war emellan Salomons 
Jons och Pedersons gårdar. Erich framwijste håår af skägget som Pedher af sigh rijffwit. 
 Emädan som Siull Biörson hafwer på åkeren skuffat Erich Pädersons hustru huar af hon 
är fallen till marcken, så blifwer hans saak derföre att plichta med tree m:k. Och för att sonen 
Peder Siulson rifwit skägg af Erich Päderson, förskones han denne gången med tree m:k 
effter dhet 13 cap. Såram:b. med willie Landzlagen, med förmaning att han achtar sig för 
sådant löpande och giärningh. 
 
16. Siull Biörson i Byhn kärade till Erich Persons hustru Karin Pedersdotter ib:m att hon 
skall uthropat sin hustru Karin Olufzdåtter för een sådan som skall medh een gifft man, Joon 
Månson i Glöthe, hafft olåfligit omgängie, huar oppå hust. Karin Persdotter förklarade sigh 
således, att enär hust. Karin Olssdotter för några åhr sedan uthspridt, dhet för sig ett barn med 
sin ächta man missgått wara och hon dhet [fol. 456v] i fårdungen förwarat, då Karin Pärs-
dotter säger sig sagdt, att hon Karin Olssdåtter må eij bekymbra sigh om een annan, hon må 
läggia ifrå sigh det tahlet och rychtet som om henne och Joon i Glöthe warit, medan hon 
ogifft war, som för 3 á 4 åhr sedan på tinget skall agerat wara. 
 Karin Pedersdotter föregifwer sig dhet tahlet hördt af sin syster hust. Clara, Skuggens 
hustru i Kåhlsäther, som intet är tilstädes och kunnat koma för sitt späda barn. Nämbden på-
minner sigh eij på tinget warit här om agerat uthan om Karin Päderdotters barns missgående. 
 Såsom protocollet intet wid handen är, huar aff man kunde see om denne action warit 
före och där till medh ähr hust. Clara som sagusman wara skall icke tilstädes, dy kan dhet 
denne gången eij afhielpas.  
 
17. Erich Jonson i Ransiö anbiuder sigh till sythningh med sin ålderstegne hustro, efftersom 
dee barnlöse äre, till någon af närmaste slächten. Halfwar Pålson i Glijsbergh, som ägher 
Erich Jonsons halfsyster till ächte, uhrsächtade sigh där ifrå, som närmaste slächt ähr. Dy 
opbödz dhet förste gången till större försächring, wederböranderne till åthwarning och 
rättelse. 
 
18. Jöns Halfwarsons dåtter Kerstin är een arftagare uti halfwa Erich Jonsons hemman i 
Ransiö som afwittrat är och hon omyndigh, dy förordnades till [fol. 457r] förmyndare hennes 
faderbroder Joon Halfwarson i Glijsbergh och moorbrodren Henrich Erson i Ulffkälla barne-
godtzet som sig böör föresee. 
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19. Simon Halfwarson i Ytherbergh opbiuder sin moders Gölu Påhlzdotters sytningz 
jordepart, med des ringa löössöhren, effter hennes dödedagar första gången, emädan som hon 
den öfrige dehlen af hemmanett af syskonen uthlöst. 
 
20. Halfwar Nillson opbiuder första gången Ingell Stens hemman i Öfwerbergh, som han 
hafwer kiöpt för 69 d. s.m:tt af Ingell, som sigh een lijten jordepart der uthi i sin lijfz tijdh 
förbehållit.  
 
21. Gunnar Suänson i Dufbergh tilbiuder tredie gången sin ringa ägendom till sythning, hoos 
närmaste anförwanter. 
 
22. Erich Simonson i Öfwerbärgh opbiuder tredie gången sin broders sahl. Jöns Simonsons 
arfzpart i faders hemmanet, som hans änckia såldt för 60 r.d á 5 d. k:r m:tt förståendes i löst 
och fast.  
 
23. Päder Olsson i Elfroos opbiuder första gången skogzhemmanet i Elfroos kiöpt af 
Mårthen Erichson för 225 d. s.m:tt oklandratt. 
 
24. Påhl Olsson i Öfwerbärgh opbiuder tredie [fol. 457v] gången Karin Jonsdotters sythnings 
skrifft.  
 
25. Joon Jonson i Ytherbergh opbiuder andra gången Joon Gunnars. hemman ibm af sex 
trågz uthsäde för 90 r.d. à 6 m:k s.m:tt. 
 
26. Dato insinuerade comminister wällärde Simon Limneus een lagbuden och lagstånden 
köpeskrifft, på för detta cronhemmanet i Öfwerbergh, som Kongl. Maij:ttz allernådigst 
befalningzman wäl:t Oluf Pederson Ström donerat och han odelzrätten till Oluff Matzson i 
Härrö försåldt och han till h:r Simon för 80 r.d in specie, huar å han laga confirmation 
begärer som honom bewilliades, så wijda sådan donation icke Kongl. Maij:ttz förordnade 
reduction ähr undherkastatt. 

 
 
 
Ting 15 september 1683 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3470, fol. 390v–398v, RA. 
 
Anno 1683 den 15 septembris höltz laga tingh medh allmoghen aff Swegz tinglagh, närwa-
rande befallningsman wälb:d Peder Ströhm och ordinarie nämbden, som föllier: 
 Tijdrich Olsson i Elfroos Erich Simonsson i Öfwerberg  
 Jöns Halfwarsson i Elfroos Oluf Pädersson i Backe 
 Simon Matzson i Älfroos Oluf Halfuarsson i Härrö 
 Peder Pädersson i Yttherbergh Nills Pädersson i Byhn  
 Joon Pädersson i Ytherbergh  Peder Jöranson i Glijsberg 
 Jöns Suänsson i Ulfkälla  Oluf Olsson i Holm 
 
1. Dato aflade Peder Jöransson i Glijssbergh sin nämbdemans eedh. 
 
2. Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater publicerades. 
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3. Nillss Pädersson i Byhn kärade till sin granne Siuhl Biörnsson ib:m, 1) för deth han 
bredewidh sin åker opkiörtt ett stycke landh som Nills skogen afhuggit och ärnat oppbruka. 
 Responderades att han är så wähl der till berättigatt som Nills och att ingen skogh där 
warit och fast mindre afhuggen.  
 2:do) att Siuhl fördt rå til tree skoor bredt på ett ängie och där effter slagitt.  
 R:s att han hafuer hafft nämbdeman Salomon Jonson dijth och effter hans mehningh 
slagitt, warandes i förstonne til tuå [fol. 391r] tählningars bredd men i lychtone intet. Oluf 
Smedh, intygar att gambla rågrubban är strax der brede widh, men Siuhl föregifwer att 
steenmärckien ähre wissare än grubban, deht Salomon ansågh, som nu icke tilstädes ähr.  
 3) Item på een swahl eller lägde tuå alnar bredd slagitt öfuer rå. 
 R:s att han deth eij giordt, utan Nills opkiörtt af sin dehl i rehnen något och lijkawähl 
will sin fylnad i slåtten hafwa.  
 4) Widh een åker satt ny råstehn. 
 R:s nekar der till och Nills præsummerer allenast honom deth giordt, bekännandes der 
hoos att stennen är satt i rätta stället och gamble grubban.  
 5) Skall och Siuhl afbett een åker och någon slott. 
 R:s nekar och der till, säijandes att sin broders Jons getter kommo ifrå booskapen een 
gångh och dijth kommo. Item att hästar der inne warit som Joon uthkiörtt och icke känt, 
berättandes sig hafua hafft tolfman Salomon dijth och låtit besee skadan som skall befunnit 
deth hästar och gietter där warit. Nills Person hafuer låtit nämbdeman Peder Pehrson och 
Joon Larson i Ytherbärgh deth besee, som betyga att hästar kiöör och gietter der warit och så 
på åkeren som slåtten giordt skada, och detta är eensijdigt å bäggie sijdor giordt.  
 Emädan som Siuhl Biörsson föregifwer sig, 1:mo) wara berättigat till opkiörde åkeriord, 
widh Nills Päderssons och att ingen skogh der på warit och fast mindre af Nills afhuggen.  
 2:do) effter nämbdemans Salomon Jonssons gottfinnande [fol. 391v] slagitt något uthom 
rågrubban, som i förstonne warit till tuå tehlningars bredd och sedan utgått, förmehnandes att 
gambla steenmärckien skohle wara wissare än rågrubban.  
 3) att han eij mera slagitt på suahllägden, än honom böör, uthan Nills Persson något af 
sin andehl opkiörtt och lijkawähl will tillägna sigh förra hafde deel i slåtten.  
 4) Siuhl nekar och sigh satt ny råstehn wid åkeren och Nills Persson bekänner att stehnen 
är dijtsatt doch i rätta stället och gamble grubban, wettanes intet huem deth giordt.  
 5) Siuhl föregifwer att huarcken hans hästar, kiöör eller gietter hafwa afbett Nills 
Perssons åker och slått utan andras förnummit där warit och bäggie hafua hafft män dijth, 
skadan att syhna, men huar för sigh eensijdigt wijs.  
 Huarföre kan rätten dem eij åthskillia och saken änteligen afhielpa, förr än gode män 
ofwan skrefne stridigheeter nogha i ögnasyn tagha och widh nästa laga tingh deth uppgifwa. 
Nills Pärsson begärer Peer Pehrsson och Joon Person i Ytherbärgh och Simon Matzson i 
Älfroos. Siuhl kieste Jöns Halfwarsson i Elfroos, Oluf Persson i Backe, och Peder Jöransson i 
Glijssbergh. Hagedehlningh skole och samma perssohner emillan grannarne och jordhägande 
i byhn göra och upprätta. 
 
4. Oluf Olsson i Ramssiö angaf deth sin brodher Peder Olsson ib:m uthropat och kallat sin 
[fol. 392r] hustru Sigrid Jonsdotter för een hora, det Päder tilstår sigh i hastigheet giordt, 
wettandes intett annat med henne, än ähra och gått. Dy effter det 43 cap. Tingmåhla balcken 
plichte med tree marck. 
 
5. Chrestopher Larsson i Öfuerbärgh beswärade sigh öfuer sine grannar Halfwar Nillsson, 
Daniel Anundsson, Peder Anundsson och Påfwell Olson för det dee skohla fält skogh på hans 
förlandh effter opsatte stehnar, beropandes sigh på nämbdeman Erich Simonsson ibm, som 
intygade det sin suärfader Oluf Smedh, för 60 eller 70 åår sedan begärt låf af Chrestophers 
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förman att rödia på deth tuistiga ställe, som dertill fått tilstånd, doch förbehållit sina effter-
kommande sielfwa orthen enär den uthwäxa skulle, deth Oluff Jonsson Bagge af sine åttatijo 
åhr och betygar och eedeligen bestå will. Huar emot exciperades och föregafs att deth ähr 
skiett på obyttan skogh och utom hans hägn, förmenades att des förlandh icke sträcker sigh 
utom åkerhagan. Chrestopher föregaf sigh hafwa gambla breef som skohle uthwijsa att å den 
twistighe mohran warit slått och lada under des gårdh men hafuer dem icke wid handen, 
huarföre kan rätten icke wijdare sigh der med befatta [fol. 392v] förr än påberopade breef 
blifwa oppwijste. 
 
6. Befallningsman angaf huru som Siuhl Biörson i Byhn icke ännu betahlt bewillningen för 
sine söner och döttrar som borde uthgå förledne wåhras och heela sochnen dem clarerat och 
wähl tree gånger sedan på kyrckwallen tilsagd effter nämbdens bewittnande och lijkawähl 
intet comparerat. Siuhl sägher sigh förste gången warit widh fääboderne och meent sigh eij 
bööra gifwa för sine barn, som för ingen löön tiäna. Hafuandes lijkwähl hördt deth wara 
påbudit och af andra uthgifwit.  
 Resolutio Siuhl Biörsson kan för tredsko och olydno medh chronones uthlagors er-
läggiande icke befrijas utan effter Kongl. Maij:tts förordningh a:o 1668 den 18 augusti om 
uthlagors opbärande aff allmogen och des fierde artickell, saakfälles han för huardera 
stämbningen han försummatt utan laga förfall till 3 m:k, som är tree gånger görandes tilhopa 
2 d. 8 öre s.m:tt och genast åtherstående uthlagor och rest betahla. 
 
7. Mårten Pärsson ifrå Ytherhodahl sochn och Ängersiö i Helsingland beswärade sigh öfuer 
Siuhl Rolfsson och hans lagsbröder, som utlegde sin son Oluf till tredieman, berättandes det 
han [fol. 393r] fått tillförordnat klädningh, men på löönen som emellan landzens inbyggiarne 
war giordt för 60 dal:r kopparmyntt allenast fått 55 d.r och 5 dal:r afrächnat för tije alnar 
wallmar. Siuhl förmente att han eij utan betahlningh borde låtha honom bemelte 10 al:r wall-
mar bekomma, som lijkawähl befans utan afkårttningh bööra skiee. Mårten prætenderade 40 
d. till förbättringh som i Helsingland skall wara resolverat. 
 Rätten togh saken i betänckiande och befan skäligt först att Siuhl Rolfsson med sina 
lagbröder betahlar Mårten Pehrsson dee 5 d. kopp:r m:tt som för hans sons Olufs bekombne 
wallmar afrächnade ähre, emädan som andra i landett sine trediemän uthom beklädningen 
deth bestått. Och såwijdha Oluf Mårthensson een hällsinger war och icke för sin persohn 
tredieman gick uthan heela rothen frijkallade, dy är eij mehr än billigt, att rothen 1/3 till-
förordnade summa af 60 d. k:r m:tt som tuänne bönder till den tredie uthgifua borde, öka; 
warandes dy in alles som rothan uthan oppehålld betahla skall till fadern Mårthen Pädersson 
35 d.r kopparmyntt. 
 
8. Dato angaf Päder Jonsson ifrå Skåhlan och Bärgs tingelagh i Jempteland, hurusom 
honom disputeres [fol. 393v] och förnekes 20 r.d af och på sin hustrus Margretta Halfwars– 
dotters arf effter inventarium, oprättat den 19 junij 1661, föregifwandes att Erich Gladh, i 
Glijssbergh honom dem förhåller medelst dee 20 r.d som Halfwars oächta dotter Segrid war i 
testamente gifwit. Förmenandes att dee af obyttan deel borde taghas, helst emädan som dee 
uti inventario intet nämbnes, huar emoth Erich Gladh oppwijste tingsrättens dom af d. 15 
januarij 1676 lydandes, att när sahl. Oluff Gladz arffwa erläggie 20 r.d specie till Halfwars 
frillodotter Segrid effter testamentet och der å gången dom skall sedan wara frij för ächta 
dåttrens, hustru Margretas, wijdare prætension och klander, effter som hon des utan af lööss-
öhrerne upburit 71½ r.d och enär 20 r.d der till lägges blifuer summan 91½ r.d som hustru 
Margreta effter arfslängden borde. Huar af föllier att testamentet icke af modrens andehl utan 
af dåtterns tagitt ähr, domen om testamentett hafuer Segrid som icke tillstädes ähr. 
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 Ehuruwähl dee testamenterade 20 r.d in specie äre tagne af hustru Margrethas Half-
warsdotters tillfaldne arfspartt, effter bythes längden, till oächte dottern Segrid och icke af 
oskipto som hustru Margrethas man Peder Jonsson i Skåhlan tycker suårtt wara. Lijkawähl 
och så wijda tingsrättens dom af den 15 januarij a:o 1676 innehåller att Oluff [fol. 394r] 
Gladz arfua skohle wara frij och otiltalte för hustru Margrethas wijdare prætension och 
klander enär ofuanbem:te 20 r.d blifua till oächta dottern Segrid ehrlagde, förblifuer rätten 
der wid i anledning och förmågo af det 21 cap. Tingm. b. L.L. som icke låther samma 
instantia ändra huåd som tilförenne sluttit kan wara, så frampt på beropade tingsdom och 
testamentet icke gifwer annan oplystningh i saken som å nästa tingh böör opwijsas.  
 
9. Wyrdige kyrckioherden h:r Oluf Unæus och Joon Jonsson i Grafwen, beswärade sigh 
öfuer Pedher Gunmundsson i Ytherbergh, för deth intrångh som han med sina consorter på 
deras fäbooskogh Hållan, giöra som dee af ålder innehafft och Peder för tiugu åår sedan legdt 
sig skogh och muhlbete af Klåxåhsman i Jempteland och fäbohuus hawdt wid råskildnaden 
bygdt, begärandes blifwa wid gamble häfd och rättigheet handhafde.  
 Päder Gunmundson tilstår fuller sigh med låff bygdt fäbodar på Klåxåhskiählen och 
förhoppas det ingen skada wara på Hållens skog giordt, och därtill med, att han och sin 
skattskogh där hafwer som intygades warit på een annan ortt och att huar i så måtto behåller 
sin gamble muhlbett och icke klöf om klöf. Slutel. uthlofwadhe Peder Gunmundson, att hans 
och des consorters booskap icke skall drifwas till beth på Grahnåsen och Luci brännern, utan 
reserveras för [fol. 394v] Hållens fäbodar, huar med actores woro tilfredz och äfuen så skall 
Hållen icke på deras marck fägångh hafua.  
 
10. Erich Simonsson i Öfuerbergh kärade till Daniel Amundsson ib:m för deth han kallat 
honom myntemakare, heller lärtt sin son, Simon Erichsson, som femton åår gammal ähr, huar 
emoth Daniel exciperade och föregaf, att Simon kom till sigh och wille köpa toobak för ett 
tolföhrs stycke, och ehuruwähl han intet tobak hade, såg han på penningen och befann att den 
war af tänn och wijste der med pilten heem som skiedde sidstleden påsklögerdagh som inföll 
den 7 aprilis, och den 27 dito kom Daniel till tahls med fadern Erich Simonsson derom. Si-
mon föregifwer sigh penningen funnit hemma i stugan warandes på den eena sijdan 3 chronor 
och och enär Daniel sagdt den oduglig wara och bedit stöpa een kuhla der aff, hafuer han så 
giordt hoopblandat med bly och deth för sin fader intet sagdt, som föregifwer sig intet där af 
wetta, förr än Daniel honom deth förbrådde och sade sigh willia honom fööra till befall-
ningsman, beropandes sigh till wittnen, Påhl Biörsson och Chrestopher Larson i Öfuerbärgh, 
som deras tahl åhördt och nu deth tillstå, huilcka aflade sin wittneseedh. 
 Påhl Biörsson bekände deth Erich Simonsson och Daniel Anundsson råkades i Påhl 
Olssgården i Öfuerbärgh och först kommo till tahls och munbruuk om någott salltt och sedan 
sade Daniel [fol. 395r] att Erich war penningmyntare, då Erich suarade är iag penning-
mynthare och fick til suaar är icke du, så är din son Simon, och mera hörde han intet der om 
tahlas.  
 Chrestopher Larssons: Att Erich och Daniel taltes med om någott saltt som för een hans 
pupill war uthslagitt och Erichs son Joon beskyltes derföre, som deth tilstodh och fadern 
låfwat det betahla, och Daniel lijkawähl derå wijdare yrckiat och under det samma kallat 
Erich penningmyntare, då Erich sade Huad? kallar du migh penningmyntare. Responderades: 
är icke du så är ditt folck och du är fuller rådgifwaren, säijandes sigh töhra föra Erich till 
befallningsmansgården derföre. Daniel berättade deth Peder Olsson för sig sagdt att sådant i 
een kruka kan mynthas, huar till han nekade, föregifwandes Daniell sig der om frågatt och 
sigh suaratt deth eij kunna skiee säijandes nu sigh see tolföhrs stycke af tännet huilcket icke 
wara af reen stämpell och att Simon sagdt deth wara oreent, enär han deth fann och deth 
skuhrat reent.  



114 
 

 Såsom Daniel Anundsson hafuer kallat Erich Simonsson penningemynthare och deth eij 
gitter bewijsa, så blifwer hans saak derföre, effter deth angår lijff och ähra i krafft af deth 
20:de capitlet Tingmåhla b. att plichta med 40 m:k. 
 
11. Gevaldiern Erich Hansson Syhl prætenderade af frambledne Oluf Päderssons hemman i 
Äggen [fol. 395v] halfua Loddmyhran, emädan som bäggies hemman warit broorsbythe. 
Änckian hustru Ingeborgh Olssdotter bekänner sin man för 14 åår sedan den förpantatt af 
Jöns Person för sex ortt, som deth fått af Peder Tohlsson som åbodde Erich Hanssons 
hemman. Item klandrade Erich Hansson på ett ängies stycke, som kallas Strandan som och 
lydt under des hemman, huar emoth opwijstes Peder Tohlssons skrifft af den 24 februarij a:o 
1633, lydandes att han hafuer såldt till sin granne Päder Olsson ett lass ängh på Bredflodan 
sunnan till, wid nambn Strandan för 4 r.d. I Digerflodan prætenderade och Erich Hansson sin 
deel, och hustru Ingeborgh föregaf sigh den till 40 åår nuttit, wettandes eij förwisso om den 
hafwer warit i broors bythe eller intett, doch töör det så wara, men een dehl skall wara af 
Mattes i Häröön inlöst, hafwandes inge breef der om.  
 Emädan som befinnes att halfwa Loddängiet hafwer hörtt och lydt under Erich Hansons 
heman i Äggen iembwähl och ett lass ängd på Bredflodan sunnan till som kallas Strandan 
effter Peder Tohlssons skrifft den 24 februarij 1633 såldt för 4 r.d, altså kan rätten icke annars 
göra än till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ttz uthgångne jordeplacat a:o 1677 tillerklara 
under gevaldigerns Erich Hansons hemman ofuan berörde halfua Loddängiet tillijka medh 
[fol. 396r] ängiesstycket Strandan utan lössn ifrå Oluf Perssons hemman, efftersom därhoos 
pröfwas kan att billigt intresse tillijka med capitalet af grödan förlängst är betalt. Men huad 
halfua dehlen i Digerflodan wid kommer stånde som tilförende, till des fulla skiähl och 
bewijs om des sammanhangh kan produceras och oppgifwas. 
 
12. Effter som på Swegs laga tingh den 15 januarij a:o 1676 sluttit är att Glijssbergs 
tingelagh skall hålla een färia widh Anflodh, och Glijsberghs by, för fembton åår sedan een 
bygdt och hållit hafuer som nu förruttnadt och oduglig ähr. Altså åligger nu tillkommande 
wåhr Linsehl och Ranssiö medh Glötherne een färia byggia och widhmachthålla, och nu 
afftahlatt att Glijssbergh åhrligen den iacht tagha och på landet i rättan tijdh föhra skall. Men 
dee anndre skohle färian enär behöfwes tiära och altid färdigh hålla. Moosätherne skohla 
hålla een swaars godh båth ibidem.  
 
13. Joon Ingebrächtson beswärade sigh öfwer dragonn Oluf Jonson i Ransiö, som för twå åår 
sedhan såldt sigh hemmanet deth han nu i tuå åår sådt och brukatt och derpå till honom gifwit 
14 r.d:r och till 2:ne hans systrar á 7 r.d williandes Oluf intet hålla köpet utan föregifwer sigh 
så [fol. 396v] kööp slagett, att få hemmanet igenlösa enär han skaffar honom sina penningar 
igen. Men ländzman Joon Persson i Glijstbergh och nämbdeman Oluf Pehrsson i Backen 
betyga sigh wara wittnen till köpett och att intet förord der widh, dem emillan skedde. Dy 
opbödz det första gången, hälst och emädan som Olufs swåger och systers man Erich 
Simonsson i Öfuerbergh sin uthlössning af Joon Ingebrächtsson fått och kiöpet håller richtigt. 
 
14. Simon Halfwarsson i Yterbärgh opbiuder sin moders, hustru Gölu Påhlsdotters, jorde-
partt med des ringa löösöhren till sythningslöön andra gången oklandratt. Han hafwer och af 
sine syskon den öfrige delen af hemmanet inbördatt. 
 
15. Gunbiörn Olsson i Öfwerhogdahl insinuerade een lagbunden och lagstånden föreening 
och contract, mellan Joon Månssons arfue Sunnanåhn och Öfuerhogdahl sochn af den 16 
octobris 1671, af innehåld hurusom Gunbiörn, på sin hustrus wägnar, skall behålla halfwa 
hemmanet och hustru Segrid Törrisdotter, på sin dotters Ingiels wägnar, deth andre halfua 
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etc; warandes det 3:die opbudet skiedt utan klander den 17 junij a:o 1673 och dy bewilliades 
derå faste breeff. 
 
[fol. 397r] 16. Halfwar Nillsson opbiuder andra gången Ingell Stehns hemman i Öfwerberg 
för 69 d. silfwermyntt, förbehållandes allenast een lijten jordepartt i sin lijfstijdh. 
 
17. Erich Jonsson i Ranssiö opbiuder andra gången sin ägendom till sythningslöön, för sig 
och sin gamble hustru, efftersom dee barnlöse ähre utan klander. 
 
18. Joon Månson i Kåhlsätter opbiuder andre gången Jöns och Erich Halfwarssöners hem-
man ibidem som han inbördatt med 150 r.d. 
 
19. Joon Jonsson i Grafuen opbiuder tredie gången Joon Gunnarsons hemman i Ytherbärg af 
säx trågs uthsäde för 90 r.d á 6 marck silfwermyntt.  
 
20. Pähr Olsson i Elfroos opbiuder andra gången skogshemmanet ibidem köpt af Mårten 
Erichsson för 255 dahl. silfuermyntt utan klander. 
 
21. Erich Olsson i Ranssiö opbiuder förste gången Erich Jonssons halfua hemman ibm som 
[fol. 397v] rätteligen är tilfallit Jöns Halfwarssons dotter Kerstin huars förmyndare, Joon 
Halfwarsson i Glijssbergh och Henrich Ersson i Ulfkälla, hafua deth såldt för 204 d. silfuer-
myntt, emädan som dee eij ähre mächtige det hålla pupillen tilhanda men af Joon Jonson i 
Håhn som een byrdeman klandratt som böör det præstera till torsdagen för Midfasto-
söndaghen nästkommande, effter som Erich intet kan hålla honom hemmanet tillhanda och 
sedan lärer omyndige barns intresse och förmåhn observeras. 
 
22. Effter fiohlåhrs protocollet confronterades Siuhls Biörss hustru i Byhn, Karin Olufs-
dotter, medh Oluf Jonssons Skuggs hustru i Kåhlsätter, Clara Pädersdotter, om det uthspridde 
tahl och rychte om hustru Karin Olssdotter och Joon Månsson i Glöte som och då giffter war 
men hustru Karin ogifft.  
 Hustru Clara tillstod sig sagdt för sin syster, hust. Karin Pärsdotter, deth hon nattetijd 
strax efter juhl i mörckrett för ellofwa åår sedan funnit Joon Månson och Karin Olssdotter 
allena på fähuus jällen, tagandes först i henne som satt i sängen, och sedan fann Joon 
Månsson lutandes sigh på des hufwudgiärd, af [fol. 398r] huilken hon togh myssan efftersom 
han henne hårdt nöp och kramade. Och der medh lopp hon heem tilbaka och han effter och 
hinte så myckett föruth, att hon fick tijdrum läggia haken på dörren, och han utanföre nu sade 
henne, så längie att hon emot försächran läth honom få sin myssa igen och hon låfwade det 
för ingen säija, wettandes intet förr, förwisso huem deth war, ehuruwähl densamma, samma 
natt, näst tillförne war på fähuus skullan hoos henne och hamblade här och där och intet 
tahlade utan gick sin wägh, huar af Clara tog misstanka och begaf sig till Karins fähuus och 
fann henne först sittiandes i sängen och Joon Månsson luthandes på hufwudgiählen. Hust. 
Karin kan icke unfalla att icke Joon Månsson war der inne, men föregifwer honom eij tahlatt 
och hon eij wettat huem deth war förr än Clara kom, hörandes fuller att deth gick i dörren, 
men eij wiste huem, förr än hon hörde honom tahla, enär han mistade myssan huar till Clara 
nekar. Joon Månsson befinnes då redan warit i tahl för quinfolck och Clara tychte endels 
förstå det han i sitt fähuus war och wille wetta wissheeten och dy gick till Kahrin säijandes 
sig icke heller henne för honom då hafua misstäncht. 1679 hafuer han och plichtatt för eenfalt 
hoor. 
 Emädan som Joon Månsson pröfwes änteligen [fol. 398v] bööra med hustru Clara koma 
till muns, så kan intet sluuth denna gången i saken skee, utan ländzman skall stämbua honom 
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Joon Månsson till nästa laga tingh då hustru Karin Olssdotter och hustru Clara och skohla 
tilstädes wara. 
 
23. Mattes Dahlman i Härrö lagligen stämbder för iniurier af Lorentz Bäckman och icke 
comparerat heller wijst laga förfall, dy saker till 3 m:k:r. 

 
 
 
Ting 24 mars 1684 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3471, fol. 581r–585r, RA. 
 
Anno 1684 den 24 martij höltz lagha wåhrtingh medh allmogen aff Sweghz tinglagh, närvar-
ande cronones länssman Joon Pedersson och nämbden. 
 Tijdrich Olufsson i Elfroos Erich Simonsson i Öfwerbärgh 
 Jöns Halfwarsson i Elfroos  Simon Mattzson i Älfroos  
 Oluf Halfwarsson i Herröö Peder Persson i Ytterbärgh  
 Nillss Pedersson i Byhn  Joon Pedersson i Ytterbärgh  
 Peder Jöransson i Glijssbergh Salomon Jonsson i Byhn  
 Joon Jonsson i Elfroos  Oluf Pedersson i Backen  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maj:ttz förr specificerade placater. 
 
2. Erich Äbbesson i Herrö föredrogh, hurusom några ängien och myhrslått för trättijo åhr 
sedan, äre till Oluff Mattzson i Herrö undan sitt hemman förpantade.[fol. 581v] Nembl. 
Klingerlothan för fyra r.d specie. Äng öst wid Herröåhn för 13½ r.d:r, Siöwaldz fäboställe 
med des myhrslått tillijka medh Breekälla myhrslått för 20 r.d:r begärandes dem att få igen-
lössa, huar till Oluf Mattzson beiakade, och medelst Erichs fattigdomb will han cedera, och 
på dee 20 r.d effter gifwa tijo r.d:r gifwandes wid handen, att han för bemelte äghor skattat 
och Erichs hemman lindratt. Huar effter ransakades och befans, att Oluff Mattzson skattatt 
för twå mantahl och Erich för ett fierdedehls, emedan som ägorna ifrå gården abalienerade 
äre. Landzens bruuk är, att roothskatten som är största uthlagan iämkas huartt åhr effter huars 
och eens förmögenheet och bruuk, tillijka medh all inbördes tungha huaruthinnan Erich för-
fluttne krijgstijdh i synnerheet är worden i förskrefne anseende förskontt, och till datum med 
roothskatten som är största uthlaghan.  
 Alldenstund ängiett Klingerlothan, ett dito öster widh Herioåhn och Siööwaldz fäbostelle 
med des myhrslått tillijka med Breekälla myrslått, befinnes wara förpantade, undan Erich 
Äbbessons hemman i Härrö under Oluf Mattzsons i samma by för trättijo åår sedan, Klinger-
lothan för fyra r.d specie, ängiett wid Herrioåhn: 13½ dito, och Siöwaldz boowall med 
Breekiälla och des tilliggiande myhrslåtter för tiugu r.d:r dito. Så läggas dee, effter Kongl. 
Maj:ttz placat om skattskyldigh jordzdehlningh anno 1677, till sitt rätta bohlstad och skatte-
hemman igen. Men såsom der hoos befinnes, att Oluff Mattzson effter landzssens bruuk och 
sedvänia hafwer dragitt [fol. 582r] skatt och tull effter förmögenheet och innehafde ägor, der-
emoth Erich Äbbesson ähr worden för skontt; huar för pröfwas skiäligt, att Erich Ebbesson 
böör widh bemeltte ängiors och slåttz tilträdande, lefwerera till Oluff Mattzson ofwan skrefne 
uthlänte peningar som ähr 37½ r.d in specie, effter som sådant myntt uthläntes, doch kårtas 
deraff tijo richzdal:r som Oluff Mattzson godwilleligen cederat och efftergifwit, warandes 
summan som till lössn. gifwas skall – 27½ richzdaler specie. 
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3. Erich Olufsson i Herrö angaf, hurusom undan sitt hemman ett ängie widh nambn Tröth-
ängie för någon tijdh sedan för sex r.d, till Mattz Nillssons hemman i Mosätt är panttsatt, deth 
han begärar igenlössa för samma penningar, huar emoth Mattz exciperade och oppwijste ett 
köpebreef deropå de anno d:ni februarij 1623, med sex mäns wittne och insegell, aff inne-
holdh att Påhl Andersson i Herrö hafwer såldt till Nills Olsson i Mosett ett ängies slott som 
kallas Quarnängiett widh Trööthåen, och är deth samma som twistigt är, för sex r.d specie 
föregifwandes ängiett den tijden wara aff ringha wärde, men sedermehra oprödiatt och 
förbättrat, och derhoos att Erich för några åhr sedan på lagha tingh ansökningh derom giordt 
och fått afslagh (som icke finns) anhollandes att få behålla deth som för een så långhan tijdh 
sålledes kiöpt är. 
 Nämbden betygar, att inga andra dombreef den tijden uthgåfwos, än att antingen sex 
eller tolff laggierdzmänn [fol. 582v] kiöpett med sine nambn och signeten bekräfftade. Ehuru-
wähl Kongl. Maij:ttz jordeplacater de annis 1673 och 1677 biuda att alla abalienerade äghor 
böre och skohle läggias till sina bohlstäder igen, huar oppå uhrminnes häfd icke wore kom-
men, lijkwähl emädan som Hennes Maij:ttz Dråttning Christinæ resolution anno 1646 i den 
fierde puncten förmåhr och biuder att alla afsagde domar under danske regementett skohle stå 
orörde, om änskiönt dee finnas orijmligha, så finner och rätten säkrast wara, att bijbehålla 
Mattz Nillsson i Mossätt med des kiöpte ängiesslått widh Tröötåhn effter brefwett som der på 
giwitt är den [lucka] februarij anno 1623, till des Kongl. Maij:ttz eller des höglofl. Kongl. 
Hoffrättz nådige förklahringh kan i underdånigheet förmås, om Kongl. Maij:ttz jordeplacat 
böör under högbem:tte Drottning Christinæ resolution förståttz och begripes. 
 
4. Erich Simonsson i Öffwerbärgh angaff, huru som hans frambledne broder Jönss 
Simonsson bebodde halfwa fadershemmanett och under den tijden bytte han bortt siu lass 
ängh med Oluff Mattzson i Herrö, emott ett annat ängh widh Bredflodan, som skulle wara aff 
lijka wärde, och effter hans dödh, löst till sigh des halfwa hemmansdehl, begärandes att få 
deth som der under legatt igen och der emoth affstå Oluff Mattzsons, huilka alla hans 
odalzäghor icke skohle wara, uthan Peder Tohls ängiett wid Bredflodan, fordom lydt under 
Erich Hanssons hemman i Äggiom som deth söker igenwinna. 
 Oluff Mattzson oppwiste oprättat [fol. 583r] contract och bythesbreef med sahl. Jönss 
Simonsson daterat den 3 maij 1669, innehållandes att Oluff aff Jönss bekommit Wijkarängiett 
nordan om Lussnan om fyra lass, Fällan sunnan Lussnan om tree lass, och Faxholmen om 
tree lass ängh, görandes tillhopa tijo lass höö, och Jöns deremoth fått i Chrestophersängiett på 
Bredflodan om fyra lass, Oluf Swenssons ängie ib:m om fyra lass, och Peder Tohlssons dito 
om twå lass ängh som tilhopa är tijo lass. Föregifwandes Oluff Mattzson sig ängien för-
bättratt och ladur å nyo der bygdt, der till medh skall han hafwa berörde uthgifne och 
borttbytte ängiesdehlar aff sahl. befallningman Nillss Larsson Wargh kiöpt, och der opå 
gambla breef och domar hafwa som intett wid handen äre. 
 Erich Simonsson föregaf sig och så medh bemeltte tilbytte äghor uthrödiatt och bättre 
giordt, och på tingett d. 15 septembris 1669 Olufs bythe klandratt, som och befans.  
 Ehuruwähl Oluff Mattzson i Herrö beropar sigh på gambla breeff och domar på bortt-
bytte ängiesslåtter, så biuda lijkwälh Kongl. Maij:ttz wår allernådigste Konung och Herres 
jordeplacater anno 1673 och 1677, att alla bortbytte, icke mindre än kiöpte och förpantade 
jordeäghor skohle uthan åthskildnad läggias till förra och gambla bohlstäde igen, huar till och 
kommer att Erich Simonsson bemeltte bythe lagligen strax klandratt. Huarföre till un-
derdånigst föllie deraff, finner rätten skiäligt att opphäfwa des giorde byten med sahl. Jönss 
Simonsson, och således träder broderen Erich Simonsson till Wijkarängiett, Fällan och Fax-
holmen, och Oluff Mattzson till Chrestophersängiett, Oluff Swensson och [fol. 583v] Peder 
Tohlssons alla tree belägne på Bredflodan. Men huad des häfd och melioration till rydiande 
och ladurs opsättiande å bägge sijdhor widkommer, så lembnes deth under gode mänss be-
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sichtningh och pröfwande, som dee bäggie säija ja widher och om sämias, och huilckendera 
mindre der på kåstatt, förplichtas den andra effter mäthismanna ordom förnöija. 
 
5. Efftersom Halffwar Påhlsson i Glijssbergh är genom döden afgången, och sonen Joon 
Halfwarsson förordnades 1682 tillijka med Henrich Ersson i Ulfkälla wara Joon Halfwarsons 
dåtters Kerstins förmyndare, och Kerstin lijka arftagare med Joon är, dy constituerades i Joon 
Halfwarssons ställe Erich Gladh i Glijssbergh som i frändskap med Kerstin är, och åligger 
dem bäggie i gode mänss närwaru arfwett rätteligen skiffta.  
 
6. Oluff Mattzson i Herrö påminte om anhängige fodran på tingett 1682 hoos Oluff Skugg i 
Kohlsätter, bestående aff siu r.d, nembl. femb r.d för etthundrade alnar lärfft som han bordt 
hafwa och icke fått, och twå richsdal:r på förra rächningen huilken icke bleff sluten, emedan 
som Skuggens hustru skulle bemeltte etthundrade alnar lef[we]reradt och eij war tilstädes. 
Hustru Clara Pedersdotter föregaf sigh lefwerera till Oluff Matzson fyra rullar lärfft á 100:de 
alnar, och der icke så waritt, så hade han wähl hafft tijdh förr derom tahla och på yrckia. 
 Oluff Mattzson beropade sigh på sin book och rächningh som oppwistes, och befans 
deraff, att Oluff Skugg waritt honom anno 1676 skyldig fembhundrade alnar lärfft, dem han 
betaltt således [fol. 584r] nembl. anno 1677 genom sin hustru 300 alnar och sielf i twenne 
påster 200:de alnar, facit 500 al:r. Anno 1677 den 26 octobris bårgade Skuggen godtz för 54 
r.d:r och dito 14 r.d:r á 5 dal. kopp:r m:tt, facit 68 r.d, der emoth fins i åthskillige poster och 
wärde wara lefwereratt 61 richdal. der ibland 610 al:r lärfft á 23 dal:r, men Oluf Skugg 
föregifwer köpett wara 25 dal:r, der till Mattzson nekar och beropar sigh på sitt richtige an-
tächnande, med förmodan, att ingen skall kunna honom skylla för någon orichtigheett, deth 
närwarande besannadhe. Dhet intygades och befans, att marckgången här i landett merndehls 
alltid waritt 22½ d:r. för etthundrade alnar hälssing lärfft. 
 Såsom Oluff Mattzson befinnes i trenne poster, aff Oluff Skugg bekommit effter sin 
gamble rächningh 500:de alnar helssing lärfft, nembl af hans hustru 300:de alnar, och af 
honom sielf i twenne påster a 100 al:r, 200:de alnar, huar med den förra och gambla räch-
ningen är clarerat och richtig giordh, och sedan på bårgatt godz a:o 1677 för 68 richszdal:r á 
5 d:r k:r m:tt uti åthskillige påster och wärdöhren aff Skuggen fått 61 r.d, dehr ibland 600 
alnar lärfft á 23 d:r k:r m:tt berächnadhe och Oluff Skugg prætenderer á 25 r.d. Men 
aldenstund intygatt är att gemehne marckgången altid waritt á 22½ d:r, och Skuggen huarc-
ken med skiähl eller wittnen kan öfwerbewijssa Oluff Mattsson låfwat gifwa á 25 d:r för huar 
hundrade. Altderföre ehrkänner rätten Oluff Mattzsons rächningh godh, och dömmer Oluff 
Skugg utan oppehåld [fol. 584v] betahla dee resterande siu richdal:r á 5 dal. kopp:r myntt. 
 
7. Simon Halfwarsson i Ytterbärgh opbiuder andra gången sin moders, hustru Gölu Peders-
dotters, jordepartt med des ringa löössöhren till sythningslöön. Broderen Larss wille och wähl 
sin modher antagha, och bekände deth hon eij wille uhr gården ifrå Siman, dy kunde eij något 
deruti göras. 
 
8. Joon Månsson i Kohlsätter opbiuder tredie gången Jöns och Erich Halfwarssöners hem-
man ib:m, som han inbördatt medh 150 r.d specie. 
 
9. Erich Jönsson i Ransiö opbiuder tredie gången sin ägendomb till sythningzlöön för sigh 
och sin gambla hustru, emedan som dee barnlösse äre. 
 
10. Joon Engebrechtson i Ransiö opbiuder andra gången Oluff Jonssons fierdepartt i 
bondehemmanett ib:m för 75 dal:r silf:r m:tt. 
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11. Erich Olsson i Ransiö opbiuder andra gången halfwa Erich Jonssons hemman i Ransiö, 
kiöpt af Halfwar Påhlsson i Glijssbergh som deth ärfft för 204 d:r silf:r m:tt utan klander, 
emedan som Joon Jonson i Håhn sitt klander opphäfwitt. 
 
12. Peder Olsson i Elfroos opbiuder tredie gången Skogzhemmanett kiöpt af Mårten Ersson 
för 255 d:r s.m:tt. 
 
[fol. 585r] 13. Påhl Olufsson i Öfwerbärgh incaminerade een lagbuden och lagstånden syth-
ningzskrifft af gamble pijghan Karin Jönssdotter i Öfwerbärgh på des ringa ägendomb, effter 
hennes dödh, efftersom han hennes systerson är. Och emedan som sidsta opbudett ähr utan 
klander skiedt den 24 octobris 1682, och eij heller sedan något inspråk derå giordt, dy be-
williades derå doom och fastebreeff. 
 
14. Nills Ahrnesson i Dufbergh insinuerade een lagbuden och lagstånden sythningzskrifft af 
Gunnar Swensson i Dufbergh, gifwen och opbuden till nästa förwanther, som deth icke 
antagitt, utan oklandratt lämbnat till Nillss Ahrnesson, som Gunnar och des hemman skiöther 
och häfdar. Och aldenstundh sidsta opbudett skedde den 24 octobris 1682 oklandratt, eij 
heller sedan; dy dömbdes honom derå bekomma rättens confirmation. 
 
15. Halfwar Nillsson opbiuder tredie gången Ingell Steenssons hemman i Öfwerbärgh för 69 
d:r silfwermyntt, undantagandes een lijten jordepartt i sin lijfztijdh att behålla. 

 
 
 
Ting 16 och 17 september 1684 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3471, fol. 585v–593r, RA. 
 
Anno 1684 den 16 och 17 septembris hölttz laga tingh medh allmogen af Swegz tinglagh, 
närvarande befallningsmann wälb:d Nills Uhr och nämbden. 
 Tijdrich Olufsson i Elfroos  Erich Simonson i Öfwerbärgh  
 Jöns Half:rson i Älfroos  Simon Mattzson i Älfroos  
 Oluff Halfwarsson i Herrö  Peer Persson i Ytterbärg  
 Nillss Pedersson i Byhn  Joon Pedersson i Ytterberg  
 Peder Jöransson i Glijssbergh  Salomon Jonsson i Byen 
 Oluff Pedersson i Backen  Oluff Ersson i Glijsberg  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maj:ttz placater nembl: 
1) Om bördzrätterne 2) Om kyrckiosakers afdömmande af werdzlig rätt 3) Huru skatte-
hemman skohle brukas 4) Om Executionswärckettz befordran 5) Om legojonssgtadgan.  
 
2. Oluff Mattzson i Herrö tiltaltte sahl. befallningsmans Peder Olufsson Ströhms änckia 
hustru Margetta Andersdotter Svedin om Ulffkälla hemmanett således, att han begärte deth 
han wille till sigh lössa dee ängior som fordom under Ulfkälla lydt, eller afstå hemmanett 
emoth uthgifwne penningar, beropandes sigh på sahl. befallningsmans revers af den 18 janu-
arij 1681 lydandes att Oluff Mattzson uthlåfwatt willia afträda dee förra äghor gården tillhö-
rige, enär han sina uthlagde penningar igen får. Jembwähl och finnes på sahl. befallnings-
mans Nillss Wargz skrifft och sälliande till Oluff Mattzson [fol. 586r] några ängior för 196 
r.d:r, annoterat på laga tingh den 3 octobris 1671 wedh tredie opbudett, att Oluff Persson 
Ströhm klandratt berörde ängien som under Ulfkälla legatt.  
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 Änckians fullmächtige Lorentz Barckman opwiste Oluff Mattzons köpebreef på Ulfkälla 
hemmanet som allareda den 24 octobris 1683 lagstånditt war, begärandes att änckian må 
dervid handhafd blifwa, hafwandes Oluff hafft tijdh sin förmente prætension medan mannen 
läfde, att uthföra, och icke kan hemmanet lämbnas för deth wärde som deth kiöptes före, 
efftersom både gården och jorden äro förbättrade. Oluff sade sig intett willia sökia änckians 
wärsta, utan wähl i deth fallet lära kunna komma öfwereens. 
 Såsom sahl. befallningsman Peder Olufsson Ström intett i sin skrifft af den 18 januarij 
1681 obligerat sigh skohla inlössa panttängiorne under Ulfkälla hemmanet utan reserverat 
och förbehållit sigh deth att få och kunna göra, och des utan ähr hans köpte hemman Ulfkälla 
allareda den 24 octobris förledne åhr 1683 lagståndit, huarföre kan rätten intett obligera sahl. 
befallningmans änckia, hustru Margetta Andersdotter Svedin, att inlösa panttängiorne, uthan 
finner skiähligt, att bijbehålla henne wid des sahl. manss laggiorde och lagståndne kööp på 
Ulfkälla hemmanet. 
 
3. Oluff Mattzson i Heröö insinuerade sine barns uthgifne skriffter de anno 1681 den 3 
novembris nembl. Erich Olssons, Hanss Olssons och Johan Olssons och mågernes Peder 
Swenssons och Swän Essbiörnssons, huaruthinnan sönnerne bekänna sig fått huardera [fol. 
586v] 220 r.d:r á 4½ dal. kopparmyntt och huardera mågen 110 r.d:r och Johan Olsson ingen 
summa nämbner utan wähl förnögd för löst och fast, begärandes rättens confirmation derpå, 
på deth sonen Mattz Olsson må kunna effter sine daghar orubbatt och odrefwin besittia 
fadershemmanett och niuhta des quarlåthenskap, warandes dee alle tilsagde att sigh inställa, 
men eij deth effterkommit, dock haar Swän Essbiörsson den 4 huius med nambn och signete 
tilstått sin förra skrifft. Deth befans, att Oluff Mattzson een ogift dotter hafwer wid nambn 
Märitt. Uti Peder och Swänss afsäijelsse nämbnes allenast Herrö och intett lössöhreene. 
 Såwijda opwiste contracter och afhandlingar icke någon egentelig grund i Sweriges lagh 
hafwa, der hoos är dottern Märitt oförsörgd och omyndigh, och för deth tredie är huarcken 
sönnerne heller mågharne tilstädes. Altså kan rätten sigh intett der medh befatta. 
 
4. Comminister h:r Simon Limnæus beswärade sigh öfuer Oluff Hafftorsson i Öfwerbärgh i 
så måtto som fölier nembl. att Oluff emoth tolf dalers försträckning låtitt sig få een nästan 
odugligh boowall i Södingzåssen och gifwit låf att byggia på den låtten, och så längie den 
brukas ingen caplanstull gifwa, och på laga ting des skogh och marck sig afsagdt, och när 
hussen och wallen woro förbättrade säger honom der ifrån utan betahlningh. Item förwitt sigh 
eij medh sin hustru hafft sängelagh, och der hoos beskyltt sigh för bräntt hans huuss uti 
Södingzåssen. 
 Anno 1683 haar h. Simon inlöst Öffwerbärgh een lijten jordepartt, Borgen benembd, be-
läghen [fol. 587r] i sina äghor, dee han afhuggit, huilcken Oluff wåldsambligen sigh 
tillägnatt, huar opå Oluff sig förklarade, att han Buurwallen h. Simon opdragitt för sex r.d:r, 
men Pär Påhls wallen der iempte belägen, effterlåtitt att bruka emoth tolff dalers för-
strächningh, och imedlertijdh slippa gifwa caplanstullen och h. Simon bruka des huus, dem 
han tagitt och förbättratt sina huus medh, och der hoos låfwat opbruka så myckett landh som 
han på des wall sina huus satte, deth han intett giordt. Borgen haar waritt satt hoos Oluff 
Ersson i Glijssbergh till försächringh för tolff dal:r kopparmyntt af Hafftorsson men sielf deth 
häfdatt emoth lega för penningarne, och näst för Walburgi sidstenden, bemeltte tolff daler till 
Oluf Ersson lefwereratt, och litett förr aff h. Simon tolff dal:r fått, och dy den senare satt ifrå 
sigh till länssmann Joon Persson. Berörde Borgen bekänner Oluff lydt under Buurwallen som 
h:r Simon köpt, men under des kiööp intett begripitt, och betyges att Oluf derföre skattar. H:r 
Simon tilbiuder sigh derföre skatta och begärer deth, emedan som deth under Buurwallen 
legatt. Deth befans att Erich Simonsson och Oluff Bagge bördzmän der till äre och kommit 
ifrå Wallhemmanett, och der hoos, att Hafftorsson är fiärmare i slächten och börden, men h:r 
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Simon intett. Oluf föregifwer sigh dee länte tolf daler innehållit för deth herr Simon tagitt 
wärckie af sine huus och sina förbättratt, och att han icke effter låfwen oppgiordt så stoort 
landh som han satte sina huus på. 
 R:s. Att Olufz huus och lada war uthfallen och odugeligh och tagitt några stumpar till 
förloratt taakwedh, nekandes sig lofwat oppgöra något landh, och allareda nederrifwit op-
bygde [fol. 587v] fähuus och sålledes får han tompten giödder. Oluff haar satt hoos länssman 
dee tolf daler han för Pehr Påhlswallen skyldig waritt. Oluff swarade till förwijtningen, att 
han af h. Simon så illa twijat blef, och dy sagdt i hastigheet, att han intett ligger hoos sin 
hustru, wettandes intett ondt med honom, och mehra kunde honom intett öfwerbewijsas.  
 Hemmanet som Bårgen tillydt kallades Buurhemmanet som förlängst är dehlatt emellan 
åthskillige. Oluf haar kiöpt Buurwallen, Bårgen och stranden widh Wehman för fembton 
r.d:r, och opdragitt blåtta wallen för sex richdal:r och altsedan deth öfrige brukatt. 
 Alldenstund Oluf Hafftorsson hafwer allenast emoth sex richdalers skuldh opdragitt och 
affstått Buurwallen och intett Bårgen och stranden wid Wehman huar till han effter inty-
gandett å tingett närmast bördig är, efftersom Oluf Bagge och Peder Simonsson sin bördz rätt 
å laga tingh cederat. Altså pröfwes skiäligt, att Oluff Hafftorsson behåller Bårgen och stran-
den, och deth mehra han intett borttsatt emot der på länte tolf daler kopp:r mynt aff Oluf Ers-
son i Glijssbergh, huilka han insatt hoos ländzman Joon Pedersson. Jembwähl och behåller 
Oluff Hafftorsson Per Påhlswallen, så wijda han hafuer ifrå sig satt der på bekombne tolf 
daler kopp:r myntt aff h. Simon Limnæo förr än han deth bärgade. Huad oppnämbde för-
wijthelsser emellan h. Simon och Oluf widkommer, så befinnes dee af gammall osämia wara 
herkombne, och dy opphäfwes dee å bägge sijdor, der till medhålles Oluf Hafftarssons præ-
tension om hussen som förfallne woro, af intett wärde, och rummet som h. Simons [fol. 588r] 
fähuus påstått, blifwer nu ledigt till Olufz bruuk, och ingen refusion kan han derföre niutha, 
emedan som h. Simon eij kan öfwer bewijsas låfwat något i des ställe opbruka, och rummet 
lijka wähl sålledes förbättrat och icke förwärrat. 
 
5. Peder Pedersson i Älfroos anklagade Joon Larsson ib:m för deth han sig kallat skiälm, 
liugare och bedragare. R:s, att han för sigh berättat om skiutz färden osanningh och bracht 
sigh ifrå sitt arbete der till med och allenast sagdt honom giordt som een tyf derutinnan. Peder 
beropade till wittne nämbdeman Simon Mattzson i Elfroos, huilcken eeden efftergafs, och 
han bekände som föllier. Att Joon sade, deth Peder letatt effter sigh, att skiutze som een tyf 
och skiälm, huilckett skedde i dryckenskap wettandes han med Peder ingen oährligheet.  
 Emedan som Joon Larsson hafwer uthropatt Peder Pederson utan orsaak för tyff och 
skiälm, så blifwer han effter deth 20:de capitlett Tingmåhle b:n saker till 40 m:k:r.  
 
6. Joon Biörsson i Linsell angaf sin granne Jöns Ersson hafwa med des booskap uthbett 
mäst alla sina heemängiar, huar till Jöns Ersson swarade, att sompt aldrig waritt slått. 
Nämbdeman Pehr Jöransson och Jöns Biörsson hafwa deth syntt och berätta, att deels war 
nybetatt och deels förr, men intett pröfwat huru stoor skada der med giordt war, och ingen 
annans booskap på den tracten kunnat deth göra. Dy kunde rätten intett sluuth der i göra, utan 
pålägger Joon Biörsson taga sine synesmän, och tillijka med Jöns Ersson och hans uthkieste 
perssohner, som äre Oluf Halfwarsson [fol. 588v] i Härrö och Salomon Jonsson i Byhn, att 
wärdera huru stoor skadha der giordt är.  
 
7. Hälga Olssdotter i Öfwerbärgh beklagade deth Halfwar Nillsson ib:m innehafwer sin 
arfsiord i hemmanett, och intett will antaga sigh som är gammall och oföör till sythningh. R:s 
att hon een mäling åker brukatt, och fått nijo och een half richdaler till uthlössning, huar till 
hon nekar, föregifwandes sigh på sin förtienta löön dem fått. Halfwar sade, att hon kläder der 
på fått. R:s att brodren Jöns dee uthslettne kläder deels bekom. Halfwar föregaf att gamble 
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länssman Anders Ersson der om kundskap hafwer, som gaf wid handen, sig råda Hälga att 
blifwa stadigt hoos Halfwars fader, deth hon een tijdh giorde, och då hon gaf sigh der ifrå, 
wille han ingen omsorgh om henne draga, wettandes dy intett om hon för sin arfzrätt i gården 
ähr uthlöst. Halfwar kunde eij bewijsa, att Hälga uthlöst war. 
 Såsom Hälga Olufzdotter af sin systerson Halfwar Nillson uthur des faders hemman icke 
uthlöst är, och nu gamall och oföör, så pröfwas skiäligt, att han tager henne till sythningh och 
behåller des ägendomb, och Hälga förmanes läfwa roligt medh gårdzfolkett. 
 
8. Påhl Olsson i Öfwerbärgh kärade till hustru Ingiähl änckia ib:m, för deth hon förleden 
wåhras opbräntt för sig ett quarnhuus, huar öfwer hon sigh förklarade, att hon kommande 
dijth war elden af hustru Giertrud opgiordh på spijssellen, och een stundh der effter blef hon 
warsse att elden war fastnatt uth på takett, och kunde intett den släckia, och ingen hielp få der 
till, efftersom deth war till een half mijhl ifrå byen. Hustro Giertrud [fol. 589r] är intett til-
städes, som lijkawähl skattas nödigh till confrontation, dy opskiuthes saken. 
 
9. Lorentz Barckman beswärade sigh öfwer kyrckioherden wyrdige h. Oluff Unæum, för 
deth han kallat sigh landzlöpare, deth han intett giordt, uthan effter ordre på een commission 
först hijt till landett kommen, och sedan waritt sahl. befallningmans, Peder Ströms, skrifware. 
Huar emoth pastor exciperade och föregaf sigh eij kunna comparera för häradtzrätten utan in 
consistorio Hernoesandensi, och enär han påminthes, att honom böör in foro politico compa-
rera, uti consistori fullmechtiges närwaru, föregaf han allenast i hastigheet till äfwentyrs i 
någon druckenheet deth sagdt, begärandes att Lorenttz Barckman wille intett der på tänckia, 
utan wara sin wän, som swarade deth deels nu seent wara, då pastor bad honom ytterligare, 
och att rätten behagade deth tillåta, då Lorenttz i des händer saken sköth, och fans benägen 
till förlijkningh. Dy opphördes der medh och dee förlijktes, uthlåtandes pastor sigh intett 
annat medh honom wetta, än ära och gott. 
 
10. Peder Olsson i Ransiö angaf, att trenne ängies slåtter till femb winterlass äre undan hans 
hemman under Swän Olssons i Linssehl pantsatta för sexton richdaler för tiugu åhr sedan, 
huar till Swän beiakade, men föregaf sigh allenast få huartt åhr fyra lass höö. Brukeligitt 
betyges wara her i landett, att roothskatten som störst är, lägges åårligen effter huar och eens 
hafwande äghor, huar uthi [fol. 589v] ängierne i synnerheet consideeres. Partterne begärte 
förlijkas som effterlättz, och kommande sedan inn, berättade deth sålledes wara skiedt, att 
Pehr Olsson skall gifwa Swän Olsson aderton dal. silf:r myntt och enär deth är giordt, 
tillträder han ofwan rördhe ängies slåtter, uthlåfwandes Swän willia dem wäll häfda och 
renssa, doch skall Peder ett dagarbete dertill göra, huar öfwer dee strächte huar annan handen 
inför rätten.  
 
11. Peder Jöransson i Glijssbergh beswärade sigh öfwer sinn swågher Peder Olufsson ib:m, 
för deth han förledne åhr sig kallat tyff och skiälm, uti Joon Halfwarsons och Jöns Erssons 
åhöran, huilcka partterne och rätten gofwo eeden effter. Jöns Ersson bekänner sig höra Peder 
Olsson säija till Peder Jöransson, att enär du fick sölfwerkohssan, så fick iag ett stoop som 
sedan togs igen emoth ett bältte, huilckett föräldrarna sedan dig gofwo, och sålledes är både 
stopett och bältett för mig bortta, huilckett iag rächnar föga bättre än tubberie heller tyfwerie. 
Mehra sade han sigh af deras samtahl intett höra. Joon Halfwarssons, att dee ramblade sin-
emillan om ett bältte, då Peder Olsson sade till Peder Jöranson att han fare med tubberij, och 
kan föga bättre kalla deth än tyfwerij, huar till Jöranson swarade deth iag får af föräldrarne, 
tackar iag före.  
 Peder Olsson opwijste een förlijkning och contract [fol. 590r] emellan Peder Jöranson 
och sigh, oprättat den 31 augusti anno 1672, aff Jöranson underskrifwitt och förseglatt, lydan-
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des att Peder war förlijcht för fallande arff i löst och fast effter swärfadren och swärmodren, 
Oluf Ersson och Kerstin Lambrichdotter, med sextijo r.d:r specie, och tijo richsdal:r i caro-
liner, och een sölfwerkohssa af sex lodh, och dy afsagdt sigh och dee sina både fäderne och 
möderne, huilckett på laga tingh den 24 februarij anno 1674 protocollerat bleff. Förmenandes 
Pehr Olson, att föräldrarne borde hålla inne med någon gifft wijdare till mågen Jöranson, som 
förordsakas deraff, att han een tijdh och annan ansöckning i tystheett der om gör, sigh lijka-
wähl till prærudize, som doch uti sexton åhrs tijdh arbetatt hemma hoos sina gamble för-
äldrar, och af den ordsaken kommit till tahls derom, helst emedan som deth skiedde uthom 
hans willia och minne, och fick icke een gångh ett godt ordh derföre af sin swågher. 
 Aldenstundh Peder Olsson intett hafwer fulkombligen tillwitt Peder Jöranson något tyff 
stycke heller kallat skiälm, utan medelst contractetz öfwerträdelsse rächnadt deth för tubberij 
och efftersom han bältett sigh owitterligen bekommit, hållet fögha bättre än tyfwerie, så 
pröfwas skiäligt dem emillan fyrattijo m:k:rs wijthe sättia, den som af dem förordsakar sådan 
oredha medh ordh eller gärningar [fol. 590v] att bötha, och deth förra ophäfwit wara. 
 
12. Emellan kyrckioherden h. Oluff Unæum och sahl. befallningzmans Peder Olsson 
Ströhms änckia, hustru Margetta Svedin, angående drängen Peder Swänssons städiande, så 
befans, att pastor strax effter Perssmässo taltt med drängen, och honom fästepenningen deels 
emoth sin willia i olagha tijdh gifwitt, och dy den tilbaka lefwereratt, och ingen mehra derom 
talatt, huarföre hafwer han af änckian den 17 eller 18 augusti legopenningen tagitt. Och så 
wida deth i laga tijdh giordt är, så träder han hoos änckian i sin lagstadde tienst strax effter 
Michaelis nästkommande. 
 
13. Emellan Glijssiöbergz boerne och Peder Skogzman i Öfwerbärgh, blef så afftahlatt och 
slutitt, att dee huar sin gångh eller huar sitt åhr Gullhögzslåtten slå och bärga skohle och 
nästkommande åår eller första gången giöra Glijssiöbergzboerne der med begynnelse. 
 
14. Mårten Jönsson i Mosätt angaf, huru som han förledne dyra tijden 1674 af Nillss Olsson 
i Mosätt läntt een tunna korn och panttsatt ett ängiesmyhra som kallas Stadzängie, biudandes 
honom [fol. 591r] een tunna korn igen till betahlningh, och der emoth få sitt ängh tilbaka. 
Sonen Mattz Nillsson föregaff, att een tunna korn kåstade då fyra r.d specie, och wille så 
myckett gärna hafwa. Myhran kastatt af sig huartt åhr ett[?] lass höö föruthan arfwodhe. 
 Till hörsampt föllie af Kongl. Maj:ttz nådigste placat om skattskyldigh jordzdehlningh 
anno 1677 lägges Stadzängzmyran under förra bohlstad igen, utan lössn. 
 
15. Erich Hansson Syhl i Äggen prætenderade aff Oluff Mattzson i Herrö, ett ängh widh 
Bredflodan som under sitt hemman af ålder lydt, och för någon lång tijdh sedan bortpantatt. 
Huar emoth Oluff Mattzson oppwiste een köpeskrifft aff den 7 septembris 1677 af inneholdh, 
att Peder Tohlsson på Äggen haar såldt till h:r pastoren herr Måns Persson twå lass ängh på 
Bredflodan för siu och een half daler, och låfwatt hålla h. Månss och hans arfwa skadelöös, 
och såwida han effter landzens rächningh och åhrlig jämkningh, så wähl derföre, som andre 
panttängior giordt roothskatten, så begärar han sina penningar ighen. Erich Hansson giorde 
och inspråk på Fårssängiett som Oluff Mattzson innehafwer och föör under sitt hemman 
legatt. R:s att deth är för några och tiugu åhr sedan satt i pantt för åtta richzdaler specie och 
räntar á 2 á 1½ lass åhrligen. Erich [fol. 591v] föregaff att deth står uthe för åtta richdaler á 
4½ d:r koppmyntt, deth Oluff sielf sagdt och wijst breef oppå, men Oluff säger, att deth kann 
wijsas af sin book som eij tilstädes är.  
 Nämbden betygar, att Erich Hansson medelst äghornes abalienerande fast ringha skatt 
giortdt. Såsom befinnes, att sahl. Pastoris h. Måns Pädersons kiöpte twå lass ängh på Bred-
flodan aff Pedher Tohlsson på Äggen hörer till Erich Hansson Syhls hemman, så lägges och 
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deth effter Kongl. Maj:ttz 1677 åhrs jordeplacat under förra bohlstad ighen. Men så wijda be-
funnit är, att Oluff Mattzson i Herrö derföre skattatt, så pröfwar rätten skiähligdt att Erich 
Hansson böör till Oluff Mattzson lefwerera siu och een half richsdaler á 6 m:k silf:r myntt 
widh ängiettz emottagande. I samma consideration kommer och Fårssängiett, och enär Erich 
Hansson betahlar till Oluff Mattzson derföre åtta richsdal:r á 6 m:k silf:r m:tt så tilträder han 
deth samma. 
 
16. Jöns Halfwarsons dotters Kerstins förmyndare Erich Gladh i Glijssbergh och Henrich 
Ersson i Ulffkälla frågade, om icke effterlåtitt må wara, att försällia des halfwa hemman till 
fader broderen Joon Halfwarsson.  
 Resolutio, intett wijdare än som deth 16 capitlett Jordabalcken L.L. dicterer och biuder. 
 
[fol. 592r] 17. Den twistige saak emellan Nillss Pedersson och Siuhl Biörson i Byhn, som på 
1683 åhrs hösteting förehades och lämbnades under gode mäns besichtningh förekom, och aff 
sexmanna syhn och prob fins, att Siul Biörsson öfwer rätta rågrubban slagitt twå alnar in på 
Nillss Perssons, och der ifrå wid pass tijo alnar i linian, och i dee öfrige twistigheeter med 
bägges godhtyckio råå och skildnatt giordt, tilbiudandes synemännen sin uthgifne skrifft 
eedeligen besanna. 
 Så wijda af hålden sexmannasyhn den 22 septembris anno 1683 befinnes, att Siuhl 
Biörson hafwer slagitt in på Nillss Pedersons ängies tegh, twå alnar bredd öfwer rätta rå-
grubban, och derifrå wid pass tijo alnar i linian, alltså böör Siuhl Biörsson effter mäthis-
manna ordom, i anledningh af deth 16 capitlett Bygningzb. L.L. så myckett höö betahla och 
igengifwa. Uti deth öfrige blifwer synemännens oprättade skildnatt dem emillan till full-
kombligh effterrättelsse, lijkmätigt deth 26 cap. Bygningzb. Landzlagen. 
 
18. Oluff Olsson i Älfroos stämbdt sin granne Erich Halfwarsson och ingendera comparerat, 
heller wijst laga förfall, dy plichtar huardera för stämbningz försittiande tree m:k:r. 
 
19. Oluf Olsson i Linsell lagstembd af Peder Olson i Mohoan, och intett comparerat, dy 
plichtar han tree m:k:r. 
 
[fol. 592v] 20. Joon Olsson Wästansiöön i Hogdahl lagstämbdt Joon Månsson i Kohlsätter 
och Erich Halfwarson i Älfroos för olåfligitt swediande på hans skogh, och ingendera 
comparerat, och dy huardera saker till tree m:k:r. 
 
21. Swen Clemmetson i Älfroos, kärade till sin granne Oluff Mattzson ib:m, för deth han des 
skogslått, Fröåssen benembd, åtta a nijo åhr med swediande, näfwerlopp och annat slijcht 
brukatt, och lijkawähl intett will derföre cedera dee fyra richzdaler som han läntt hafwer till 
Swäns fader. Oluff föregifwer sigh effter sin lått brukatt skogen och allenast een swedh effter 
Clemmettz låf, såssom för intresse huggit, men Swän påstår, att han sin andehl uthödd och 
förderfwatt. Derföre blef afsagdt, och förordnatt, att gode män skohle pröfwa berörda an-
gifwande. 
 
22. Pastor h. Oluff Unæus inlade sin skrifft, af inneholdh, att huru han aff Joon Skrubb i 
Öfwerbärg för några försträchte penningar dess hemman antagitt, näst förr han blef tredieman 
och 1676 uthcommenderades, och altt hijttill deth brukatt och nu opbiuder till des barn, heller 
nästa fränder att inlössa. Sohnen Chrestopher Jonsson erbödh sigh willia hemmanett lössa i 
bördh [fol. 593r] allenast des waanbruuk till huuss och jordh blifwer af gode män besedt och 
wärderatt och deraf kårtatt. Huar till rätten samtychte och länssman pålägges förordna 
synemän der till, som partterna säija ia wider. 
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23. Joon Swänsson i Öfwerhogdahls sochn opbiuder förste gången twå femptedehlar uti 
Tryghemmanet inbördatt af sine swågrar Joon och Larss Halfwarssöner á 25 r.d á 5 d. kopp:r 
m:tt för huardera broderslåtten och delen. 
 
24. Erich Olsson i Ransiö opbiuder tredie gången Halfwar Påhlssons arffelige tilfallne half-
wa Erich Olssons hemman i Ransiö, såldt till des sythningzman som är ofwan skrefne Erich 
Olsson för 204 d:r silf:r m:tt. Der till Joon Jonsson i Håhn samtychte, men klandrade deth 
andra halfwa Erich Jonssons hemman som bebrefwat är till Erich Olsson för sythningzlöhn. 
 
25. Oluf Olsson i Ranssiö opbiuder sin faderbroders Siuhl Persons och fasters Märitt Peders-
dotters ägendomb i löst och fast i sythningslöön oklandratt. 
 
26. Joon Engebrechtson i Ransiö opbiuder tredie gången een fierdedehl i bondhemanett uti 
Ranssiö oklandratt. 
 
27. Oluf Jonsson Smedh i Ytterbärgh opbiuder första gången sin ägendomb i löst och fast till 
sythningzlöön åth Joon Jonsson oklandratt. 

 
 
 
Ting 10 och 11 mars 1685 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3472, fol. 435v–440v, RA. 
 
Anno 1685 den 10 och 11 martij höltz lagha tingh i Glijssiöbergh med allmogen af Swegz 
tinglag, præsente prætore och nämbden: 
 Tijdrich Olsson i Älfroos Erich Simonsson i Öfwerbergh 
 Jöns Halfwarsson i Älfroos Simon Mattzson i Elfroos 
 Oluff Halfwarsson i Herröö Peder Pedersson i Ytterbergh  
 Nillss Pedersson i Byhn Joon Pedersson i Ytterbärgh 
 Peder Jöransson i Glissebergh Salomon Jonsson i Byhn 
 Joon Biörsson i Lindssehl 
 
1. Dato publicerades förr specificerade Kongl. Maj:ttz placater och förordningar tillijka 
med Kongl. Maj:ttz executionsplacat af den 15 octobris 1684, och h:r gouverneurens om 
öfwerlöpare ifrå Norie af den 17 octob. 1684. 
 
2. Swen Clemetsson i Elfroos föredrogh huru som hans faarbroder Peder Swänsson hade 
Anna Halfwarsdotter till hustro och aflade med henne een son, Essbiörn wid nambn, och 
hustro Anna effter Peders dödh kom i ächtenskap med Oluff Nillsson i Mosätt och aflade 
tilhopa een dåtter, Karin benembd. Hustru Anna dödde först, och sonen Essbiörn sedan, 
hafwandes [fol. 436r] Karin Olssdotter ärfft sin halfbroder Essbiörn Pedersson, förmenandes 
actor som är Essbiörns syskonebarn wara befogatt att komma till arfz effter honom, willian-
des Kahrins förmyndare Peder Mattzson förleden wåhr tilträda een jordepartt i Älfroos som 
Clemett Swensson den 25 novembris a:o 1671 Essbiörn till försäkringh emot siutton r.d:rs 
arfz prætension i löst och fast satt hafwer. Huar emoth Peder Mattzson exciperade och 
föregaff sig aff tingzrätten den 15 januarij a:o 1677 tilstånd hafft som producerades, lydandes 
att ingen närmare arfwinge effter Essbiörn Pedersson her i landett är, än Karin Olssdotter i 
Mosätt, och derföre Essbiörns resterande knechtelega uti Jerfssiö af tingzrätten der sam-
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mastädes fått tilstånd att den anamma som war 30 r.d á 3¼ dal:r enär bewijst är att han 
genom döden afgången är, som extractet aff protocollett den 18 decembris 1677 uthwijsser. 
 Sedan huad jordepartten heller dee siutton richzdaler widkommer, så befins aff tingz 
attestato den 18 martij a:o 1678, att Karins andra förmyndare Anders Ersson i Glijssebärgh 
hafwer förlijcht sigh der om med Påhl Swensson sålledes, att Påhl skulle huartt åhr betala tree 
richzdaler tilldess dee siutton richzdaler blefwe betaltte, huar opå är fölgdt sahl. befallnings-
mans Peder Olsson Ströms execution till länssman, att förlijkningen exequera, huar opå Peder 
Mattzson bekänner sigh fått tolff daler silf:r m:tt och efftergifwit för des fattigdomb half-
partten som är 12¾ d:r silf.m:tt så att eij mehra rester än tiugu fyra öre silf. m:tt. 
 Ändoch Swen Clemetsson war syskonebarn med frambledne Essbiörn Pedersson, och i 
deth anseende förmener och prætenderer att komma till arfs effter honom, så finns lijkawäll 
att Karin Olssdotter i Mosätt med den döde Essbiörn war halffsyster, och dy i närmare 
skyldskap med honom än Swän Clemettsson, och effter tingz attestatum den 17 januarij a:o 
1677 till arffwett effter Essbiörn Pedersson [fol. 436v] berättigatt, huar wid rätten stadnar, 
och som bemelt ähr tillehrklarar Karin Olssdotter altt huad som effter Essbiörn till arfs fallit 
ähr oqualtt att niuta och behålla. Huad dee siutton richzdaler widkommer, som Essbiörn hade 
stående hoos Clemet Swensson på sitt arff effter träffat accord den 21 novembris a:o 1671, så 
hafwer Karins förmyndare Pehr Mattzson derpå bekommitt tolff dal:r s:r m:tt och halfpartten 
aff bemelte 17 r.d á 6 m.k:r silf:r m:t medelst deras fattigdom cederat och efftergifwitt, och 
med så myckett mindre fogh kan der på yrkias och åtalas. 
 
3. Medelst giorde förordningh på hösteingett att låta besee och wärdera huad skada Jönss 
Erssons booskap i Glijssiöbergh hafwa på Joon Biörssons ängiar uti Linsehl giordt, opp-
wijstes derpå hålden wärderingh, och befans skadan wara allenast een dal. 16 öre kopp:r m:tt 
i wärde, och sedan om ett twistigt stycke som Jöns Ersson och hans consorter willia hafwa till 
löth ifrå sin fäbowall, och föregifwa der aldrigh waritt slått, och att dee sålledes med sin 
boskap intett kunna komma till wattn. 
 Synemännen Peder Jöransson i Glijssiöbergh och Sallomon Jonsson på Wallen betyga att 
der på fins gambla hässiestoer och skadan æstimerat för een dal:r kopp:r m:tt. Partterne till-
stå, att dess skogh är oskifftatt. Tolfman Oluff Pedersson, een gammall man, betygar att Joon 
Biörssons förfädher hafwa innehafft bemeltte twistige ortt och der slagitt.  
 Såssom Jönss Erssons booskap effter synemännens betygande hafwa afbett Joon Biörs-
sons slått och skadan är wärderatt för sexton öre silf:r m:t så måste Jönss i föllie aff deth 9:de 
capittlett Bygningebalcken L.L:n besagde 16 öre silf:r m:t till Joon Biörsson betahla, och 
efftersom och intygat är, att den andre afbette ortten waritt slått och Joon [fol. 437r] tillhörer, 
så obligeres Jönss effter bemelte capitell och syhnemännens wärdering i lijka måtto betahla 
till Joon 10 2/3 öre silfwermyntt. 
 
4. Påhl Persson i Rehm begärte skifftes haga emellan sin åker och grannarnas ib:m, att före-
komma altt ödh som offta skeer, huar till Oluff Swensson swarade att Påhl deth wäll kan 
göra, emädan som han sin särskilt och altt tilhopa hafwer, men han och dee andra huar om 
annan, beiakandes lijkawäll der till så wijda hans frånwarande grannar der till samtyckia, 
förbehållandes sigh, att gamble fahrwägen icke må igenstängias och dem betagas, utan som 
fordom varitt öppen medelst ledh stå, deth Påhl låfwade godhwilliogt göra. 
 
5. Förr angifne saak och wijthesmåhl om Joon Månsson i Glöthe och hustru Karin Olss-
dotter, Siuhl Biörssons hustru i Byhn, af hust. Karin Persdotter, Erich Perssons i Byhn, före-
togs då hustru Clara Pärssdotter tilstod sin förra giorde relation, att Joon kom om afftonen till 
fähussett derest hon lågh och icke ett ordh tahlade, utan hamblade i sänghen och der med gått 
sin wägh och hon strax effter, och kommande i grangården och dess fähuus, funnit Karin 
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Olssdotter i sin egen sängh och låfwat sigh få der liggia, och enär Clara tog om sigh, kände 
hon een persohn sittia på sänghen. Utaf den hon myssan togh och låpp sin wägh och een kom 
effter löpande, men hon fick sin fähuus dörr in och den stängde, då een ropte och begärte sin 
myssa, och hon kände aff rösten honom wara Joon Månsson som henne och badh intett 
oppenbara sigh der waritt. 
 Joon Månsson bekänner sig om afftonen gå till Claras fähuus, i mening att råka der 
Karin, emedan dee leeksystrar wore, och enär han förstodh och förnam att Clara lågh allena, 
talade han intett, utan förfogade sigh till Karins fähuus, williandes [fol. 437v] leija henne till 
tienstpijgha, som war Kyndeomässotijden, och samma åhr Michaelis fick henne till tienst, 
berättandes sig intett få tala med Kahrin der om, emädan som Clara kom så hastigt effter sigh 
och togh myssan af sigh och måtte löpa effter hene.  
 Karin Olssdotter föregaf sig intett wetta att Joon war på fäähuusskullan, enär Clara kom, 
efftersom han intett talade, och sägher sig intett kunna minnas om Clara begärtte få liggia 
hoos sigh eller intett, utan hörde ramblas wid huffwud giählan och frågatt huem deth war och 
ingen swaratt, och sedan är du Clara och lijkawäll intet swaratt, hörandes säija togh du min 
lufwa din diefwull, då hon kände igen Jonss måhl och dee loppo der ifrå, på huilcken tijdh 
Joon Månsson bodde i samma Byhn by och war giffter . 
 Hustro Karin Perssdotter som hustro Karin Olssdotter skältt och uthropatt och berychtatt 
för Joon Månsson ähr icke tilstädes, utan för fiorton daghar sedan bräntt sig förderfwatt af 
hett wattn, och icke kan komma som tolffman Salomon Persson i Byhn betygar santt wara, 
och henne effter länssmans befallning besedt. Men hustro Karin förmehnar henne wähl förmå 
komma om hon wille, och omsider sade, att Salomon ähr troowärdigh. 
 Emädan som hustro Kahrin Perssdotter som förkastatt hustro Karin Olssdotter lägers-
måhl med Joon Månsson medelst laga förfall icke tilstädes ähr; så måtte rätten saken till nästa 
lagha tingh opskiutha. 
 
6. Jönss Halfwarsson, Simon Mattzson, Peder Olsson, Swen Clemettsson och Peder Olsson 
alla boende i Elfroos, beswärade sigh öfwer sin granne Peder Olsson Skogh, i det han skall 
för twå åhr sedan på deras skogspartt, utan låf tagitt jernmalm, och förleden sommar tillijka 
med Erich Half:rson deth och giordt, opwijsandes råmärcken på Fröåswallens [fol. 438r] 
äghor och pertinentier som actores lagligen wunnit aff Ytterhodallerne i Helsingeland med 
närskrefwne wittnen. Nembl. Oluff Persson i Kåhlsätter [bomärke, se bilaga, sida 195], Joon 
Jonsson i Älfroos [bom.] och Oluff Olsson i Hålm [bom.] huilckett på laga tingh den 18 
martij a:o 1678 ähr oplässitt uti partternes närwaru, och af bäggie ehrkäntt och wedertagitt, 
som extractum protocolli bemelte dato uthwijsser, anhållandes att blifwa der wid handhafde.  
 Huaremoth Peder Olsson och Erich Halfwarsson exciperade sålledes: 1) Att dee låtitt 
effter sitt egit behagh opsättia märckien och intett på tinget der till samtycht, och Erich 
allenast sagt sigh gärna willia behålla sitt som förr.  
 2:do) Beropa dee sigh på gambla mäns witnesbördh, att dee skola för gammaltt huar om 
annan brukatt slåtten och malmtagande som dee den funnit. Nembl. Swän Olsson Bäck 
[bom.], Påhl Trygson Bäck [bom.], Joon Larsson Hammar [bom.], Gunbiörn Jonsson [bom.], 
Joon Månsson Kåhlsätter [bom.], Erich Chrestophersson i Rem [bom.]  
 3:tio) Joon Olssons i Wästansiö [bom.] och Oluff Essbiörssons i Wijken [bom.] ifrå 
Ytterhodahl attest, af den 1 huius sidstleden, att dee den tijden dee possiderade Fröåhswallen 
ingen nyttningh på nu twistighe ortt (som kallas Häran) hade, och des rum sigh intett till-
ägnade, utan huem som wille af Älfrosserne, förmenandes altså att Häran icke lydt eller lyder 
under Fröåhswallen som actores igenwunnitt, utan är heela bydssens löth, men actores påstå 
att Häran och ortten wederpartterne sig tillägnatt är belägen innom Fröåhswallens opnämbde 
lagha råmärcken, fast än dee willia dem klandra och ogilla, brukendes sedan slåtten kringhom 
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myhran som kallas Häran. Huartill nekades och föregafs sigh och förfäderne der slått altijd 
hafft. 
 Effter wijdare undersökningh berättade actores, att Hodalerne den tijden dee innehade 
Fröåhswallen, Häran, för Elfrosserne uthbette tillijka med fleere myhrer, och [fol. 438v] dee 
på tingett i Färilla den 14 december 1669 måst ehrkänna och betahla till actores medelst för-
lijkningh och icke till swaranderne, warandes Häran actorums ägendomb förrän Fröåswallen 
igenwanss, och är begrijpen innom wederpartternes wedertagne råmärcken. 
 Nämbden togh saken i betänckiande och funno skiäligt nembl:  
 Så wijda åklagarens opsatte råskildnader disputeres och huarcken deras wittnen äre 
tilstädes heller tingz protocollet den 18 martij 1678, huar aff någon oplyssning deruthinnan 
kunde fås emedan som extractet är kårtt fattat, och swaranderne deels neka der till; Altså 
pröfwes skiäligt saken opskiuta till nästa tingh, då åklagarnas wittnen, Oluff Persson i 
Kohlsäter, Joon Jonsson i Älfroos och Oluff Olsson i Holm måste wara tilstädes, och imedler 
tijdh skaffa actores sigh 1678 åhrs ransakning aff protocollet der öfwer hållen, på huilcken 
tijdh swarandernes påberopade wittnen finnas nödige att wara tilstädes. 
 
7. Peder Olsson i Glijssiöbergh beswärade sigh öfwer Lill Erich Jacobson i Rijssmyhr för 
ett hästeköp som dem emillan medio junij sidstleden skiedde, i så måtto, att han sålde honom 
een häst om sina tijo åhr för siutton dal:r s:r m:tt, och tiugundedaghz tijden wille han gifwa 
hästen tilbaka, den han intett emottogh och dy lämbnade han hästen på kyrckwallen som der 
några dagar gått, och pastor h. Oluff Unæus omsider den togh till fourageringh derest han ähr 
och håller sig wähl, begärandes få sin betahlningh effter träffatt kiöp. 
 R:s, att han kööp giorde om siutton dal. s:r m:tt med förordh, att hästen skulle wara utan 
wanck och lythe, men han wille intett taga något hull på sigh, förr än han inemoth hösten 
släpte honom i een täppa, då han togh pass halfft hull, och strax effter [fol. 439r] Allhälgon-
tijd synthes hästen hafwa fuhlt swall i nässeborerna och näst för Lucia tijdh honom bårttbytte 
emoth een gamall kamp aff wärde till twå dal:r silf:r m:tt och tolff daler dito emellan, 
huilcken honom emottogh och hade till nyåhrstijden och imedler tijdh med honom waritt till 
Medelpad och sedan lefwereratt tilbaka och den gambla lämbnade i stickett, warandes ingen 
öfwer deras kiöp. Doch tilstår Peder Olsson sig wårda hästen och wiste intett fehl medh 
honom, förmenendes den som illa blifwer stiltt, så kan den icke heller myckitt dugha. Erich 
bekänner sigh eij låtitt Peder wetta något der om förr än effter nyåhrett. 
 Under sakens betänckiande till sluth förlijchtes partterne sålledes att Erich Jacobsson 
skall gifwa Peder Olsson för hästen tolff dal:r silf:r m:tt och han altså cederat på träffatt kiöp 
femb dal:r silf:r m:tt huar öfwer dee inför rätten handsträckning giordhe.  
 
8. Länssman Joon Pedersson, Karin Biörssdåtters förmyndare i Linsehl, fodrade aff broder-
en Joon Biörsson hennes löössören effter deras fader som för sex åhr sedan dödde, under 
huilcken tijdh hon på gården arbetatt och prætenderer sin dehl af deth som under den tijden 
kan förtientt wara, och att fadern ägde een lijten dehl i hemmanett som intett bewistes.  
 R:s, tilstår att sin syster Karin inga löössöhren effter fadern fått, och att hon ifrå den 
tijden hemma arbetatt.  
 Resolutio: Så wijda fadern lijtett ägde i hemmanett utan modren effter deth 5:te capittlett 
Gifftmåhla b. L.L. §1 så tillerklaras Karin Biörssdotter sin systerdehl aff löössörerne, sedan 
modren sin een trediedehl der aff niuttit, och till föllie af deth 13:de cap. Erfdab. L.L. niuther 
och Karin sin andehl af altt deth som syskonen i oskiffto boo tilsammans aflatt och förwärfft 
hafwa, och måste ett eedsworitt inventarium oprättas [fol. 439v] uppå all befindteligh ägen-
dom och löössöhren, den tijden deras fader genom döden afgick, och huad sedan kan för-
wärfwat wara, huar effter dehlningen böör skiee. 
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9. Angående Swän Clemetssons i Elfroos prætension på Oluff Mattzson ib:m om olaga 
swediande och näfwerlöp som på höstetingett moverades och under gode mäns prob lämb-
nades, berättar tolfman Jönss Halfwarsson dem wara i sin närwaru derom wäll förlijchte.  
 
10. Erich Eliæson i Ängersiö och Ytterhodahl sochn kärade till Joon Månsson i Kåhlsätter 
om twenne ängien, Röbergzmohran och Fällbergsmyran, som under hans hemman tilförne 
skall lydt och legatt, dem han utan lössn igen söker, emädan som dee een lång tijdh bårtta 
waritt, huar emoth producerades och inwändes een pantte skrifft aff Peder Mårthensson i 
Engersiön a:o 1677 den 30 martij med treenne wittnen under, nembl. Oluff Ersson i Äggen, 
Erich Pedersson i Byhn och Råggiehl Halfwarsson i Elfroos, aff innehåld, att Peder Mårtsson 
läntt aff Joon Månsson till sin knecht sex richzdal. och till huusshållett een halff tunna sädh, 
och der emoth låfwat honom twå slåtter söder på skoghen, nembl. Ansöllesmohran och Rö-
bergzmyhran, beklagandes sig ingen nytta der aff hafft efftersom ängersiöboskapen och Erich 
Eliessons dem merndeels uthbett. Erich Eliesson föregaff sigh eij wettatt aff Ansöllesmyhran 
förr än nu, och söker änteligen den med Fälbergzmyra, och att han till twå á tree koor hafft 
som fölgdt Ängersiöös booskap.  
 Joon Månsson bekänner sig possidera Fälbergzmyhran som ligger på Ängersiö-skoghen, 
men huarcken han eller någon annan kan minnas på huad sätt hon der ifrå kommen ähr. 
Äfwen är och med Wallmyran i bäggie anseende, efftersom Ängersiö rå hardt wid Kåhl-
sätters [fol. 440r] åkerhaga sigh sträcker. Joon Månssons ingifne pantteskrifft befans wara 
nyskrefwen deth Joon tilstår, och berättar sin son den aff een gammall afskrifwitt som hemma 
skall liggia. Erich föregifwer sig hördt aff Mårthen Persson, att Wallmyran untes åth Joons 
fader till behagelig tijdh, effter som dee wore när slächt.  
 Emädan som sielfwa Peder Mårthenssons panteskrifft icke wid handen ähr, och partterne 
om pantterne icke komma öfwereens, så förordsakas rätten deras twist till nästa tingh op-
skiutha, då Joon Månsson skall Peder Mårtenssons pantteskrifft in originali framwijssa, och 
låta Erich Persson i Byhn som den under skrifwitt och wara tilstädes. Nästkommande somar 
tillåthes Joon Månsson bemeltte twistige myhror som till förne slå och bärga, och låta höett 
stå orördt till laga utslagh. 
 
11. Joon Swänsson i Öfwerhogdahl opbiuder andra gången sin hustruböders, Joon och Larss 
Halfwarssönner, 2/5 i Trygghemmanett oklandratt.  
 
12. Joon Jonsson opbiuder andra gången Oluff Smedz ägendomb i löst och fast till syth-
ningzlöön för honom och hans hustru, emädan som ingen aff deras slächt will dem i deras 
ålderdom till skiötzell och födo antaga, och detta oklandratt.  
 
13. Joon Jonsson i Grafwen insinuerade een lagbuden och lagstånden köpe skrifft på Joon 
Gunnarssons hemman i Ytterbärgh af sex trågz uthsäde, warandes sidsta opbudet skiett 
oklandratt den 15 septembris 1683, och dy förlängst utan klander laghstånditt; huarföre be-
williades honom der på laga fångzbreff. 
 
14. Pastor h:r Oluff Unæus opbödh andra gången Joon Skrubbs hemman i Öfwerbergh, för 
några der på länte penningar och så wijda Skrubbens son Chrestopher tilbödh sigh deth willia 
[fol. 440v] igenlössa, enär huuss och jordh till dess häfd, under den tijden pastor deth brukatt, 
blifwer syntt, och huad som wahn brukatt och uthrött kan finnas, blifwa aff summan gått-
giordt, huilckett länssman pålades deth genom gode män som partterne å sämbias, låta sin 
forttgångh winna, som förledne höst medelst hastigt sniöfall eij kunde skiee, och dy böör 
effter Walburgi näst kommande fullgöras, då pastor böör opwijssa på huad sätt och för huru 
många penningar han hemmanett hafft och brukatt. 
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Ting 25 och 26 september 1685 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3472, fol. 446v–453v, RA. 
 
Anno 1685 den 25 och 26 septembris höltz laga tingh med allmogen aff Swegz tinglagh, præ-
sente prætore och nämbden: 
 Tijdrich Olsson i Elfroos Erich Simonsson i Öfwerbärgh  
 Jöns Halfwarsson i Älfroos Simon Mattzson i Älfroos  
 Oluff Halfwarsson i Herrö Peder Pedersson i Ytterbärgh  
 Nillss Pedersson i Byhn  Joon Pedersson i Ytterbärgh  
 Peder Jöransson i Glijssbergh  Salomon Jonsson i Byhn  
 Joon Biörsson i Linssell  Peder Olsson i Säther  
 
1. Dato aflade Joon Biörsson och Peder Olsson sin nämbdemans eedh. 
 
2. Dato publicerades barnamordz placatet, och att länss och fierdingzmän skola hafwa op-
sicht öfwer älgzskiutande och niuta een tridiedelen aff saaköhren, men der dee deth neder-
tysta, samma straff som öfwerträdaren undergå. Item om förpantningzgodzen. 
 
3. Peder Rolfsson i Wijken och Ytterhodahl sochn fodrar aff Jönss Halfwarsson i Öfwer-
hodahl ellofwa caroliner och tree daler kopp:myntt som skola restera på dee siu r.d. i caro-
liner och tree dal. k:r m:tt som Jöns för någon tijdh sedan länte aff sin broder Månss 
Rolfsson, och icke mehra än tijo caroliner genom Påhl Olsson Östansiöön betaltt och lef-
wereratt, huar emoth Jönss inwände och föregaff sig fuller så många penningar läna, men 
kommande frå Kopparbärgett siu richsdal. och tree dal:r kopp:rm:tt hoos Påhl Olsson 
lämbnatt och insatt, att lefrera till Peder Rolfsson och Påhl berättar sigh eij minnas [hur] 
många han emottogh, utan så många han togh lefwererade han till Peder Rolfsson. 
 Såssom Jönss Halfwarsson tilstår sigh länt aff Månss Rolfsson siu richzdaler i caroliner 
och tree daler kopp:r myntt, och gitter eij mehra bewijssa der på betaltt wara och lefwereratt 
genom [fol. 447r] Påhl Olsson Östansiöön än tijo caroliner. Altfördenskuld måste han dee 
åtherstående ellofwa st. caroliner och tree dal:r kopparmyntt betahla, och söke han Påhl 
Olsson som hela summan föregifwes tagit till Rolfssons betahlningh, deth bästa han kan och 
gitter. 
 
4. Swän Jönsson och Månss Larsson i Öfwerhodahl beswärade sig öfwer Jönss Halfwars-
son, Simon Mattzson, Pähr Olsson och Swän Clemetson och Pehr Olsson i Älfroos, för deth 
dee deras muhlbeth på Per Andersbodhan med sin booskap förtrampatt och afbett, och der till 
med tillägnatt sigh fiskie uti Linsiön, där dee intett ägha, utan för någon tijdh sedan fått låff 
der att fiskia, men nu wilia wara sielfrådande, anhållandes att kunna blifwa fredighe på sina 
äghor. R:s, att dee denna sommar kunna fuller öfwer råmärcken med sin booskap gietatt 
efftersom Hodalerne ingen där hafft, williandes otiltalte gå och walla till och på Råbergsfloon 
som dem förundt ähr emot någon synekåstnadt att bruka, så längie och tilldes dee få sina 
penningar ighen, huilcken flodh gräntzar tilhopa med deras äghor, warandes intett stämbde 
för Linsiöfiskie förr än gårdaghen, och dy sina bewijss intett tilstädes och dy excipera att 
swara denne gången der till. 
 Alldenstundh Jönss Halfwarsson, Simon Mattzson, Peer Olsson, Swän Clemetsson och 
Peder Olsson i Älfroos hafwa förledne sommar Swän Jonssons och Månss Larssons muhlbete 
wid Peder Anderssons boowall i Öfwerhodahl låtit consumera och afbeta, dy bööra och dee, 
dem effter mäthismanna ordom derföre i anledningh aff det 9:de cap. Byggningb. L.L. betala 
och förnöija. Och så wijda dee icke lagligen stämbde äre för Linsiön och des fiskie, så kunna 
dee icke obligeras derföre denne gången swara. 
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5. Nillss Zachrisson i Kåhlsätter angafs hafwa den andra [fol. 447v] Stoorböndaghen sist-
leden försummatt gudztiensten i Swegh huar till han intet kunde neka, föregifwandes sigh om 
odensdagz afftonen blifwa befalt att löpa till Färilla med ett breef och kommande om 
torssdagen till Kårböle, sändt deth till Färilla medh kyrckfolckett, och hant heem tillbaka om 
torssdags aftonen widh solennes nedergångh, då bydzfolckett wore hemma och icke förr om 
Böndagzmorgonen gingo till kyrckian, men denne orckade intett gå, eij heller ägde heller 
hade någon häst. Det befans honom wara låghaltt och ingen häst ägha. 
 Joon Månsson betygar sigh honom sändt om onsdagz affton medh breef utföre, eij 
wettandes enär han kom tilbaka, doch skall Pehr Siuhlsson det wetta betyga, han bekänner 
sielff sigh om lögerdagen intett legatt men lijtet nogh arbetatt, efftersom han hade ondt i 
fötterna. Emädan som Nillss Zachriesson pröfwes wara låghalter, och medh möda och 
beswähr een sådan långh och elack wägh kunnatt gåå och ifrå sin heemstad till kyrckian hade 
fyra mijhler, dem han utan häst om Böndagzmorgonen intett kunne färdas, altså considereres 
hans förseende som simpelt sabbatzbrått och belägges med tree m:k:r. 
 
6. Oluff Tijdrichsson i Kåhlsäter anklagades och för Stoorböndagzbrått, huilcken bekänner 
sigh andra Stoorböndagen waritt hemma att skiötha sina twå barn, det eena om fem åhr och 
det andra om sexston weckor och modran till kyrckian gått. Deth betygades att dee allena 
ähre, och een måste nödwändigt wara hemma, och hustrun war till kyrckian. Altså frijkalles 
han för böther i deth måhlet. 
 
7. Pijgan Ingrid Kiärn kärade till till Rågge Siuhlsson i Elfroos för deth han kommit till 
sigh och ställt sigh otijdigh, att hon nödgedes köra honom uth, och han sedan henne slagit blå 
under [fol. 448r] ögatt, och ett såår på kinbenet, huar till han swarade och föregaf, att hon sig 
slogh med een stör i huffwudet att blodh uthrann. Ingrid tilstodh sig slå honom med een käpp 
för hans owett skull. Råggie bekände sigh slå henne sedan med näfwan i ansichtett. Ingrid 
kunde eij bewijsa sigh fått såår och blånadt utan warit blodigh, som Pehr Olsson i Glijssbergh 
betygar, och Swän Clemetson i Älfroos. 
 Såssom Rågge Siuhlsson haar slagit Ingrid Kiärn blodhwijte, så plichtar han derföre 
effter 10:d cap. Såramåhla b. L.L.med willia tree m:k:r. 
 
8. Siuhl Biörsöner i Byhn, Joon Siuhlsson och Pähr Siulsson, med sina tree systrar fodra sin 
moders, Märitt Jonssdotters, fadersarff i Kålsäter aff Oluff Jonsson Skugg för huus och jordh 
femoton richzdal:r, een koo och twå söar som dee intet bekommit. Huar emot Oluff Jonsson 
inwände, att systran Märitt bekom sin arf uth förrän hon kom i ächtenskap med Siuhl, och 
bekäner henne böra hafwa som specificerat är, det een skrifft oprättat den 13 maij 1677 
bekräfftar. Williandes wijsa henne sålledes wara betaltt nembl.: Att hon först bekom een 
richsdal:r, dertill Siuhl nekar, och Oluff intett kan med wittne eller skiähl lefreringen wijssa. 
Sedan tillagt uti ett kiortelsköp 2½ richzd:r, der till Siuhl och nekar, föregifwandes honom 
deth kiöpa för hennes penningar. Oluff berättade Joon Månsson sin granne kunna med sigh 
der utii wittna, som sade sigh wetta kiortelen blifwa kiöpt, men för huilckas penningar intett. 
Item kiöpt åth Märitt ett förkläde för een richzdal:r, det Siuhl tilstår, men föregifwer Oluff få 
derföre i Öfwerhodahl een bytta med smöör hoos Halfwar Påhlsson som sonen Jönss skall 
kunna betyga. Jönss sade sig minnas att Märitt tientte hoos sin fader, men om smöörbyttan 
intet. Een koo och twå söer haar Siuhl på sin hustrus wägnar bekommit. 
 Siuhl beropade sigh på Oluff Smedh och Peer Persson i Ytterbärgh som skohla [fol. 
448v] hörtt Märittz förmyndares Oluff Olsson Lyckias tahl om arfwet, huilcka betygade 
honom säija sigh hennes arff eij tagitt och icke heller wettat om hon den fått. Oluff påstår 
sigh henne uthlöst emädan hon ogifft war, och att Siuhl i Märittz lijfztijdh een gångh sig 
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krafde, och Märitt bekänt sigh wara inlöst. Arfwet skall wara fallit för några och trättijo åhr 
sedan och Skuggen sina andra syskon äfwen wäll uthlöst.  
 Systran hustru Ingrid berättar, Märitt få i kläder och penningar, hösten effter fadren 
dödde, nije richzdaler och een koo, förutan arfkohn, som berächnas för tree richzdaler deth 
Siuhl tilstår. Men Oluff Skugg sade, att Siuhl samma koo af sin broders Larses omyndige 
barn olåfwandes togh på tächten. Systran hustru Kerstin läth genom sin son Joon Olsson 
förstå, att hon eij annat weet, än Märitt war så wäll uthlöst som hon och att Siuhl togh kohn 
olåfwandes. Hustro Märitt den yngre genom länssman, berättar sigh eij annatt wetta och 
hördt, än systran Märitt så wäll som dee andra wara utlöst. Siuhl säger för tiuguåtta åhr sedan 
wijas med Märitt och aldrig lagligen krafde sin hustrus arf 
 Emädan som Siuhl Biörssons förra hustrus Märitt Jonsdåtters arff effter fadren, Joon 
Larsson Skugg, är fallit för några och trättijo åhr sedan, och Siuhl för tiuguåtta åår sedan kom 
med henne i ächtenskap, och hennes systrar betyga henne såwäl som dee wara af broderen, 
Oluff Jonsson Skugg, uthlöst eij heller hafwer Siuhl uti een så långan tijdh, mädan Märitt 
läfde lagligen krafd Oluff för arffwen, huaraf är rätten förordsakatt att annihillera och 
ophäfwa Siuhl Biörssons och hans barns prætension och fodran i deth fallett. 
 
9. Oluff Holm och Oluff Mattzson i Elfroos på Larss Staffansons barns wägnar beswärade 
sig öfwer Biör Halfwarsson i Elfroos som sitter på omyndige barns jordh för deth han i wåh-
ras till tiugu lass giödningh såltt och af bohle fördt. R:s att han haar nödgatz det göra aff 
mangell på foder[?] men af [fol. 449r] sine panttängiar wäll så myckett tilförtt, som befans 
wara åhrligen till tolff lass, och förleden wåhr der till med måst för booskapen köpa åtta lass, 
deels för bemelte giödningh. Item att Biör sin bodskap hafft icke på gårdssens boowall utan 
på andras.  
 R:s att han deth giordt efftersom han eij mächtigh warit leijia wallbarn, och der emoth 
andras boskap på gårdzsens boowall hafft, som betygades santt wara, dock sade Oluff att han 
den giödningen haar fördt på ett inlöst åkerstycke. R:s, enär iag får mina penningar ighen, så 
hörer iu den partten och så barnen till. 
 Såssom bewijst är, att Biör Halfwarsson åhrligen af sina panttängiar på dee omyndige 
barnens hemman höö införtt och låtitt der consummeras, och der till med förledne åhr några 
lass måst kiöpa som och der förtärde blefwe. Altså hafwer han hafft fogh i mangell aff foder 
wällia någon giödningh, och derföre kan rätten intet fina honom straffwärdigh. Huad wid 
kommer, att han sin booskap i twå åår icke hafft på gårdssens boowall utan annorstädes, så 
pröfwes det wara skiett icke af någon argheet, utan af den ordsaken att han eij mächtatt hålla 
särskilt folck, och dy legt in sina creatur hoos andra, och der emoth främmande booskap på 
gårdzsens boowall hafft. Alt fördenskuld blifwer och Biör i deth målet och så otiltaltt och 
frijskontt. 
 
10. Länssman Joon Pedersson angaf Anders Jonsson Bure i Ransiö för deth han den tredie 
Stoorböndagzafftonen befaltes att gå med ett breef till länssman Pehr Swensson i Wemb-
dahlen, angående några skiälmar som wore under wäghen ifrå Silliesdalarnelandet kombne 
och een och annanstädz stulit och giortt illa och sedde i Glijssbergh och kommit på flychten, 
och dy förordsakatt att slå effter dem. Anders tilstår sigh aff nämbningzmann seentt om 
afftonen få brefwet och strax dereffter, hörde han främmand folck bulta på sin stugudörr, men 
hundarna drifwit dem bårtt, och dee tagit sigh een båth, och dy dristade han sigh intett uth 
med brefwett, förr än bittijda om söndagz [fol. 449v] morgonen, deth han hoos 
nämbningzman i Wijken lämbnade om afftonen, då berörde skiälmar wore ankombne, och 
knechten Pehr Jönsson dem hardt wid Byhn näst för sedt, huar igenom dee kommo sin wägh 
åth Norie. 
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 Såssom Anders Jönsson Buhre hafwer nederlagt cronones eenskijlte ärende uti 1½ dygn, 
angående twenne skiälmar och landzstrykare ifrå Silliesdalerne, som een och annan standz 
her i landet stuhlit hafwa, och dee dess medelst obehindrade flydt till Norie som desutan 
intett hade skiett. 
 Altså saakfälles han för sitt brått och försummelse derutinnan med sina fyrattijo m:k:r. 
 
11. Jöran Mårthsson ifrå Glöthe angafs förleden wåhras antagit af nämbdeman Swän Olsson 
i Linsehl ett breef ifrå befallningzman om passlöst folck att bära till Wembdahlen, och 
lämbnat i Wijken och ingen sagdt des innehåld eller curs. R:s, att han deth togh och brachte 
till Wijken, och effter ingen war hemma hoos nämbdeman Pähr Jonsson, satte han deth på 
döran, som betyges santt wara.  
 Jöran Mårthenson saakfälles för sin wårdzlössheet skuld, och för deth icke brefwet 
brachte fram till Wembdahlen såssom för annan tredsko allenast tree m:k:r. 
 
12. Kyrckioherden herr Oluff Unæus anhölt om ett sluth på Skrubbhemmanett i Öfwerbergh, 
altfördenskuld opgafs anbefalte hållen syhn och besichtningh deröfwer af den 9 juni sidst-
leden, af innehåld, att större dehlen af hemmanetz slått war der ifrå förpantatt, som een 
särdeles specification uthwijsser och der i bland haar pastor inlagt tiuguåtta richzdaler i 
åthskilligt slags myntt, och icke des mindre effter accord med Joon Skrubb hemmanet brukatt 
och uthlagorne betaltt, och att pastor åkerjorden förbättratt och eij förwärratt, men hussen och 
gården eij antagit som förfallne wore och kornladan lijka wäll förbättrat. 
 Skrubbens söner, Chrestopher och Anders Jonssöner, willia lössa hemmanett ighen, men 
förmena [fol. 450r] niuta i rächningh, deth pastor haar ödelagt Swankiänåhs fäboowall, huar 
emoth exciperades att han war långt förr af Skrubben sielf ödelagt deth Oluff Rehm som sin 
boowall ib:m hafwer bewittniade warandes han om sina fyrattijo åhr, och intett kan minnas 
något bruuk derpå. Dee prætendera och om någhra kärill som skulle warit i gården, der till 
pastor nekade, föregifwandes sigh intet sådant emottagit, utan huad der waritt, låtit i bodan 
liggia, och där som der på något skulle mangla, will han, enär han stämbd blifwer sigh 
deröfwer wijdare förklara. 
 Pastoris uthlänte 28 richzdaler berächnas inalles effter valeuren för 44:11:12. Huar till 
sedan kommer åtta richzdal. á 6 m:k:r som han efter dom den 16 januarij 1680 på Skrubbens 
resterande prästeränta till sahl. herr Mårtens Bullernæsi änckia hust. Anna Michellssdotter 
haar effter qvittens betaltt, och är i sölf:r m:tt tolff dal:r sammaledes till hustru Giertrud Olss-
dotter, effter tingzrättens doom bemelta dato den 16 januarij 1680, tijo richzdaler á sex m:k:r. 
Facit 15 d:r som hennes son, Swän Olsson, bekänner wara lefwererade, men Skrubbsönerne 
förmehna henne intett der till wara berättigad.  
 Pastor haar och aff Oluf Ersson i Glijssbergh inlöst een slåttlycke under gården pantsatt 
för 4½ r.d och dem betaltt, men Anders Skrubb föregifwer sigh hördt det eij mehra än fyra 
richzdaler wara. 
 Alldenstundh kyrckioherden wyrdige h:r Oluff Unæus hafwer till frambledne Joon 
Skrubb i Öfwerbärgh på några äghor af des hemman försträcht tiuguåtta richzdaler i åthskil-
ligt myntt som befinnes wara 44 d:r 11 öre 12:, silfer myntt, och till försäckringh wissa jorde-
partter i pantt hafft. Sedan hafwer kyrckioherden effter een tingzdom aff den 16 januarij a:o 
1680 resterande prästeränta aff Skrubbhemmanett till sahl. pastoris h. Mårten Bullernæsi 
änckia, hustru Anna Mickelssdotter, effter qvittens betaltt åtta richzdaler. Facit [fol. 450v] 
tolff daler silfwermyntt. För deth triedie hafwer kyrckioherden i lijka måtto, effter een 
tingzdom aff berörda dato den 16 januarij 1680, lefwereratt till hustro Giertrud Olssdotter i 
Öffwerbärgh för des arfzprætension och rättigheet i bemeltte Skrubbhemman tijo r.d. Facit 15 
daler dito myntt, och sidst inlöst Oluff Erichsons ifrå Glijssebergh innehafde pantt aff samma 
hemman effter qvittens den 18 januarij 1681 och attest den 19 dito för 4½ richzdal:r. Facit 6 



134 
 

r.d 24 öre s:r m:tt som giör tilsammans 78 r.d 3 öre 18 [penningar] silfer mynt, huar med 
kyrckioherden på tuu laga tingh lagligen procederat hafwer.  
 Altså håller rätten skiäligt, att kyrckioherden effter deth 7:o cap. Jordabalcken landz-
lagen om sin pantt rättigheet giörs fösäckratt af hemmanet. Sedan huad Chrestopher och 
Anders Jönssöners förmeente prætension om Swankiänåhs fäboowall som pastor skall 
ödelagt widkommer, så är intygatt att deras fader långt föruth deth sielf giordt, och pastor eij 
obligerat sigh optaga och bruka deth i så måtto war lämbnat öde, der till rätten icke heller kan 
samtyckia, hälst enär pastoris långlige beswähr och omsårgh med gårdens häfdande och 
förswar för skatte wraak och ödes måhl i beswärliga tijder considereres.  
 Beträffande deras åtahl om några kärill och tolligitt[?] som skulle waritt förnötte eller 
förspilte, den tijdh pastor gården i wärio hafft. Och ehuru wäll han föregifwer sigh inga 
sådana saker emottagit, utan huad som där fans låtitt orördt liggia. Så undan dragher pastor 
sig intett dem där till swara, enär han lagligen derom tilsagd bliwer, huar med och rätten 
stadnar. Sidst angående deras förmente protest emot Jertrudh Olssdotters resterande arff, som 
pastor henne lefwereratt, så hålles des lefreringh giltigh och godh, så wijda den är giordh 
effter laga sluth, och hennes son Swän Olofsson bekänner sin modher wara betaltt. Men 
skulle [fol. 451r] något iäf der i wara, så sökie dee hustru Giertrud derom, och i lijka måtto 
om een half richzdaler som disputeres på Oluff Erssons pantt i Glijssebergh, så sökes han 
som penningarna opburitt hafwer.  
 
13. Märitt Jonssdotter i Rijssbrund kärade till Pehr Mattzson i Härrö om een pantt half 
Biörndahlen benämbd aff Näsbergzgården, bestående aff twå små ängh om tree lass och 
myhrslått om femb lass för tijo richsdal. till Märittz broders Pehr Jonssons änckia i Rijssbrun 
medelst des inlagde tijo r.d. i Rijssbrungården, som deras fader intett mächtigh war att 
restituera och dy tillåtitt änckian bemeltte halfwa Biörndahl pantsättia till des han kunde den 
inlössa. Huaremoth Pehr Mattzson invände och föregaff, att hans fader på samma Biörndahl 
uthgaff tijo richzdal:r till Pehr Zachrisson i Härröö.  
 Rätta sammanhanget ähr, att i Rijssbrun war tuenne hemman och ähgde halfwa 
Biörndahlen huardera, och actor bekymbrar sigh intett om den halfwa som Peder Mattzson 
omtalar utan om den halfwa, som des broders änckia undan hemmanett till Pähr Mattzson för 
tijo richzdaler uthsatt, huar till Peder intet neka kan, men söker med fåfängia inkast saken 
wrijda sigh till behagh utan skiähl och wittnen. 
 Emädan som bewijssligit och kunnigt ähr, att twenne hemman i Rijssbrun hafwa waritt 
och än äre, och huardera egt halfparten aff Biörndahlen uti Härrö och Näsbergzgården, och 
Joon Erichsson för några och tiugu åhr sedan tillåtitt sin sons Peder Jonssons änckia sin 
halfpartt af bemelte Biörndahl pantsättia för hennes i Rijssbrungården inlagde tijo r.d:r, då 
hon med sonen trädde i ächtenskap, deth hon wid affträde ifrå swärfaders gården giorde till 
Peder Mattzson i Herrö som deth och tillstår.  
 Altså till underdånigst föllie aff Kongl. Maj:ttz nådigste förklahringh öfwer jordhe-
placatet [fol. 451v] den 10 martij innewarande åhr, tillåtes Märitt Jonssdotter med sina systrar 
i Rijssbrund besagde halfwa Biörndahls ängh och myhrslått igenlössa med fembton daler 
silfwer myntt.  
 
14. Erich Pädersson ifrå Norie fodrade aff Siuhl Biörsson i Byhn det han till sin hustrus förra 
man, Peder Pedersson, på handell skyldigh ähr och effter des book blifwer åtta dal:r 19 öre 
silf:r m:tt. R:s, Siuhl tilstår sigh tobaak fått, men intett böör betala ståcken och mattan. Aff 
des book fans att dee wore affdragne. Siuhl föregaff sigh der på lefwereratt een koppar-
kiettell, som war tagen i skuldh för sex richzdal:r, det Erich Simonsson bewittnade. Samma 
kiettell är opfördh för 24 m:k:r till wicht för 25 d:r 19 öre kopparmyntt. Item fått 18 daler 
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kopparmyntt, men Siuhl säger sigh strax honom gifwit på handen een dal. kopparmyntt, som 
i booken intet finns, eij heller något wittne. 
 Aff föregående ransakning fins, att Peder Pedersson haar crediterat Siuhl Biörsson i 
Byhn netto godz för 23 d:r 4 öre s.m:tt och däroppå opburitt een kopparkiettell om 24 m:k:r 
för åtta daler 17 öre s.m:tt och i plåthar sex daler silf:r m:tt, blifwer altså Siuhl skyldigh till 
Erich Pedersson åtta d:r 19 öre s.m:tt som han utan oppehåld måste betahla, och der kiettelen 
wore Siuhl högre påförd, så söke han regress på sin skuldenär deth bästa han kan och gitter; 
helst emädan een brukatt kiättell intett kan wärderas högre till marcktahlett än som giordt ähr. 
 
15. Nillss Arnesson i Dufbergh anklagades aff länssman Joon Pedersson för deth han den 19 
huius är funnen hoos pijgan Märitt Hafftarsdotter i Öfwerbärgh nattetijdh ensam i eenssligitt 
huus, och förr glunckattz illa om dem, och dy söcht [fol. 452r] effter honom der med kunna 
beslå, warandes Nillss giffter persohn, huar till Nillss swarade, att han sidstenden lögerdag 
drack lijtett i prästegården och kom om afftonen i föllie med Pehr Olsson i Öfwerbärgh, och 
Siuhl Siuhlsson prästdrängen, att gå till Öfwerbärgh, och boor Märitt frembst i byhn, dith han 
gick in i mehningh att kiöpa öhl, och hon låg i een bod på höö, der han sig lade och somnade, 
men war sinnat gå derifrå till Påhl Biörsson där han först war inn. 
 Påhl förhördes och berättade att Nillss kom om afftonen till sigh något drucken och sade 
sigh willia gå heem som är een gammal mijhl och blef sängbudin och han tackade, och strax 
der effter går han uth och talar om intett, och enär Påhl een stundh effter honom wäntatt, gått 
till sängz. Pähr Olsson berättar sigh föllia Nillss ifrå kyrckian till Påhl, och effter een stundh 
gått heem och Nillss blef quar. Siuhl sägher sig intett föllia dem in hoos Påhl, utan gått genast 
heem. 
 Märittz broder Oluff Hafftarsson berättar sina söner, Peder och Halfwar, sama affton 
wara hoos Påhl Biörsson, och sedt Nillss wara något drucken och præsummerat att han torde 
gå till Märitt, och dy gått der ifrå och Halfwar stadnat wid Märittz heemwist och stått 
afsijdes, och enär han blef warsse Nillss genast gå åth bodan till Märitt och der stadnade, gick 
han heem effter sin broder och opwächte sin fader och tolffman Erich Simonsson som 
fölgdes dijth, och funno dem bäggie i bodan på höett liggia med kläderne, honom såssom 
såfwande, swarandes lijkawäll lijtett i förstonne, men enär Erich honom tiltalte låtz han såfwa 
aldeles, frågandes hwij dee wachtatt effter honom. 
 R:s, att länssman medelst elacht rychte befaltt Oluff Hafftarsson gifwa acht på, om Nillss 
skulle gå och umgåtz der, och han badt sina söner deth göra. Ytterligare hurudant tahl om 
Nillss är hördt och enär deth begyntes. R:s, talett haar gått, att Nillss ifrå kyrckian sällan 
kommit heem förr än om måndagmorgonen [fol. 452v] och hoos Märitt stadnatt quaar, be-
synnerligen i framfarne winther, berättandes Hafftarsson att 1684 för juhl enär catechesimi 
examen i byhn war, fans och Nillss liggia i Märittz stufwa om natten dåch i särskilt sängh, dy 
haar han warnatt sin syster Märitt för Nillss och bedit henne intett harbergera Nillss, deth hon 
för honom sagt, och han i ett bröllop förledne sommar öfwerfallit Oluff Hafftarsson, för deth 
han skulle achtatt effter sigh.  
 Nillss bekänner sig liggia i hennes stufwa, men intett slagit gåssen för deth tahlett, utan 
för deth han låfwat walla hans booskap och intett hållit ordh. Länssman betygar sig höra ondt 
rychte om dem af een och annan, och dy sagt åth Oluff, att han wille warna sin syster icke 
låta honom gå dijth och wachta effter honom, deth han giordt och fått af honom elacht swaar 
och fuhl mund, huar till Märitt eij neka kunde, säijandes honom och bruka mun på sigh, 
tilståendes honom så i hööbodan allena med sigh, som i stugan i särdeles sängh legatt.  
 Märittz broorson, Peder Olsson, berättar sig först gå till döran och kände in i sängen, och 
märchte honom wända sigh på sijdan till henne, och hon nöp sig lijtett i armen, men enär dee 
kommo med liuuss låg han widyppen och hon satt, säijandes Oluff Hafftarsson ligger du här 
Nillss, kom nu och stämbn mig till tingz och fick till swaars, du är intett så ond heller som du 
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låtz deth Erich Simonsson bewittnar sigh höra. Men enär Erich Simonson honom tiltalte 
swarade han intett, utan lätz såfwa. Märitt nekar sigh niupa Pähr i armen, och Nillss intett 
med Oluf talatt utan stadigt såfwitt, warandes intett större rum ofylt i ladun än der dee wid 
dörran i een grubba låg, och Märitt brukatt mun på sin broder och deribland sagt, wijh sitter 
nu här, du må göra af mig huad du will, då Erich Simonsson sade, iag tycker du sitter som 
een stackare, och der med tegh hon stilla och dee gingo sin wägh. 
 Såsom Nillss Arnesson är fördt i ondt rychte kommen [fol. 453r] för Märitt Hafftars-
dotter, och sedan funnen i eenssligit rum nattetijdh hoos henne med fleera omständigheeter, 
som ransakningen wijdare uthwijsser, altså dömmes Nillss Arneson å nästa laga tingh effter 
19 cap. Tingmåhla b. sielf tolffte sigh ifrå des häfdande befria.  
 
16. Ytterligare företogz saken om Joon Månsson i Glöthe och Siuhl Biörss. hustro Karin 
Olssdotter i Byhn, härkommit aff hustro Karin Pedersdotters, Erich Persons i Byhn och 
hustro Karin Olssdotters tahl sin emillan. Hustro Karin Pedersdotter tilspordes om hon något 
oährligit med hustro Karin Olssdotter weeth? 
 R:s. Neij och intett mehra sagt då hon förwitte sig sitt barn grafwit i fåårduingan, än hon 
må läggia ifrå sigh deth tahlet som om henne och Joon Månsson i Glöta går. Doch aff intett 
annat fundament än att sin syster, hustro Clara, berättat honom först hoos sigh i tystheet och 
strax till henne gått och hon tagit myssan af honom till widermälo, det Joon så nu som å förra 
tinget tilstår, i mehning att leija henne till åhrstienst beklagandes deth skee i otijdh. Hustru 
Clara berättar som förr deth hon sedt och hördt hafwer, wettandes intet mehra der aff. 
 Nämbden betygar sig aldrig hörtt något ondt rychte i sådant om Karin Olssdotter 
\huarcken/ mädan hon ogifft war eller sedan. Såssom eenom åligger wara snarare att hielpa 
än saakfälla någon i mörcke och twifwellachtige saker och hustro Karin Pärssdotter allenast 
retorsions wijss effter sin systers, hustro Claras, tahl om Joon Månssons besökiande nattetijd 
påmint hustro Karin Olssdotter och intett oährligit i så måtto huarcken förr eller sedan om 
henne hördt. Altså i anledningh aff domare reglan ophäfwes sama action. 
 
17. Joon Swänsson i Öfwerhodahl opbiuder tredie gånghen sin bördalössningh på 2/5 aff 
Trygghemmanet för 25 r.d á 5 d:r koppar m:tt för huardera 1/5.  
 
18. Joon Jonsson opbiuder tredie gången Oluff Smedz lilla hemman [fol. 453v] i Ytterbärgh 
och all dess ägendomb till sythningzlöön, huilckett Oluff Halfwarsson i Herrö klandrade som 
een bördaman, williandes antaga Oluff och hans hustru till sythningh hoos sigh i Härrö, men 
icke underhålla dem på Ytterbergzhemmanet. Oluff protesterade der emoth och wille 
ingalunda ifrå sitt heem, elliest tilböd han Halfwarsson sythningzrätten. Oluff Halfwarsson 
sade sig hafwa een broder om sexton åhr, der till medh aff Oluff Smedh kiöpt ett hemman 
och fruchtade att Joon Jonsson skulle willia sig trängia framdeles, huar till Smeden nekade. 
 
19. Chrestopher Larsson opbiuder första gången sin faarbroders \Siuhl Chrestopherssons/ 
hemman i Ytterbärgh på Kiälen aff tree trågz uthsäde för sextijo daler courant sölf:r myntt. 
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Ting 26 och 27 februari 1686 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3473, fol. 370r–373v, RA. 
 
Anno 1686 den 26 och 27 februarij hölltz laga tingh med allmogen aff Swegz tinglagh, när-
warandhe befallningzman wälbet:de Nillss Uhr och nämbden: 
 Tijdrich Olsson i Älfroos Erich Simonsson i Öfwerbergh  
 Jöns Halfwarsson i Älfroos  Simon Mattzson i Elfroos  
 Peder Pedersson i Ytterbärgh  Nillss Persson i Byhn  
 Joon Pedersson i Ytterbärgh  Sallomon Jonsson i Byhn  
 Joon Biörsson i Linsehl  Peder Olsson i Säther  
 Swän Rolfsson i Byhn  Jöns Swensson i Ulfkälla  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placat om barnamordh. 2) Om tobakz olåflige in-
fördzell till tullens förminskningh. 3) Om alla transporter och afhandlingar som Kongl. 
Maij:ttz creditores privatim giortt. 4) Herr gouverneurens till befallningzman af den 14 
januarij 1686 att undersökia om Kongl. Maij:ttz och chronones huus, gårdar och andra lägen-
heeter och des inventarier som af häradzhöfdingen skole verificeras och åhrligen alligeras 
medh rächningarna. 
 
2. Dess till föllie ransakades och befans i Swegz prästegårdh wara undher dansk rege-
mentett pass för sextijo åår sedan een stoor byggning aff landett opsatt, till h:r commen-
deurernes accommodament och logerande widh möthen och landztingen som kallas Herr-
husset, och all innandömen af landet kåstatt, men intet inventarium intyges wara där på 
giordt, hafwandes allmogen dhes utan sina wissa huus i prästgården.  
 
3. Måns Larsson i Öfwerhogdal kärade till Jöns Halfwarsson i Älfroos för dhet han näst för 
sidstleden Pålssmässo kallatt sigh tyff, uti pastoris h. Oloff Unæi och Erich Halfwarssons och 
Joon Larssons närwaru i Älfroos, som skulle han hafwa stullit een fierdingh smöör af Oloff 
Olsson i Ytterbergh, anhållandes dhet han måtte för sådant tillmählo laglig näfst bekomma, 
huartill Jöns Halfwarson swarade, dhet han honom intett tyfwerie tillagt och allenast sagt, 
enär Månss Larsons swärfader Joon Månsson i Kåhlsätter klagat för pastoren sitt barn wara 
gifftat med elackt pack, kan hända att han hafwer [fol. 370v] stullit smöörfierdingen i 
Bäckien. Joon Månsson berättade, sig för kyrckioherden sagt dhet hans mågh Månss ähr 
fattigh, och fruchtar att han icke blifwer på hemmannet besuttin, beropandes actor sigh på 
sina wittnen som Jönss Halfwarssons tahl hörtt, huilcka aflade sin wittnesedh och bekände 
nembl:  
 Erich Halfwarsson, att Joon Månsson klagade sigh fått een kleen mågh i Månss Larsson, 
då Jönss Halfwarsson sade, kanskee han ähr den samma som har stulit smörett i Bäckien 
huaröfwer Joon wredgades säijandes: kallar du min mågh tyf, och fick till swaar, intett weet 
iagh om han heller någon annan dhet giordt och intett tillägger iagh dhet honom och mehra 
sade Erich sigh af dheras tahl intett höra och minnas.  
 Joon Larsson, att Joon Månsson klagatt sigh för kyrckioherden herr Oloff, dhet hans 
dåtter war gifft medh kleent och elackt parttie, då Jöns swaratt, kanskee han är densamma 
som stahl smörett i Bäckien, huar på Joon kallade honom till wittne, och mehra sadhe han 
sigh intet höra och minnas, efftersom folckett war något druckna och sins emillan sårlade.  
 Jöns Halfwarsson föreföltz dhet wittnen berättat hafwa, frågandes om han weet dhet 
Månss sigh otillbörligen nånsin stält. R:s, att något är hörtt som Gunbiörn Olsson i Öfwer-
hogdahl skall sagt som icke tillstädes ähr, förmodandes och att kyrckioherdenn som tillstädes 
war, skall wetta hurulledes tahlet begyntes och lychtades. 
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 Såsom Jönss Halfwarsson beropar sigh på kyrckioherdens h:r Olof Unæj bewittnande i 
saken, och dertill medh att Gunbiörn Olsson i Öfwerhogdahl skall något otillbörligit tahl om 
Månss Larsson hafft och ingendera tillstädes är. Altså håller rätten säkrast wara, att låtha 
saken beroo till nästa tingh, då oppnämbde wittnen skola examineras och saken afhielpas. 
 
4. Erich Mårtensson begärte inlösa sin faders Mårten Erichssons hemman i Älfroos som 
kallas Skogzhemman för så många penningar som dhet är utsatt för, dhet Peder Mickellson 
åboor, huar öfuer han sig förklarade såssom först, att hans hustru Ingiehl Olssdotter är 
Mårthen [fol. 371r] Erssons systerdåtter, och dy bördigh till hemmannet, dhet hennes moder-
broder Mårten Ersson läth bårtsällia genom länssman Joon Persson och Oloff Olsson i Holm 
d. 16 septembris 1682 för 255 d:r silf:r m:tt till Peder Olsson i Älfroos, som köpeskrifften aff 
bem:tte dato uthwijsser, huar medh Peder Olsson lagligen procederat med 3:ne klanderlöse 
opbudh, dåch förr än kiöpet blef lagståndit klandrade Peder Mickellson dhet och så wijda des 
hustru war een ledh närmare i skyldskap än Peder, cederade Peder Olsson köpet godwilliogt 
förledne wåhr till Peder Mickellson och penningarna gårdagen quitterat.  
 Mårten Ersson reste 1675 till Norie och stoor dehl af hemmannettz äghor förpantatt. 
Första åhrett brukade Jönss Halfwarsson dhet. Henrich Ersson häfdade dhet i sex åhr och 
Peder Olofsson i tree åår, och förledne åhr Peder Michellsson. 1681 war Mårthen hijt i landett 
och togh 10 r.d:r på hemmannett af Oloff Mattzson som hade panträttigheet der i förr, på 
åttatijo r.d:r, och een dehl äghor äre ännu oinlöste. Medelst den rächningh och liquidation 
som dher om skall wara giordh, äre fembton richsdal. á 6 m:k insatta hoos länssman Joon 
Pedersson, som Mårten tillhöra, och hoos Jönss Halfwarson i Älfroos 15 r.d á 6 m:k dito. 
Men Oloff Holm berättar ingen rächning der på wara skrifftel. giordh. 
 Mårten Ersons syster Märitt Erssdotter dödde in maio 1684 barnlöös, och ägde af sitt arf 
i fasta 15 r.d á 2 d:r s.m:tt, huar af Mårten brodersdehlen heemföll och Peder Michellsons 
hustru Ingiehl systerdelen. Mårten Ersons son Erich, är i desse dagar kommen ifrå Nårie, och 
fordrar arfwen på sin faders wägnar dåch uthan bewijs och fullmacht, och ingen tillförne 
dhen fodratt. Länssman Joon Persson berättar sig hafwa låtitt Mårten förlengst wetta huru 
med hemmannet war.  
 Alldenstundh Mårten Erson hafwer af sitt hemman i Älfroos som kallas Skogzhem-
mannet bästa äghorne allareda 1675 förpantatt, huarigenom han blef så fattigh och utharmat, 
att han måtte begifwa sigh der ifrå till Norie, och sedermehra låtitt dhet sällia till Peder 
Olsson i Älfroos, huar med han lagligen procederat hafwer medh opbudhen, men förr än 
kiöpet och bördalössninghen war lagståndit klandratt af Peder Mickellsson på des hustrus 
Ingiehl Olssdotters wäghnar [fol. 371v] som een ledh närmare dher till war, och han för-
denskuld hemmannett honom godwilliogt cederade och opdrogh, och gårdagen som war den 
25 i denna månad februarij skriffteligen betygat sig fått af Pehr Mickellsson sin fulla 
betahlningh för Mårtens Ersons hemman.  
 Altförden skull kan rätten intet finna och see, Mårtens son Erich Mårtenson hafwa fogh 
och någon rätt till att kunna trängia Peder Mickellson ifrå dhes hustrus bördalössningh i 
Skogzhemmannet, utan tillehrklarar honom wara berättigat att niutha Peder Olssons lagliga 
köp dherutinnan, i betrachtande däraf, att der Peder Michellson på sin hustrus wägnar intra 
fatalia icke hade vigilerat, så hade Peder Olsson 1685 wunnit dher opå laga fångzbreef, och 
Erich Mårtensson äfwen då skillder dher ifrån. Arfwett effter Mårtens syster Märitt be-
träffande, så kan rätten icke mindre göra, än till hörsampt föllie aff Sweriges lagh Erfda 
balken L.L. 23 capitel, skatta och rächna brodersdehlen der aff som Mårten tillfallen ähr för 
danaarf, efftersom han öfwer ett och ett halfft åhr sin rätt försummat och arfwet icke 
utfodratt, som intyges wara 20 d:r s.m:tt som Kongl. Maij:tt och cronan effter besagda 
capitels jnnehålld heemfalla.  
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5. Hustro Märett Swänsdotter i Öfwerhogdahl, beswärade sigh eij kunna wara hemma hoos 
sin son Månss Larsson, utan måst flyttia till sin mågh Pähr Siuhlsson i Kåhlsätter, begärandes 
få af hemmannet någhot förrådh och födha, emädan som hemmannet i hennes mans lijfztijdh 
under ächtenskapet medelst sythningzrätt förwärfwades, som befans i sanningh. Sonen Månss 
föregaf een mälingh åker och tree lass ängh i Fagerängiet för twå åhr sedan blef henne tilldelt 
och hon ett åhr brukat, som nu igenlagdt är.  
 Dhet beslöttz att hust. Märitt heller des mågh Peder Siuhlsson skall till förrådh i hennes 
lijfstijdh niuta anslagne tree lass ängh i Fagerängiet som hörer till norra ladan, och emot den 
igenlagde åkermälningen niuther hon dee andra tree lass ängh som hörer till bem:tte lada, 
rådandes altså i lijfztijden allena om norra ladan i Fagerängiet och föda sigh sielf som hon 
bäst kann huar medh modren och sonen woro nögdhe. 
 
[fol. 372r] 6. Dato beswärade sigh Peder Swänsson och Månss Larsson i Öfwerhogdahl öfwer 
Jöns Halfwarsson i Älfroos, för dhet han skall för någon tijd sedan fått låf att fiskia i Linsiön, 
och sedan intagit sina grannar, och sålledes willia tillägna sigh fiskiett i samma siöö 
williandes bewijsa sigh allena om Linsiön wara rådande och på dheras skogh belägen, af dhet 
der af ålder, wägen most hålla wid macht, alt till Skiäxmohran som inbegriper berörda Linsiö, 
dhet broofogden Erich Hansson Syhl och fleera dher i neijgden boende, berätta sant wara, 
anhållandes blifwa handhafde medh sine uhrminnes rättigheeter, huar emoth exciperades och 
inwändes, att Älfroosserne man effter mann een långan tijdh fiskiat i Linssiön, icke effter 
Hodahlernes låf, utan effter dheras bydz rätt och skogh, som sträcker sigh på södre sijdan om 
siöön.  
 Nämbdeman Peder Olsson i Säther berättade, effter sin swärfaders Jöns Persson i Säther 
tahl, att Jöns Halfwarssons fader Halfwar Råggesson fick låf i behagelig tijdh der fiskia. Dhet 
samma berättar länssman Olof Perssons son Larss af sin fader som ähr öfwer siuttijo åår sig 
hördt hafwa. Peder Olsson berättar och så medh, att Älfrossernes skogh intet nåhr till Linsiö 
ändan, utan pass 1/8 dehls mijhl der ifrå, och att Skiäxmoran sträcker sigh emillan dheras 
skogh och siöön. Erich Hansson berättar, att på trähn finnas Älfrosernes och Hodalernes 
bomärkien på eena sijdan, och ett kårss på andra sijdan såssom skilldnad emellan dheras och 
Hogdalernes skogh, huar effter partterne sinn wägabygningh altid hållit, iembwäll och att 
Skiäxmoran skiär sigh emellan ändan på siön och berörde märkien.  
 Älfroserne föregifwa sig söder om siöön wara rådande och där sina fäbodar hafwa. På 
norra ändan af siöön är uthlåppet, dijt Älfroserne warit och fiskiat men dhet ändrat och 
affstått. Öfwerhogdalerne oppwiste een attest den 23 feb. 1680 gifwen af Olof Mattzson i 
Wästansiö och Peder Pedersson i Östansiö uti Ytterhogdahl, lydandes att den tijden dee 
Fröåswallen possiderade och brukade, intet fiskie hade i Linsiön, utan Jon Bång i Östansiö 
effter ett hemman i Öfwerhogdahl som kallas Danielzgården.  
 Nämbden voterade till dombs sålledes: 
 Ehuruwäll af föregående ransakningh befinnes, dhet Öfwerhogdalzmänn [fol. 372v] 
hafwa goda skiähl och lijknelsser att wara allena rådande om Linsiön och des fiskie, och icke 
Älfrosserne, så är lijkawäll skiäligt funnit, att bewillia effter 26 capitlett Bygningzbalcken 
L.L:n tolfmanna syhn dhem emillan som skall noga och grannelligen undersökia och taga i 
ögnosyhn bäggie partternes rättigheet i skogh och marck som sträcker sigh wid och intill 
Linsiöön, huar af rätten kan skönia om de bäggie äre i siön rådande, och der effter döma 
dhem emillan, förståendes att huardera råder halfwa syn och nämbdh.  
 Sedermehra uthletho Elfrosserne sigh att unkomma den kåstnad och beswär som 
synegånger med sigh hafwa, att willia afstå sin förmente rätt i Linsiön och des fiskie, allenast 
dee få oklandrat bruka sin skogh och muhlbete som fordom warit, och till datum brukligit och 
låfligit, huar till Peder Swenson och Månss Larsson i Öfwerhogdal för sittiande rätt 
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samtychte, huilcket till större säkerheet och partterne till rättelsse protocollerades, och altså 
ophöres medh förordnade synegångh. 
 
7. Saken emellan Jöns Halfwarson, Simon Mattzson uti Älfroos, och Peder Olsson och 
Erich Halfwarsson ib:m om malmtagande på Häran, kann intett företagas, förr än tingz-
ransakningen den 18 martij 1678 effter interlocutorie domen den 11 martij 1685 blifwer 
opwijst. Dåch förhördes Joon Olsson i Wästansiö uti Ytterhogdahl och Helssingelandh som 
edeligen intygade, att den tijden Ytherhodahlerne innehade Fröåhswallen, därest Häran och 
malmtächtan är belägen, intet malmtagande eller slått sigh tillägnade, utan Elfrosserne togo 
malmen och Ytherhogdalerne ingen prætension derpå giorde, doch kunde dheras boskap 
under tijden komma dher inpå.  
 
8. Malmen som Peder Olsson och Erich Halfwarsson wid Häran tagit, och skriffteligen av 
gode männ bewittnat är, att grannarne huar om annan af ålder malm der tagit, tillåtas dem 
dädan föra, men intett wijdare förr än saken lagligen afhulpen blifwer.  
 
9. Anna Jonsdotter ifrå Glijssiöbergh angafs hafwa stulit d. 17 martij 1684, aff Anders 
Hedemann ifrå Hudzwaldh een bundt [fol. 373r] hakaringh, een eller twå alnar silkesfloor, 
een hoop fijkon och skoonålar, huar till hon swarade och bekände sigh stiäla 5 stycken 
hakaringhar, 1½ aln floor, 20 stycken fijkon och tuå stycken skinnarnåhlar. Bemelte pertt-
zedlar äre wärderade för 2 dal:r 24 öre kopp:r m:tt.  
 Altså saakfältes Anna Jonsdotter effter Kongl. straffordningen till tree gånger så mycket 
som tyfnaden är, och blifwer inalles med tyfnaden ellofwa dal. kopp:r m:tt. 
 
10. Öfwerhodalerne beklagade sigh, sidsta durchmarschen åth Jempteland medh wärfwadt 
folck icke få fyllest hästar ifrå Älfroos och Kåhlsätter och dy hafwer länssman Oloff Persson 
most öfwertahla Ytherhodalerne att skiutza öfwer skiffte till Räthan medh tree hästar, och 
most låfwa betahlning á 6 öre mijhlen. Nämbningzman Joon Månsson berättar sigh nämbna 
fyllest, men Olof Skugg och Peder Mårtenson i Kåhlsätter drogo sig undan och intet lydde 
stämbninghen. 
 Oluff och Peder saakfällas för tredsko, till huar sina tree m:k:r och plichtighe för huar sin 
häst ifrå Öfwerhogdahl till Räthan att betala skiuttzen á 6 öre mijhlen. För den tredie hästen 
niuther Hogdahlerne förnögningh af sina wederlagzmän i gemehn. 
 
11. Oloff Mattzson i Herröö opbiuder första gången Erich Jacobsons dhen älldres lösa och 
fasta ägendomb i [lucka] för 30 r.d:r á 6 m:k läntte penningar som han till försäkringh och 
pantt d. 9 maij 1685 honom framför någon annan creditor med wittnen oppdragit hafwer.  
 
12. Pastor herr Oloff Unæus opbödh tredie gånghen Skrubbhemmannett i Öfwerbergh som 
han panttewijs innehafwer för 78 d:r :3: 18 [penningar]. 
 
13. Nillss Erichsson opbiuder första gånghen sin faders Erich Henrichssons hemman och 
lössören till sythningzlöön effter föräldrarnas dödedagar, huartill alla barnen samtychte, som 
skrifften af d. 1 julij 1680 uthwijssar, den sahl. befallningzman Petter Ströhm verificerat 
hafwer bemeltte dato. 
 
[fol. 373v] 14 Inventariumet på Herrhusset i prästegården och des innandömme opprättat 
detta dato aff befallningzman Nillss Uhr, länssman Joon Persson och nämbdemän Påhl 
Persson i Ytterbärgh, Joon Biörson i Linsehl och Nillss Persson i Byhn opwistes och oplästes 
och ofwan skrefne betygade så wara befunnet som i pennan fattat ähr.  



141 
 

Ting 15 och 16 december 1686 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3473, fol. 382r–388v, RA. 
 
Anno 1686 den 15 och 16 december medh allmogen aff Swegz tinglagh, præsente Prætore 
och nämbden. 
 Tijdrich Olsson i Älfroos  Erich Simonsson i Öfwerbergh  
 Jöns Halfwarsson i Älfroos  Simon Mattzson i Älfroos  
 Peder Persson i Ytterbärgh  Nillss Pedersson i Byhn  
 Joon Persson i Ytterbärgh  Joon Biörsson i Linsehl  
 Peder Olsson i Säther  Peder Jöranson i Glissiöbergh  
 Oloff Halfwarsson i Härrö  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade rijcksdags besluth och resolutioner. 
 
2. Segfredh Markusson på Finskoghen kärade till Siuhl Rolfsson, Peder Torkellsson och 
Peder Jönsson på Äggen, för dhet dee tagitt genom Kiehl Tohlsson på Byhn fyra r.d specie 
för dheras ¾ dehl uti Swagheråssen till rödningzskogh, så dhet bättre som dhet wärre, dhet 
dee nu intett hålla willia, utan lämbna under den ¼ dehl som sahl. Oloff Ersson i Äggen till 
honom opdrogh till lego för fyra r.d i caroliner, och allenast sådt der, till sex fierdingar. Huar 
till swarades, att dee aldrigh med honom dher om accorderat heller af Kiehl Tohlsson 4 r.d 
spec. fått, myckett mindre sin rätt i Swageråssen till honom cederat, utan så wijda sahl. Oloff 
Ersson sin ¼ opdragitt och dee honom derföre anklaga wille, haar han öfwertalt dhem gifwa 
sig tillfredz, och låta Simon få rödia till ett tunland, och finge huardera tree caroliner för 
fiortton åhr sedan och täncht intett mehra dher om. Men efftersom han will tillägna sigh all 
skoghen, kunna dee dhet intett tåhla  
 Kiehl Tohlsson tillstår sigh af Segfredh tagitt 4 specie r.d:r och dem till Oloff Ersson 
lefwereratt på dhet kiöp han med honom giortt som intett nämbdt är, wettandes intett 
hurudant dhet war. Segfridh haar för twå åår sedann dher sammastädes utan dheras willia och 
wettskap huggit ett spannelandh och förleden sommar sådt. 
 R:s att dhett kan eij wara mehra än 1½ fierding landh, [fol. 382v] och i mehningh att 
hafwa låf dher till, under förra köp, dee swarade sigh alldrig tillförne gifwitt honom låf, utan 
öfwertaltt af sine grannar sahl. Oloff Ersson att samtyckia till dhet han honom för fiortton åhr 
sedan gifwitt låf, och myckett mindre kunatt tänckia honom så dristig wara, begärandes laga 
correction dher uti på honom som olåfligen uthhuggit dheras skogh och swediatt.  
 Såsom Segfredh Markusson haar utan låf huggit swedh på Swagheråhs skogh och den 
besådt, altså böte hann der före effter 28 capit. Kongabalken Landzlagen fyrattijo m:k:r och 
gälde åther skadan medh däraf blifwande åhrswäxt till jordäganderne i Äggen, och huad 
anbelangar dee fyra r.d specie som han för fiortton åhr sedan till frambledne Olof Ersson i 
Äggen genom Kiehl Tohrsson lefwereratt, så söke han hans arfwingar dherom som han bäst 
kan och gitter.  
 
3. Jöns Halfwarsson i Öfwerhogdahl lagligen stämbd för tyfwerie hoos Joon Jonsson och 
Olof Olsson i Ytterbärgh och heemrest, och intett comparerat, dy för stämbningz försittiande 
saker effter 33:e capitlett Tingmålabalcken till tree m:k:r. 
 
4. Peder Olsson i Bergsiö sochn uti Helssinglandh fordrade genom Joon Månsson i 
Kåhlsätter, af sin faderbroder, Erich Pedersson i Byhn, sin faders jordepenningar i hem-
mannet Byhn, effter faderens Oloff Perssons opsatte skrifft Michaelis dagh 1658, af jnnehold, 
att han skulle få för sin jordepartt 40 r.d:r och der på opburitt 16 richzdal:r och rester altså 24 
richzdal:r, huar till swarades först, att hemmanet hörde modran, Lucia Andersdotter, till som 
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dödde för tree åhr sedan, men fadren 1678 eller 1679. Sedan har hust. Lucia den 20 junij 
1683 låtitt fatta een skrifft med wittnen verificerat att 26 r.d:r ähre lefwererade och dy Pehr 
Olsson intett att kräfia efftersom Erich Pedersson uti trätton åhr i des blindheet henne 
försörgt, föregifwandes Erich Pedersson att hemmannet war obilligt emoth all skiähl opsatt 
och berächnatt, om han skulle för broders [fol. 383r] partten få fyrattijo r.d:r, dher emoth han 
läth sig benöija medh 20 r.d:r och der med trädde dher ifrån och moste heem, enär de andra 
bröderna dödde och hwij hemmannet stegrades dem emillan war, att dee intett kunde förlijkas 
och dy låfwat för afgånghen mera än dhet war wärdt, der till med haar han, Peder Olsson och 
hans syster merendels opfödt och honom budit dhet antaga, som icke wellatt.  
 Emädan som Peder Olssons faars moders hustru Lucia Andersdotters hemman i Byhn 
pröfwes wara af ringa willkor, och skattas ingalunda wara wärdt mehra änn till åttattijo r.d:r, 
och faarsmodran hafwer näst för sin dödh d. 20 junij 1683 låtitt fatta een skrifft medh 
troowärdige wittnen, att Peder Olsson haar niutitt 26 r.d:r och sållunda intet mehra arf i Byhn 
hade att fodra, som effter wärderingen icke alldeles så mycket belöper, der till medh haar 
sonen Erich Persson henne uti fiortton åhrs tijdh i des blindheet wähl försörgt. Altså finner 
rätten skiähligt, att frijkalla Erich Pedersson för Peder Olssons wijdare fodran i dhet måhlet. 
 
5. Anders Ebbesson i Herrö kärade till Peder Mattzson ib:m om några ängien, han undan 
hans hemman panttewijs och på köp hafwer, begärandes dhem igenlösa under gambla 
bohlstahn.  
 R:s, att hann Gråstrandängiet haar kiöpt aff Knuth Clementtson i Biörnhamar för 12 r.d 
den 14 april 1653, och der på laga confirmation fått. 2) Aff Clemett Andersson twänne 
ängien, dhet eena nårr på Öhn för 14 r.d och deth andra kallas Gråstrand för 11 r.d och till 
willgodo 3 r.d:r williandes wijsa sigh dher till bördigh wara medh ett köpebreef d. 1 martij 
1630, lydandes att Swän Clemmettson sålt till Mattz Olsson i Härrö, sin närskylde frände 
(som war Peeder Mattzsons fader) sitt hemman i Herrö, dhet Peder Matzson åboor, och 
längie förr hafwa bem:tte ängien dhär under lydt och warit pantsatte till oskylde, och derföre 
dem inlöst. Huar till Anders icke samtycker, utan påstår dem hördt och lydt under hans gårdh 
[fol. 383v] som Clemet bebodde och bortsålde och bäggies hemman waritt brodersbythe och 
Peder Mattzson hafwer des utan sina ängien och Anders inga dher emooth.  
 Nämbdeman Olof Halfwarson i Herrö berättar, att Olof Ersson ib:m om sina åttatijo åhr 
betygatt berörde tree ängien hördt af ålder under Anders Äbbesons nu aboende hemman. 
Peder Mattzson kunde eij neka dhet waritt brodersbyte, och att Anders Äbbesson ringa slått 
hafwer, och att han haar mehra af hans hemman inom haga, dhet Anders sade sigh willia 
framdelles inlösa.  
 Nämbden öfwerlade denna saak och voterade eenhälleligen till dombs nembl:  
 Af föregående ransakning befins, att dee twistige ängien nembl. bäggde Gråstrandan och 
norr på Öhn hafwa af ålder hördt under Anders Äbbessons nu åboende hemman, huilckett 
och waritt brodersbythe med Swän Clemmettsons som Peder Mattzson pohsiderer. Altså till 
underdånigst föllie aff Kongl. Maij:ttz publicerade placater om skattskyldig jordz dehlning 
1673 och 1677 och hans Maij:ttz nådigste förklaring der öfwer anno 1685 lägges bem:tte 3:ne 
ängh under Anders Äbbessons hemman och förra bohlstad ighen emoth lösn. som blijr och 
ähr in alles 40 r.d á 6 m:k:r silf:r m:tt. Emooth denna domb appellerade Pähr Mattzson i 
rättan tijdh under loflige lagmansrätten. 
 
6. Oloff Hafftarsson i Öfwerbergh kärade till Daniel och Peder Anundzsöner ib:m om een 
lägde eller swahl som för trättijo åhr sedan skall för een tunna korn ifrå hans hemman 
kommen och pantsatt wara, dhet Erich Simonson dher sammastädes kan bewittna sant wara, 
som och berättar sigh förwisso hörtt och wetta att den twistiga lägda som nu åker ähr, haar 
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hördt under Hafftarssons hemman och för sädh pantsatt, men för huru mycket weeth han 
intett.  
 R:s, att han håller dhet owjist, och om så wore, måtte dhet myckett gammalt wara. [fol. 
384r] Swaras, att dhet nogsampt synes af råsteenarne. Erich Simonsson betygar, att samma 
stycke är belägitt emellan partternes åkrar, och att råstehnar måtte finnas dhem emillan. Oloff 
föregifwer att renarna skola uthwijsa huru stoor swaln waritt. Daniel sade sigh wäll hördt att 
een swahl skall waritt pantsatt till sitt, men huru stoor och för huad prijss, intett. 
 Saken voterade nämbden till fölliande dohm: 
 Så wijda bewijssligitt är, att een swahl heller lägde ähr kommen ifrå Oloff Hafftarssons 
hemman under Daniel och Peder Anundz sönners så böör fuller den samma effter Kongl. 
resolutioner läggias till förra bohlstad ighen emot lössn., men efftersom twistas om des 
stoorleek, så fins skiäligt, att gode män, tuå å å huarderas wägnar, effter Walburgj näst-
kommande skola noga ransaka och undersökia effter renarne och råsteenarne huru lång och 
bredh samma lägde waritt, och sedan oppgifwa, då rättens äntelige uthslagh der utj föllia 
skall. Jmedlertijdh skaffe åkärandhen sig fult bewijs på huadh tijd och för huru högdt wärde 
dhen utsatt må wara. 
 
7. Joon Persson Skugg lagstembd för lönsklägher och intett comparerat, dy saker effter 33 
capitlett Tinghmålabalken till tree m:k:r. 
 
8. Peder Jonsson i Glijssiöbergh häfdat och besåfwit Karin Nillssdotter, och hon födt barn 
förr än wijgningen skedde, dee woro eij heller troolåfwade, dy effter 3 capitlett Gifftmåla-
balken L.L. wari both halfwa mindre, derföre plichtar han medh sina 20 m:k:r och hon med 
10 m:k:r. 
 
9. Simon Mattzson och Peder Olsson Fanhuus i Elfroos beswärade sigh ytterligare öfwer 
sina grannar Erich Halfwarsson och Peder Olsson i Elfroos, för dhet dee icke som dee andra 
grannarna willia hålla giordh förlijkningh och aftahl att cedera dhen skogzparatt som Ytter-
hogdahlerne sig innom Herrdahls rå tillägnatt, och dee genom laga synedom most afstå 
emoth klagandernes der på giorde omkåstnader [fol. 384v] och dy willia wara lijka rådande i 
Häran och malmtagande som dee andra, begärandes blifwa handhafde wid dhe råmerken som 
godhe män nämbdt hafwa waritt inkrächtat af Ytterhodalerne, huartill swaras att dee 
disputera intet ingångne förlijkning, men så wijda Häran och malmtagande intett hörer dher 
till, utan af ålder lydt under Elfroos och icke af Hodalerne inkrächtatt, som gamble män 
bewittnat, och i förra action fins annoterat.  
 Nämbden tog saken i betänckiande och beslötho nembligenn:  
 Emädan som bewijst är, att alla grannar i Elfroos hafwer stått fritt att taga malm af 
uhrålders tijdh huarom annan, så på Häran som annorstädz på bydzens skogh, ehoo slåtten 
och löthegången effter dehlning hafwer egdt, altså pröfwes skiäligt, att Erich Halfwarsson 
och Peder Olsson icke kunna förbiudas och förmenas på Häran att taga malm, men all annor 
nyttning med muhlbete, slått och skogh på den tracten reserveres och förbehålles Simon 
Mattzson och Peder Olsson Fanhuus för och emoth giorde omkåstnader att winna Yther-
hodalerne derifrån, alldeles effter förr ingångne och fattade förlijkningh.  
 
10. Länssman Joon Pedersson beswärade sigh öfwer sin granne Anders Ersson, att han 
förledne åhr enär kyrckiotijonden intogs på kyrckwallen, stort buller giordt och ibland annat 
twenne gånger sagt, att tolfmänn må sittia i helwettit och icke i rätten och senare gånghen 
nämbdt länssman i lijka måtto, huarigenom hann bringar een dehl af allmoghen till olydno 
och dy begärar hann afskedh: beropandes sigh till wittne Erich Simonsson i Öfwerbergh och 
Påhl Biörsson ib:m, iempte Nillss Pederson i Byhn och Erich Hanson Syhl, huar emoth 
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exciperades att Erich Simonson kallat honom förbannatt bälghund, och böör icke wittna, der 
han allenast taltt om någon skiuttz som effter förordningh icke wore leqviderat med Hede och 
Lillherrdahls tinglagh, nekandes sigh effter angifwandet nämbden och länssman uthropat. 
Påhl Biörssonn [fol. 385r] tillspordes om han då war tillstädes. R:s, Ja, och att han kann medh 
edh betyga Anders Ersson som angifwitt ähr, länss- och tolfmän uthropatt. 
 Såwijda saken angår heela nämbden, så kan dhen icke företagas sluteligen, utan måtte 
beroo till des herr gouverneurens excell:s resolution om uthhäradz nämbd kan förmås. 
 
11. Saken emellan Månss Larsson och Jönss Halfwarsson i Älfroos optogs till sluth och 
befans, att Månss intett har stulitt förr omtalde smöörfierdingh, utan hans swågher Jöns 
Halfwarsson i Öfwerhodahl som hijt stämbd ähr och icke comparerat som och betygas bekänt 
tyfnaden. Pastor herr Olof Unæus berättar Jöns Halfwarsson intett tilläggia Månss tyfnaden 
utan willkorligen der om tallat, dhet hans swärfader Joon Månsson illa och orätt optogh i 
dryckenskap. Gunbiör Olsson attesterer sigh eij wetta medh Månss något ondt sedan hann 
blef gifft, men förr war intett så helt ombiuda, dhet han kunde, om behöfdes, medh skiähl 
bewsijsa.  
 Och alldenstundh Jöns Halfwarsson intett hafwer tillwitt Månss Larsson något tyffwerie, 
utan effter intygandett willkorligen discuterat och tallat, så ehrkännes Jöns Halfwarsson för 
Månss Larssons tilltahl dherutinnan frij och uhrsächtatt. 
 
12. Erich Jacobsson i Rijssmyhr angaf, att hustro Ingeborgh Jonsdotter af hemmannett effter 
afftahl och sluth, till förråd i sin lijfztijdh uti åker och ängh hafft och Larssmässotijd genom 
döden monde afgå, då hennes nästa arfwe, Joon Olsson ib:m, åhrswexten tillgripit, för-
menandes sig som [fol. 385v] för hemmannet skattar, wara dherutinnan förnähr skiett.  
 R:s, att på laga tingh 1675 d. 25 februarij war förrådet henne i lijfztijden tillehrklaratt, 
och des rätta arftagare så till åhrswäxten som andra löössören berättigatt och att hon sielf 
giordt sädes skatten. Erich tillstår henne 1686 betaltt för twå trågh, fast än hon mehra brukade 
och somblige ängien sielf bärgatt, huilkett synnes wara något stoort förrådh.  
 Så wijda förrådet ähr icke allenast af wederbörenderne på arfskifftet sambtycht utan och 
på lagha tingh 1675 den 25 februarij gillatt wordet och hustro Ingeborgh låtitt jorden inne-
warande åår besåå, och sompt af ängien slagitt och bärgatt, och hennes arfftagare oppskuritt 
säden och dhet öfrige af slåtten medh säden inbärgatt. Altså tillehrklaras dehm dhet att 
behålla såsom hennes andra löössören opåtalt, för Erich Jacobsson som hemmannet åboor, 
och icke förr söcht disputera des stoora förmente förrådh. 
 
13. Borghmestaren Oloff Persson Ströhm androgh skriffteligen fölliande beswäär emoot sin 
sahl. sons befallningzmanns Peder Olofsson Ströms effterläfwerska, hustro Margetta Anders-
dotter Svedijn, såssom: 
 Först att hon intett effter hans begäran effter mannens dödh in junio 1684 oprättat ett 
richtigt inventarium, uthan afbögdt dhet medh några complementer. Sedan siu månader effter 
des dödh upptächt honom sigh hafwande wara, hua[r]medh han låtitt beroo. 1686 in februario 
blef han av henne kallat på bythe emellan henne och barnett, dhet han giorde effter då vprät-
tat instrument, eij wettandes af något sweck heller hennes hafwde omgiänge med Lorentz 
Backman [fol. 386r] och icke heller aff deras ächtenskaps handell, och hon lijkawäll låtit 
strax dhereffter wija sigh med honom uti annat biskopsstiffte, förklarandes altså oprättat 
instrument för null till sakens änttellige sluth, och \at/ hon kunde påläggias ett lijka lydande 
ifrå sig lefwerera, och dee uthlåfwade 1500 d:r kopparmyntt genast ifrån sigh sättia, heller 
stånde dhet på rättens answaar, brukandes till skiähl, att kunna som synes hindra och skillia 
barnett att arfwa hans son Pehr Olsson Ströhm och sigh sielfwan, n:l:  
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 1) Att dee läfde tillhopa ifrån d. 30 maij 1682 till d. 12 junij 1684 utan barn. 2) Barnett 
föddes den 25 martij 1685 som war 40 veckor och femb daghar effter hans dödh, och lagh 
säger, födes barn fyrattijo weckor, så tage arf. 3) Till närmare consideration, att ungt folck 
läfwa frisk och sunn så långh tijdh utan barn, och enär mannen kiämpas medh döden, skall 
hustrun afla och blij hafwande.  
 4) Hennes okyskheet synes nogh der af, att hon, så snart hon effter dett barnet war 
kyrktaghen, ähr hon aff Backman medh dhet andra hafwande blifwin, som föddes d. 5 martij 
sidstleden; begiärandes slutteligen, 5:to) Att hon må sielf tolffte gå lagh att Gunnilla ähr 
Peder Olssons Ströhms dåtter, elliest måtte dhet wara skiltt ifrån allt arff.  
 Huaröfwer hustro Margetta Svedins närawarande mann Mässlinge brukz bookhållaren 
Lorens Backmann på hennes wägnar skriffteligen sigh förklarade som föllier nembligen: 
 Först, att hon widh mannens dödelighe avgångh icke wiste sigh hafwande wara, ej heller 
något inventarium oprättade emädan som hon hölt sigh widh giorde testamente, huilkett 
borghmästaren skall uthlåtitt sigh willia nullitera, som [fol. 386v] icke synnerligt swäärfaders 
stycke war, der han dåch sin sonn i lijfztijden så handteratt, att han war utharmatt och några 
1000 dahler skyldigh, dhet hustrun måtte af sitt arf ehrsättia och huru skulle hon då till 
honom något förtroende hafwa, eij heller war han hennes målzmann, utan pastor i Ytterhodal 
herr Simon Luth, och dy will han opphäfwa afwittringz instrumentet, och söker att barnettz 
penninghar må honom icke betroos heller migh. Swarar att hon wore nögd om penningharna 
kunna blij uthsatte och något kasta af sigh, och i synnerheet enär barnettz faderbröder och 
systrar betalla dhet dee skyldige ähre, och borgmestaren sielf kommo effter citation till 
liquidation. Der hoos ähr icke owantt och oförligt, att ächta folck i två åhr utan barn 
sammanläfwa. Peder Olsson Ström war een tijdh opassligh, men icke sängfast mehra än den 
dagen han afleedh. Lagen tahlar om tijo månader, intett ähr iag, sägher Backman, barnettz 
fader. Söndagen effter hans dödh, galt reesan till Huuswalld och Giefle, warandes barnet till 
statur och skapnad lijfachtel., sin fader Peder Ström lijcht.  
 Den begärte edhen kunde hon wäll gå, men håller onödigt honom dher medh gynna, 
emädan som första orsaaken ähr snijkenheet, 2) af afwund och jllewillia, 3) hans belackande 
tunga effter förra wahna, huar öfwer hanns son effter sig beklagatt, warandes rychtett af 
owännen och een belackare härkommit, dy håller han intett sinn hustru skyldigh att gå lagh, 
lämbnandes saken undher nämbdens wäriande heller fällande.  
 Huar emoot borgmästaren Ström exciperade, och intett wille agnoscera Backmann wara 
sinn sonahustrus fullmächtige, utan [fol. 387r] hon är intett för godh sielff comparera, och att 
Backmann haar skiämt hans sons ächta sängh, protesterandes emoot hans calumnierande och 
brukade ordeform, belackare och löpande medh rall. Item att Backman sade sigh icke bött 
etthundra dahl:r silf. m:tt som Strömmen förr än han slapp arresten. Backman föregaf, att 
hustro Margetta Svedijn intet kunnat honom troo om något gått, som swijkeligen henne 
handterat uthfästandes sigh willia och kunna bewijssa och bestå sina ordh. Exciperandes 
borghmästarenn å nyo att swara Backmann till hans prætenderade liquidation her på ortten, 
utan dher han wille komma till Huusswalld, därest underlagett war skiedt, will han träda till 
liqvidation, och wara honom responsabell.  
 Item att Backmann inför rätten talar lögn och håller honom för een uppenbar löghnare 
till des han bewijser honom gifwitt 100:de d:r silf. m:tt för dhet han kom uhr arresten, och 
den ähr een lögnare som dhet sagt, huar till Backmann retorsions wijs äfwen swarade, 
urgerandes borgmästaren att Backman som tigger målzäganderätt må lagligen derföre plichta. 
Backmann föregaf sigh inghen målzägarerätt tiggia, utan af detta tillfälle refererat huru medh 
honom tillstår, itererandes Strömmen att hustro Margetta Svedin måtte i persohn comparera, 
effter som han intett weet huadan Backman är kommen, och om han är böfwells son eller 
huilkens, och att han bracht honom att underskrifwa afwittringzinstrumentet, och tuå daghar 
där effter sigh owitterligit låtitt copulera medh hustro Margetta.  
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 R:s att hon ehrkände honom intett för sinn fader och målsmann, och dy behöfde hon 
intett dhet oppenbara för honom. 
 Borgmästaren inlade een replicæ emot Backmans [fol. 387v] exception gårdagen på sin 
hustrus Margetta Svedins wäghnar, af innehold nembl.: 1) att han ingen annan stämbija låttit, 
än sin sonahustru Margetta Svedin fast än Backman medh een exception inkommer som hann 
intet ehrkänner, begärandes att hon måtte anbudne edh præstera. Sedan, att Backman sin 
fodran på hans sahl. sons wäghnar, må in foro competentj som är i Huusswalld anhängig göra 
och utföra, men icke förr än hufvudsaken om arfwet ähr kommen till lagligitt uthslagh, 3) att 
Backmans lönsk lägre med henne må blifwa effter lagh ansedt, 4) att hans smädeskrifft må 
considereras till hans förtientte straff, och 5) att han tagit andras tahl till sigh och der före 
böör få näfst  
 Hust. Margetta Svedin som wistas på sin gårdh Ulfkälla, twå mijhl här ifrå, effterskrefs 
gårdagen i persohn sig infinna, borgmestaren till answaar, och nu på stunden ähr hennes 
skrifftelige swaar kommitt, att hon sin man fullmächtig giordt, saken utföra och intet kom-
mer. Nämbdeman Nills Persson i Byhn berättar sahl. befalningzman, dagen förr än han afledh 
sittia och dricka medh feltwäbell Petter Kruuskåpp.  
 Saken voterades enhällel. till fölliande dohm: 
 Såssom borgmästar Oloff Pedersson Ström änteligen påstår, att hans sonahustru 
Margetta Svedin må jngen persohn comparera honom i detta måhl till swaars, huilket rätten 
och hafwer aggreerat och kallat henne till comparition, men hon uhrsächtatt sigh. Och så 
wijda borghmestaren intett agnoscerer hennes nuwarande man, Lorentz Backman, till 
fullmechtigh, så är rätten föranlåthen saken denne gången opskiuta. Backmans prætenderade 
liqvidation öfwer sahl. befallningsmans Peder Olsson Ströms förmente fordran af 
borghmestaren beträffande, så finnes skiähligt att der med måtte beroo till des huffudsaken 
om arfftagandet blijr afdömbdt. Iniurierne och calumnierande så skrifft- [fol. 388r] som 
mundtligen inför rätten anbelangande, så lämbnas dee och så till des hufwudsaken blifwer 
deciderat och afhulpen, tillijka med dhet öwrige som sökes och prætenderes. 
 
14. Lorentz Backmann inlade een klageskrifft emot pastoren wyrdig h:r Oloff Unæum, an-
gående några skälzordh och iniurier på hans hustro, och att han henne om een Stoorböndagh 
intett wehlat kyrktaga. Under discurs sade Backman sig hört att pastoris hustro kom och 
något i förtijdh, huar till han nekade och begärte tagas ad notam, då Backman swarade sigh 
aff kärinngar hördt der om tallas. 
 R:s att han kan wähl förswara sina ord och gerningh, enär han niuther privilegieme till 
goda att conferera med ven. consistorie der om, huilkett aggreerades, och dy lämbnas saken 
till nästa tingh. I medler tijdh söker pastor consistorium om fullmechtigh. Pastor krafde sin 
rättigheet af hans förman. R:s att han intett lärer wara något skyldig, dy pålades honom der 
om liquidera. 
 
15. Påhl Biörsson i Öfwerbergh insinuerade een sythningzskrifft, de dato Öfwerbergh den 25 
feb. a:o 1686, williandes antaga sin broderson Joon Siuhlsson i Byhn till sythningzman för 
sigh och sin hustru emoth des lösa och fasta ägendom, doch i lijfstijden deröfwer sielf 
rådandes, opbödz första gången. 
 
16. Oloff Mattzson i Herrö opbödh andra gånghen Erich Jonssons dhen äldres hemman i 
Älfroos för 39 r.d:r panttsatt. 
 
17. Chrestopher Larsson opböd andra gånghen Siuhl Chrestophersons jordepartt i Öfwer-
bergh för 60 dal:r s.m:tt af tree trögz uthsäde.  
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18. Oloff Halfwarsson i Herrö opbödh första gånghen 2/3 delar uti Erich Jonssons hemman 
ib:m för 100 d. s.m:tt. I lijka måtto Joon Anderssons siettepartt i förber:de hemman för 25 d:r 
s.m:tt.  
 
19. Nillss Erichsson opbödh andra gånghen sin faders Erich Henrichssons hemman i löst och 
fast till sythningzlöön. 
 
[fol. 388v] 20 Nillss Swensson opbiuder första gånghen Anders Jönssons Bures hemman i 
Ransiö aff [lucka] trögz uthsäde till sythningzlöön. 
 
21. Pehr Zachrieson opböd första gånghen Kerstin Olofsdotters jordelått i Ytterbärgh som 
henne effter föräldrarna tillfallen ähr, till sythningzlöön. 
 
22. Joon Swensson insinuerade een lagbuden och lagstånden skrifft och bördalössningh på 
Joon och Larss Halfwarssöners 2/5 dehlar uti Trygghemmannet, som effter dheras föräldrar 
till arfs fallit ähr för 25 r.d á 6 m:k:r s.rm:tt warandes sidsta opbudet skett oklandratt d. 26 
septemb. 1685, dy bewilliades rättens confirmation. 
 
23. Länssmann Oluff Pedersson testamenterat sin son Larss Olsson all sin fasta egendomb 
till sythningzlöön, af wissa ordsaker som brefwet uthwijssar, huilkett opbödz första gången 
oklandratt.  

 
 
 
Ting 17 och 18 juni 1687 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3474, fol. 184v–191r, RA. 
 
Anno 1687 d. 17 och 18 junij medh Swegz tinglagh, præsente prætore och nämbden: 
 Tijdrich Olsson i Elfroos  Erich Simonsson i Öfwerbergh  
 Simon Mattzson i Elfroos  Peder Pedersson i Yterbergh  
 Nillss Pedersson i Byhn  Joon Pedersson i Yterbärgh  
 Joon Biörsson i Linsehl  Peder Olsson i Säther  
 Peder Jöranson i Glijsiöbergh  Oloff Halfwarson i Herrö  
 Sallomon Jonsson i Byhn  Peder Pedersson i Elfroos  
 
1. Dato aflade nämbden effter nya edzformen sin edh. 
 
2. Samma dagh publicerades Kongl. Maj:ttz förr opnämbde placater. 
 
3. Länssman Joon Pedersson beswärade sigh öfwer Siuhl Biörsson i Byhn, fördhet han 
honom i sochnstuffwan d. 31 october anno 1686, enär han honom påminte om 20 r.d:rs skulld 
han till Oloff Siuhlsson i Funnesdalen skylldigh war, och befallningsman Nillss Uhr den 27 
februarij 1686 befallt uthmäthas, med ehrrörlige ordh öfwerfallit, och kallat sigh blodhsugare, 
hund, orättferdigh mann, diefwull och folckäthare, huar öfuer Tijdrich Olsson, Simon Mattz-
son i Älfroos och Halfwar Olsson i Herrö berörde den 31 october attesterat hafwa, huilka 
Siuhl gaff wittnes edhen effter. 
 [fol. 185r] Tijdrick berättade Siuhl kalla länssman orättferdigh mann, blodsugare, folck-
ätare och diefwull, stijgandes hart intill honom, då länssman stötte honom ifrå sigh, och togh 
åth Joon Månssons käpp i Kåhlsäter, den han sielf behölt, säijandes länssman tagit med orätta 
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30 r.d:r och mehra hörde han intet. Simon Mattzson, att han hörde honom kalla länssman 
blodsugare och folckäthare och hade myckit af mund, och tallte om penningar men lade dhet 
icke på minnet, och folcket gick både inn och uth och sårlade. 
 Oloff Halfwarsson, att han kallade länssman blodsugare, och han sex gånger till förne 
honom oförrättat, och då wille han dhet siunnde gången göra, och med dhet samma kallat 
honom orättferdigh mann och enär han honom sade sig skulle komma att panta honom, 
swarade, du kan komma dijth att panta, du skall få dhet du skall hafwa, wettandes intet mehra 
sigh rättelligen påminna, utan att han brukade en skamligh mund och folcket sårlade. 
 Siuhl förehöltz wittnens bekännelse, och tillspordes om han några wittnen hafwer som 
annorledes wetta betygha? R:s, att han intet kan beropa sigh på någon, och bekänner sigh 
kalla honom blodhsugare och nekar sigh dee andra ordh fält, föregifwandes sigh af Oloff 
Siuhlsson få elacht godz i feijgdetijden, der emoot han lijkwäll sin obligation gifwitt den 18 
januarij 1681 wara honom skylldigh 20 r.d:r och låfwat effter handen betalla, huilken 
befallningzman Peder Ström, tingzskrifwaren Sidenius och caplan herr Simon Limnaris till 
witnen underskrifwitt. Länssman föredrogh och så medh, att enär han sedan war till Siuhl att 
panta, sagt att han kommer igen med sina tyf stycken, som tolfman Nillss Pederson i Byhn 
och gevaldiern Erich Hanson som wore med honom åhördhe och bewittna kunna. 
 [fol. 185v] Erich Hansson aflade sin wittnesedh och Nillss Persson gafs eden. Erich 
Hansson, att dee hälsade på Siuhl, och han swarade intet, och enär han gick öfwer gården, 
sade han åth länssman, du kommer med dina tyffstycken som du är wahn göra, och gick så 
inn, då dee hälsade andra gången på honom, och rächte fram händerne, men han slogh dem 
undan med sin, och swarade intet, och der medh gick han uth och uthur gården, och hans 
hustru baar fram en klädeskåpa och raskkiortell, och efftersom dhet intet förslogh togz en 
kopparkettell och tuå små messingz kettlar, och der medh foro dee sin wägh.  
 Nillss Peersson, att han hörer något illa, men hörde Siuhl säija åth länssman, att han 
kommer med sina stycken igen, och länssman kallat honom till wittne, och ehuruwäll han 
intet hörde utförligen tyfstycken, så sade han fuller i yfwigt mod lijkawäll dhet ordet 
tyfstycke, och att Siuhl togh yxan på axlan, och gick bortt, tuifwells utan att möta sin son, 
som war effter höö, at hästen icke skulle bårtpantas.  
 Nämbden voterade, att han som een ähreskämmare skall böta för dhet han kallat länss-
man i sochnstufwan blodsugare etc. och äfwen för dhet han under execution sagt honom 
komma med sina tyffstycken effter gamble wahnan. Såssom edelligen intygat är, att Siuhl 
Biörsson i Byhn hafwer offentelligen i sochnstufwan uthropat länssman Joon Pederson för 
een blodhsugare och folckätare, och dhet förra tillstår han sielff. Altså och emädan berörde 
skiältzordh hålles wara af lijka mehningh, derföre finner rätten skiäligt, att dömma Siuhl 
Biörsson, att plichta effter 20 cap. Tingmålabalken med sina fyrattijo mark, och för deth han 
under execution honom [fol. 186r] påbyrdat komma som han wore wahn med sina tyfwe-
stycken, saakfälles han i lijka måtto effter berörde 20 cap. Tingmålabalcken till fyrattijo m:k 
huilka effter Kongl. Maij:ttz placat om executions befodringen den 21 augusti 1684 fördubb-
las skohle, och wara i twebotum och länssman Joon Pedersson wara till sin ähra oladerat.  
 
4. Joon Olsson i Yterbärgh kärade till Mattes Olsson i Herrö effter någon arff effter hans 
faarsyster Märitt Olssdotter, som Mattes tagit disposition om, och effter hennes dödh behage-
ligen skifftat och delat, kunnandes der medh intet wara benögd, utan söka sin rätt af quar-
låtenskapen, sedan som skiäligh begrafningzkåstnad och hans hafde omaak blijr afrächnat. 
Huar emoth opwijstes en förlijkningzskrifft aff Joon i Grafwen och Oloff Olsson, Joons 
broder giffwen fiorton dagar effter Michaelis 1686, huar till Joon icke wijdare samtycker, än 
dhet som Mattis böör för sitt omak haffwa.  
 Mattz Olsson insinuerade en testamentz skrifft af Märitt giordh som Sallomon Jonsson 
på Wallen och Oloff Halfwarsson i Herrö underskriffwit, den actor och disputerar, och 
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bem:te personer Joon och Oloff dhet för Sallomon och Halfwarson berättat, men äre icke 
tillstädes, altså moste saken till nästa tingh och deras förhöör beroo.  
 
5. Jönss Halfwarsson i Älfroos och Oloff Mattzson ibm, sahl. Peder Halfw:sons barns 
förmyndare, begärade att få bruka barnens halfwa hemman med deras faarbroder Zachris 
Halfwarsson, barnoman till födho och att reservera deras odellsrätt.  
 Resp. att hemmannet består aff swagh och ringa slått, och kan eij tåhla twenne åboer, 
och icke haar dhet warit nånsin meer än en röök. Begärandes fåå lösa uth sina broors barn, 
huar till förmyndarna icke wille samtyckia, tillståendes lijkawäll, att der är ondt effter slått 
[fol. 186v] och kan fuller, som många andra göra, fått slått leija, men Zachris befarar, att 
tuenne icke kunna blij där besittiande, och att suårt blijr hålla tuänne gårdar widh macht, 
nembl. den ena i Reemen och een i Älfroos och näpligen lärer änckian halfwa dehlen kuna 
bruka till gagns. Altså beslötz att hemmannet som består aff ringa slått icke kan rifwas och 
delas, utan måtte som förr wara ett rökmantahl, till dess Peder Halfwarssons barn komma till 
sina myndige åår, då dee om uthlössningen kunna sig förena. 
 I medlertijdh hålles skiäligt, att Zachris Halfwarson lämbnar sina tuänne bröders barn 
effter afftahl, detta åhr tuå trögz uthsäde och der till medh tuå lass ängh och ett dito myhrslått 
och dee dher emot skylldige, att swara till sädes och rothskatten der af. Kunna parterna der 
med icke längre wara benögde och ensse, så lämbnes dhet under gode mänss skiälige om-
pröfwande och görande moderation och accord dem emillan, så att ingendeera skeer förnähr. 
 
6. Joon Olsson i Ytherbergh beswärade sigh öfwer Siuhl Biörsson i Byhn, för dhet han 
förhåller honom att bruka sin partt i quarnen i Sålnan och offta drifwer hans folck der ifrå.  
 R:s, att Hennick Peersson i Byhn äger halfwa quarnstelle, Siuhl ¼ dehl och Joon ¼ dehl 
och att quarnhusset för fem åhr sedan oppbrann och låg obygdt i tuu åhr, då Hennick arbetade 
för sin halfpart och Siuhl för den andra, effter Joon föregaf sigh ingen tijdh der till hafwa, och 
dy söker Siuhl fri förnögningh aff Joon för nederlagt arbete, huar till Joon swarade, att han 
snart i tree åhr mäst brukat hans dehl, der till med hugg han en dagh timber der till, en dagh 
timbratt, en dagh murat, giordt ny dörr och iern och förbättrat ståcklåset, och der till med legt 
Hennick för tree [fol. 187r] dagzwärken och äger ¼ dehl i quarnsteenarne. Däremoth Siuhl 
intet hade att säija, anhållandes att han måtte komma dädan för hans oroligheet skull, effter-
som han af ållder ingen rätt der till hafwer, utan för nijo åhr sedan den kiöpt aff Joon 
Pedersson i Yterbergh, medh dhet willkor, att han den dehlen skulle få behålla, så längie hann 
får behålla sitt förpantade quarnställe i samma älff aff Peder Gumundsson i Höga, som ännu 
oklandrat ähr  
 Nämbden togh saken i betänkiande och enhälleligen beslöto att han för sin bygnad af des 
brukande wäll fått sin betallningh. Såssom af ransakningen befinnes, att Joon Olsson för sin 
¼ dehl i Sålna quarnstelle hafwer på af nyo opbygde quarnhuus arbetat i tree dagar och 
förnögdt Hennick Pederson för tree dagzarbeten och der till med giortt en ny dörr och 
dörajern, iembwäll och förbetrat ståcklåset, huar till och kommer, att Siuhl på tredie åhrett 
merendeels innehafft Joons quarndygn, oachtatt han ¼ dehl i sielfua quarnen betallt, och till 
andra uthlegt. Altså finner rätten Siuhl Biörsson för giordh byggnad för Joon Olssons partt 
effter 34 capitlet Byggningabalken Landslagen, hafwa fått wederbörligh satisfaction och 
betallningh och böör der med wara tillfredz och låta Joon Olsson obehindratt råda och 
disponera om sin ¼ dehl i bem:te Sollna quarn. 
 
7. Nillss Zachriesson i Kåhlsätter kärade till Oloff Jonsson Skugg ibm om 1½ trögzlandh 
som han af hans hemman hafwer någon tijdh brukat i sythningzlöön för hans hustrus faar-
moder, som för sex åhr sedan dödde, anhållandes att få samma jord igen under hemmannet.  
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 Resp. att han bem:te jordh af barnens målzmän Oloff Olsson i Yterbergh och Oloff 
Siuhlsson i Kåhlsätter till sythninghlöön bekom till odall, efftersom barnen eij woro 
mächtighe [fol. 187v] henne effter sin quota föda och oppehålla, huilka samma åhr blefwe 
döda, och han altså föregifwer sigh ingen skrifft der på kunde få, ehuruwäll dee eij kunde 
hafwa macht att lämbna barnen fasta till faarmodrans oppehälle. Oluff föregaf dhet allenast 
wara ett trögland åker, och ett lijtett stycke opp i skogen, och enär Sara mistade sin koo, 
togos tree stycken getter på Nillsses hustrus och syskons behagh, dem han för begrafningen 
och utfärden söker behålla.  
 Enhälleligen voterades som föllier: 
 Alldenstundh Oloff Jonsson Skugg intet kan bewijsa den tuistige jordepartten aff Nillss 
Zachriesons hemman wara honom gifwen till Sara Pedersdotters sythningzlöön, och den 
brukat i sex åhr effter hennes dödh. Så pröfwes skiäligt, att samma åker och ängh lägges till 
till förra bohlställe igen, och emottagne tree stycken gietter behåller han till begrafningz och 
uthfärdz bekåstnad, tillijka medh 1687 åhrs gröda så af åker som ängh, och som förr derföre 
måste skatta, men sedan skall han träda der ifrån, och lämbna dhet under Nillss Zachriesons 
hemman, lijkmätigt Kongl. Maij:ttz jordeplacat om skattskylldigh jordz dehlningh anno 1673 
och 1677. 
 
8. Sallomon Jonsson på Wallan kärade till Månss Knuttzson ibm för dhet han icke will 
hålla skiffteshagan emellan bägges tächter som waritt broorsbyte, och efftersom han höst och 
wåhr är bårta med sin boskap, utbetar Månss så wäll sin som hans dehl. 
 R:s, att hans fader hafwer först begynt och hållit samma skiffteshaga, och Månss på 
andra sijdan medh grannarne, och emedan förra skulle hållas wid macht, så drifwes mycken 
sniö dijth och lägger sigh wid gärdzlegården, som seent går af, och skadar och hindrar dem 
bäggie i rättan tijdh såå. Sallomon föregaf, att [fol. 188r] dhet wore så wähl hans som den 
andras skada, men hans icke så stoor, medelst dhet, att tächtan blifwer åhrl. förtrampatt och 
uthbett, men Månss begärer, att dhet må blifwa som förr warit, och han må slippa hielpa 
Sallomon som inom den hagan haar all sin nywärckan och han på uthmarcken måst något 
oprödia och hålla hängn före. 
 Nämbden voterade. Nembl:  
 Emädan som skiffteshagan intet warit af uhrållder och Sallomon Jonsson innom tächtan 
sin nywärckan hafwer, och Månss Knuthzson hafwer måst der emooth oprödia uthom, och 
hålla der omkring een särdelles haga, der till medh pröfwes samma tuärhaga wara dem 
bäggie, medelst sniöfall och drifwor der wid, hinderlig och skadeligh Altså kan rätten intet 
påläggia Månss Knuttsson att byggia och hålla halfwa tuärhagan med Sallomon, utan håller 
skiäligt, låta förblifwa med dhet som deras förmän hafft, huar effter parterna kunna sigh rätta.  
 
9. Kiehl Tholsson på Wallen angaf Siuhl Biörsson af sitt hemman för aderton åhr sedan, 
fått ett ängh Wåhlsön ben:dh om tree lass höö i pant för tolff tolffter lijar, utaf dåwarande åbo 
Engnellbrächt Olsson, och under den tijden låtit förfalla ladan, anhållandes få samma ängh 
emot billigh lösn igen. R:s, att han sålde 12 tolffter lijar till Engellbrecht á en r.d:r specie, och 
töfwade några åhr effter betallningh, då han satte honom bem:te ängh i pant om tuå lass att 
bruka till dhess han skulle få sin betallningh, och att höladan war då allareda odugligh, och 
enär han får sin fulla penningar undandrager han sigh icke ladan reparera och förbättra.  
 Till dombs voterades: 
 Såssom Wåhlsöhnsängiet om tuå eller tree lass höö hörer till Kiehl Tohlssons hemman 
på Wallen, och i aderton åhrs tijdh [fol. 188v] warit emoth tolff tolffter lijar á een r.d i 
pantewijs oppdragitt Siuhl Biörnsson i Byhn. Altså lägges dhet, effter Kong. Maij:ttz placat 
om skattskylldigh jordz dehlningh anno 1677, under förra bohlstad igen och effter Kongl. 
Maij:ttz nådigste förklahringh der öfwer, an:o 1685 inlöser Kiehl dhet för tolff r.d á 6 m:k 
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s.m:t, emädan som een r.d. den tijden icke mehr i wärde war. Doch skall Siuhl reparera och 
förbättra ladan, heller så mycket mindre taga som gode män kunna pröfwa till des 
förbättrande kan skiäligt betarfvas.  
 
10. Joon Biörsson och Jöns Biörsson i Linsell angofwo på sahl. Oloff Pederssons barns 
wägnar i Backen, hurusom Jöns, Oloff och Swän Perssönner haffwa sig tillhandlat halfwa 
Kuushemannet i Ransiö utaf borgmestaren Oloff Pedersson Ström för trättijo r.d in specie, 
och nu hafwer Jöns Persson dhet försålt åth Peder Jonsson för 32 r.d specie som utom byrdan 
ähr, begärandes att brorsbarnen må wara närmare der till.  
 R:s, att Jöns dhet allena köpte, som kiöpebrefwett aff den 15 maij 1669 uthwijser, till 
underdånigt föllie aff Kongl. Maij:ttz donation den 15 aug. 1668, men bekänner lijkawäll att 
Oloff och Swän gofwo honom huar sina tijo r.d. befruchtandes, att änckan heller barnen intet 
blifwa mächtige sin dehl i Backhemmannet förestå, och fast mindre det andra, doch kunde 
honom lijka mycket wara, om han icke dhet låtit Peer Jonsson få. Der emoth inwändes, att 
honom och Swän bödes påsketijden penningar, men han eij wellat. 
 Nämbden voterade som föllier: 
 Så wida Jönss, Oloff och Swän Pederssönner i Backen äre lijka dehlachtige uti halfwa 
Kuushemmannet i Ransiö, som är kiöpt till odall ifrån crono utaf borgmestaren Oloff [fol. 
189r] Peersson Ströhm, som Kongl. Maij:ttz donation der på hafwer af den 5 augustij a:o 
1668, och Jöns Pedersson dhet till Peder Jonsson som utom den ättan är, försålt för 32 r.d in 
specie. Altså pröfwar rätten skiäligt wara, att sahl. Oloff Pederssons barn effter 6 capitlett 
Jordabalken Landslagen niuta samma bördalösningh, och Peder Jonsson träda derifrå i laga 
tijdh, då barnens förmyndare äre skylldige penningarna leffwerera.  
 
11. Jöns Halffwarssons hustru, Kerstin Månssdotter, i Öfwerhodahl kärade till Swän 
Essbiörssons hustru, Britta Olssdotter ibm, för dhet hon förledne åhr icke allenast för gran-
quinnorne uthropat henne, för dhet hon skall hafwa stuhlit af sigh wäfnystan, utan och sagt, 
sigh genom onda menniskior förmått, att hon bröt sin arm af, huar opå hon många wittnen 
skall hafwa. Gick altså till henne i fähuset och sporde henne till der om och fått till swar, om 
hon icke håller mun på sigh, skulle hon henne med dyngskåflan slå i kiäfften och höttade till, 
då hon henne fattat i hårett, och hon fått en stäfwa och slagit ett stoort håhl fram i pannan. 
Och enär hon sedan, för en månad sedan skulle gå till älfwan, hennes portt förbi, achtade hon 
på och wid hon buckade sigh ned till älfwan effter watn, slog hon till med een röhnpååk, så 
att hon moste gifwa sigh neder i älfwen så att watn stodh under armarna, och hon effter, med 
hugg och slagh i älfwan, till dess hon fick hielp aff länssmans folck, som hardt der widh 
timbrade, och förr opphörde hon intett, huar af hon måtte liggia åtta dagar till sängz, och ännu 
klagar sig der af opassligh wara.  
 Huar emoot inwändes, att hon kom löpande till fähuset der hon allena war och brukade 
elack mund, och hon blef warnat hålla inne der medh, men språngh lijkwäll henne i håret 
med eena handen, och med den andra rifwit och klöst henne åtta [fol. 189v] såår, och enär 
hon blef löös, fått een stäfwa och slagit henne i hufwudet, beklagandes sigh esomoftast mista 
ett och annat, och fuller sagt, att hon nödgas fuller sökia medell att få wetta, huem tyfwen är 
men alldrigh nämbdt henne, och mycket mindre någhot henne tillagt, heller sagt, sigh låtit slå 
armen af henne, som skedde att hästen med henne stupatt, kunnandes intet neka sig henne 
några slagh neder åhn gifwitt, men intett dijth gått till den ändan, utan att sköllia opp några 
barnkläder, och gått effter så längie watn gick till midhiet.  
 Hustru Kerstin föregaf sig få ett slagh öfwer wänstra axlan, huar af hon stoor wärck 
haf:r. Ett öfwer armen, och ett öfwer högra handen, alla blå och oppswullnade, dhet länss-
mans son, Larss Olsson, bewittnar sigh sama affton see, men dhet eena som hon säger widh 
högra armleden fått, blef han intet warsse. Hustru Kerstin beropar sigh till wittnes, att hafwa 
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hördt hustru Britta tillagt henne tyfweriett och der hoos sagt, sig låtit slå armen af henne, 
nembl: Joon Jönsson, hustru Kerstin Andersdotter Pehr Swänssons, hustru Segridh Trygges-
dotter Nillss Olssons och pijgan Kerstin Jonsdotter som frånwarande äre, och hustru Britta 
nekar der till. Altså beslötz att saken måtte hwijla och beroo till dess oppnämbde wittnen 
kunna blifwa förhörde. 
 
12. Ländzman Joon Peersson angaf Månss Ersson i Backen för dhet han in martio sidstleden, 
intet kom till att skiussa, enär herr gouverneuren och biskopen medh landzbetiente woro her 
på lanztinget, och ehuruwäll skiuss skickaren Peder Olsson honom tree budh sände, reste han 
bårt lijkawäll till Hälsingland, huar emoth han intet hade annat att säija, än hans häst [fol. 
190r] icke war dugligh, dy plichtar han effter 33 capittel Tingmålabalcken och Kongl. Giäst-
gifware ordningen med sina tree marck. 
 
13. Jöns Halfwarsson i Öfwerhogdahl förekom och tillspordes om han af Oloff Olsson i 
Ytherbergh haar stullit angifne smöörfierdingh på 1686 åhrs wåhr och höstetingh? Huar till 
han beiakade, bekännandes lämbna quaar till 1½ lispund, och 1½ lispund. togh han bårt medh 
fierdingen, men Oloff förmeenar honom stullit bårt till tuå lispund som består i twå klimpar 
aff tuå kärndagar, och intet wägit dhet som lämbnades, och samma gångh tagit tuå stycken 
ostar á en m:k, och een kooskälla aff Jönss Jönsson. Item en lijten kopparkettell om tuå m:k 
och sex m:k smöör, warandes dee bäggie bolagare, huilket Jöns tillstår sigh giortt. 
 Enhälleligen voterades: 
 Såssom Jönss Halfwarsson bekänner och tillstår sigh stuhlit i ransakningen oppförde 
perttzedlar aff Oloff Olsson och Jöns Jonsson som äre wärderade för 14 d. 24 öre kopp. m:t. 
Altså dömmes han effter Kongl. Maij:ttz straffordningh, att böta tree gånger så mycket som 
tiufften war, som är förutan tiufnaden 44 d. 8 öre k:r m:t och blijr inalles 59 d. kopp. m:t. 
 
14. Länssman Joon Pederssonn påminte effter pastoris herr Olufs Unæi begäran, som aff sin 
swärfader borgmestaren Oloff Persson Ström war committerat att bewijsta action och slutett 
emellan brukzbookhållarens Lorentz Backmans nuwarande hustru Margetta Andersdotter 
Svedin, sahl. befallningsmans Peder Olsson Ströms effterlefwerska. Först om citation wore 
der om ankommen, då Backman frågade honom om han har skrifteligh fullmacht, så wille 
han inlåta sig i action, och med [fol. 190v] skiähl bewijsa, att hans hustru hafwer laga förfall 
och skiähl att hålla sigh derifrån och att han böör så i den saken som andra för henne swara, 
beklagandes att borghmästaren icke tillstädes är, och att saken dessmedelst icke kan komma 
till ändskap. Länssman föregaf sigh ingen fullmacht der till hafwa, utan effter kyrckioherdens 
begäran giortt der om påminnelsse sig till uhrsächt att stämbningen är skiett.  
 Resp. att han af häradzhöfdingen fått stämbningh, och för den orsaken hijt kommen. 
 Nämbden togh saken i betänckiande och enhälleligen beslötho, att den kan icke wijdare 
handteras och undersökias förr änn actor borgmästaren Oloff Peersson Ströhm och swaranden 
hustru Margetta Svedin komma tillstädes, att klaga och swara för sigh sielfwa, som sådana 
actioner nödwendigt fodra, huar oppå häradzrättens interlocutone doom af den 16 decemb. 
1686 sig stöder. 
 
15. Länssmans Oloff Peerssons testamentzskrifft oppwijstes, aff innehålld, att han testa-
menterat sin son Larss Olsson all sin fasta ägendomb till sythningzlöön, huilket opbödz andra 
gången oklandratt.  
 
16. Påhl Emphasson och Joon Biörnsson insinuerade Märitt Perssdotters sythningzskrifft på 
en lijten jordepartt uti Linsseel med några få löössöhren, att effter hennes dagar behålla till 
sythningzlöön som skrifften uthwijser, och opbödz första gången oklandratt.  
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17. Chrestopher Larsson opbödh tredie gånghen Siuhl Chrestopher. jordepartt i Öffwer-
bergh, bestående aff tree trögz uthsäde för 60 d. courant silf. m:t, och dhet utan klander. 
 
[fol. 191r] 18. Oloff Halffwarsson i Herrö opbödh andra gången 2/3 dehlar uthi Erich Jons-
sons hemman ibm för 100 d. s.m:t iempte Joon Anderssons siettepartt för 25 d. dito o-
klandratt. 
 
19. Oloff Halfwarsson opbödh i lijka måtto Nillss Gumundsons i Öffwerbergh hemmans-
partt uti Herrö, som honom arffelligen tillfallit är, effter sin sahl. faar syster för 40 d. s.m:t 
som köpeskrifften af den 10 martij a:o 1682 uthwijser, oklandrat förste gången. 
 
20. Mårten Jonsson i Mosätt insinuerade Gölu Jonsdotters sythningzskrifft de dato d. 11 
junij 1687 oplåtandes honom till sythningzlön sin ringa jordelått och löössören för andra 
syskonen att behålla, som opbödz första gången. 
 
21. Oloff Jonsson i Byhn och Swegh sochn opbödh första gånghen sahl. herr Mårtens 
Bullernæsij hemman i Sundsätter, som comminister herr Simon Limnæus på arffwingarnas 
wägnar försåldt för 99 dahl. kopp. m:tt. 
 
22. Oloff Mattzson i Herrö lät opbiuda första gången Peer Mårtenssons hemman med löst 
och fast i Kåålsetter för 207 d.r 11 öre kopp. m:t iempte 26 swänska lispund lijn och 19 
norska m:k till underpant och försäkringh.  

 
 
 
Ting 15 och 16 december 1687 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3474, fol. 205v–210r, RA. 
 
Anno 1687 den 15 och 16 decembris med Swegz tinglagh, præsente prætore och nämbden. 
 Tijdrich Olsson i Elffroos  Erich Simonsson i Öfwerbergh  
 Simon Mattzson i Älfroos  Peder Pedersson i Yterbergh  
 Nillss Pedersson i Byhn  Joon Peersson i Yterbergh  
 Joon Biörsson i Linseel  Peder Jöranson i Glijsebergh  
 Oloff Halfwarsson i Herrö  Sallomon Jonsson i Bynn  
 Peer Persson i Älfroos  Peer Olsson i Säter  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz \placat/ om humblegårdar, och förbödz at fånga ungha 
älgzkalffwar. 
 
2. Påffwell Jonsson i Älfroos på Abram Jonssons wägnar i Byhn angaf hurusom hans fader 
Joon Biörsson i Bynn warit twegifft och medh första hustrun, Märett Jonsdotter, aflat sonen 
Abram, och Joon Biörsson gått i annat giffte med Segridh Knuthzdotter, och intet bytt honom 
ifrå sigh, och medh Segrid aflat en son och en dåtter, Oluff och Kerstin. Modern dödde först 
och fadern sedan, doch war hemmannet faderns odall, begärandes wetta huru arffwet skifftas 
skall. 
 Saken togz i betänckiande och resolverades effter 18 capitlett Gifftmålabalken Lands-
lagen, att första kullen som är Abram, och den andra Olof och Kerstin äre falldne till half-
parten aff löössörerne som funnes enär Joon Biörssons senare hustru Segrid Knuthzdotter 
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dödde, och dem dehla i tu, förståendes att Abram niuter der af halfft och Oluff och Kerstin 
den andra halfwa. Utaff hemmannet och i dhet fasta som hörde fadern till arfwa broder 
broderslått och syster systerslåth, och i lijka måtto [fol. 206r] skifftas behålldne löössöhren 
effter Joon Biörsson som alles deras fader war.  
 
3. Oloff Jonsson i Byhn stämbdt Halffwar Swänsson på Hedan för tuenne pantängiar, som 
han eij will gifwa full lösn före. Resp. att icke förr än förledne söndags blef fadern tillsagd, 
och denne först i förgåår heemkommit, och exciperer sig intet kunna der till denna gången 
swara, dessutan will han bewijsa, sigh wara förlijcht der om. Altså tillåthes honom dilation 
till nästa tingh. 
 
4. Erich Simonsson i Öfwerbergh och Oloff Ersson i Linsehl, kärade till Peder Olsson i 
Linsehl, om ett tröglandz åker och ett ängh som Karin Olssdotter ib:m hade till sitt förrådh 
och oppehälle af sin fader fått, och Peder brukat och will behålla för des sythningh, oachtatt 
dhet hon kunnat arbeta för sin föda, föregifwandes Peder, dhet han så wäll dhet som andra 
jordeparten kiöpt huilket hålles otroligit. Item att Karin länt honom tiugu richzdahler, enär 
han köpte hemmannet.  
 Resp. att han hade bem:te Karin till sythningh i tijo åhr, som war åttatijo sex åhr gam-
mall och dödde midsommars tijdh förleden, och någre dagar förr, till sig kallat sin gambla 
ombudzman och förmyndare Rolff Peersson i Backen, och testamenterat Pähr Olsson bemelte 
åker som är icke ett trögh utan 2/3 medh ängiet aff tw lass, för hafde omaak och giorde 
kåstnad at niuta utom bythe, dhet han med edh wille bestå, och sade sigh kunna tryggeligen 
göra, huilket intet disputerades och att han alldrigh länte ofwanbem:te 20 r.d:r uthan dee 
woro länte hennes broder Joon Olsson som dem consummerade. [fol. 206v] Men Peder 
Olsson köpt hemmannet, och resten der af å bytett betallt, som war tiugu r.d:r. Actores att 
broors son Oluf Ersson i Backen, på skifftet fått tree richsdalers wärde för Karins föda och 
skiötzell ett åhr, och att Peder tillades sex r.d dhem han säger sigh fått, och dess utan wäll 
förtient. Der prætendera och åhrswexten proportionaliter aff inlagde 20 r.d som sedan blefwe 
betallte.  
 Resp. att han giortt uthlagor och Karin wäl skiötatt och effter hennes dödh dem lef-
wereratt. Erich Simonssons hustru, Ingridz moder, war Joon Olssons och Karins syster, och 
Peder Olssons faarbroder och faar syster, äfwen och Oloff Larssons i Backen. Oloff Ersson i 
Linsehl är Peder Olssons systers Agnäs förmyndare. Erich Simonsson haar tilbudit antaga 
Karin till skiötzell, men hon ursechtatt sig icke willia ifrån fadersgården, utan wille der 
förblifwa. 
 Saken togz i betänckiande och beslötz, nembl.: 
 Såssom Karin Olssdotter till tijo åhrs tijdh hafft hoos sin broors son Peder Olsson sitt 
nödhtorfftige underhålld och skiötzell och i dhet anseende testamenterat honom ett stycke 
åker och ett ängh, och arfftagarna på bytett effter henne tildeelt Oloff Ersson i Backen för ett 
åhrs föda och skiötzell tree r.d:r; altför den skull är hennes giorde testamente, som icke till 
wissheeten disputeres, iemfört med 31 capitlet Jordabalken Landzlagen, och dhet arfftagarna, 
Oloff Ersson tilldeelt, och funnit skiäligt, att Peder Olsson med rätta böör uthan skiffte 
behålla bemelte åker om ett trågh eller 2/3 mälingh med der tilliggiande ängh aff tuu lass, och 
der med wara tillfredz och lämbna tillslagne sex r.d:rs wärdhe till dehlning emellan arff-
tagarna. Och emädan som Pedher Olsson brukat heela hemmannet och resten tiugu richzdal:r 
[fol. 207r] icke förr än i höstas betallt, så pröfwes skiäligt, att han dem för sidsta åhrett effter 
sex pro cento förräntiar, som är tuå dal. 12 4/5 öre s.m:tt, huar emooth han behåller heela 
åhrswexten af hemmannet. 
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5. Joon Pedersson i Ytterbärgh begärte få igenlösa sin ¼ dehl i Solna quarn som till Siuhl 
Biörsson i Byen för nije åhr sedan bårtsattes för ellofwa dahl. 8 öre kopp. m:t, huar till sonen 
Pehr Siulson swarade, att hans fader sagt dhet wara fyra r.d:r á 6 m:k och der hoos kiöpt ny 
quarn och förbettrat redskapen. Joon Peersson föregifwer sigh intet mehra än tijo ortt i 
penningar och wärdhe fått, och nekar icke att refundera huad som ähr förbettratt.  
 Resolutio: Effter Kongl. Maij:ttz jordeplacat lägges quarnstelle till förra bohlstad, och 
effter Kongl.Maij:ttz resolution 1685 förlösn. med 11 dahl. 8 öre kopp. m:t till dess Siuhl kan 
bewijsa honom meera der på oppburitt, och Joon Peersson skall effter mäthismanna ordom 
betalla honom huad han der påkåstatt, förståendes dhet hon nu kan wara bättre, än enär han 
henne i pant bekom. 
 
6. Comminister herr Simon Limnæris angaf dhet Swän Olssons förfäder i Öfwerbergh 
hafwa flytt med gården ifrå gamble tomptan, och den satt till ½:ten på hans hemmans förland 
som kallas Hogzgården, begärandes få sitt igen, heller iämbngått af hans.  
 Resp. att dhet står icke på hans utan på sitt egit. Herr Simon, att råstehn löper genom 
hans gård. Men Swän, att han kan wijsa gambla råsteen som skall besanna hans tahl, dy skola 
godhe männ dhet i laga tijdh [fol. 207v] märckien besee och oppgifwa, huar å rättens uthslagh 
sedan föllia skall. 
 
7. Herr Simon berättar dhet ett lijtett skogzängh ligger så när till hans gårdh, att han intet 
kan slippa med sin booskap till skogz, begärandes få bytha dhet till sigh aff Påhl Olsson. 
Resp. att dhet waritt gammalt brodersbythe, och kan dhet icke mista för ledet skull och faar-
wägen.  
 Herr Simon, att han dess uthan uthrymmen hafwer, men han wille sigh der till intet 
förstå. Sedhan att ett quarnställe waritt till hans gårdh, som aff Påhl Olssons och Halfwar 
Nillsson föräldrar är förbygt, i dhet dee sitt transporterat längre oppföre, och eij dehm giortt, 
och skole rudera af dhet gambla än synas. Resp. att dheras quarnhuus står dhet, där dhet i 
några manss ålldrar stått, och att en gammall man aff åttatijo åhr, Peder Påhlsson wid nambn, 
skall minnas att ett uthruttit huuss på samma stelle stått och om deras förälldrar nånsin hafft 
dhet ställe som herr Simon omtallar, är dem okunnigt, och lärer ingen kunna dhet betygha. 
Dess uthan haar Hoggårdz quarnstelle intet stoort dugat, efftersom dhess lagzman Swän 
Peersson förordsakades dhet öfwergifwa och 1644 byggia i Dufbergh. 
 Herr Simon, att Peder Påhlsson, är Påhls swäärfaar och må icke wittna. Biörn Jonsson i 
Linsehl som är barnfödd i Öfwerbergh och Oloff Jonsson bägge äre gamble männ och för-
menes hafwa wettenskap om ofwannemde quarnställen och hålles nödigt låta saken beroo till 
des dee kunna blifwa afhörde. 
 
[fol. 208r] 8. Joon Pedersson Skugg i Ytterbergh angafs hafwa besåfwitt Märett Jonssdotter 
ifrån Öfwerbergh och icke warit troolåfwatt och henne sedan lijkawäll ächtatt. Wijgninghen 
skedde påsktijden, och barnet föddes olufsmessotijden. Ty blijr effter 3:de capitlett Gifft-
målabalcken Landzlagen boot halfwa mindre, som är för honom tiugu marck och för henne 
tijo marck. 
 
9. Oloff Siuhlsson i Funnesdalen, beswärade sig öfwer Oloff Olsson Gum i i Yterbergh för 
dhet han honom i Hofra by uti Ferilla sochn förledne åhr kallat tyff, som Anders Jonsson i 
Öfwerbergh och Hanss Ersson Syhl åhört och wittna kunna huar till Oloff nekar och 
föregifwer sigh dhet eij kunna minnas, efftersom han då war drucken. 
 Anders Jonsson aflade sin wittnesedh och bekände som föllier, nembl. Att han war 
samma gång i Hofra och uthe i stallen hoos bonden i gården, Oloff Jonsson b:dh, att byta 
hästar, och då kom Oloff Siuhlsson dijth, och sade dhet Oloff Olsson skälte honom för tyff, 
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och enär dee inkommo, yrckiade Siulsson der på och Oluff Olsson nekade. Siuhlsson badh 
honom tillstå orden, då will han gifwa honom dhet till, och han swarade, huru skall iagh 
tillstå, dhet iag intet sagt och giortt. Item, att Hanss Syhl war i andra gården, och kom effter 
honom in, och hörde allenast, dhet Siuhlsson bad honom stå till sina ordh, och han nekat, och 
meera wiste han der uti intet berätta. Huilket förehöltz Oloff Siuhlsson och han påstår honom 
sigh skällt, som Oloff Jonsson och hans [fol. 208v] hustru tillijka med Hannss Syhl skola 
kunna edelligen betyga. Altså gafs honom tijdh der till, till nästa tingh.  
 
10. Borghmestar Oloff Pedersson Ström opropades emoth hustru Margetta Andersdotter 
Swedijn, då hennes man, bruukzbookhållaren Lorentz Backman framstegh och tillbödh sig 
till action att wijsa sina skiähl, huilka han förmenar skohla wara gilltige emooth hans an-
gifwande. Borghmästar Ströhm hafwer skrif:tt häradzhöfdingen till ifrå Hudwickzwalld den 
23 novembris att han intet kunde i persohn action utföra, medelst en commissorial rättegångh 
som i Sundzwalld skulle den 12 huius företagas och hållas, och dy committerat pastoren herr 
Oluff Unæus på sin och barnens wägnar tingzslutett och begärte edh afhööra. Och som 
befallningzman berättar, haar pastor sigh derifrå uhrsächtatt, och Strömen sedan begärtt, dhet 
länssman Joon Pedersson wille dhet göra, och han nu inför rätten säger sigh intet der med 
hafwa att beställa, talla eller swara kunna.  
 Backman förehöltz Strömens begäran wara, att ehrnå rättens uthslagh, om begärte eden? 
Huar till först swarades, at omöijeligt för hans hustru war att komma medelst stoora oföre 
med mycken sniö och watn på ijsarne, så att han med störste möda och lijfsfahra komma 
kunnat, och förmodar, att intet lärer dher om resolveras, förr än hans skiähl blifwa 
öfwersedda, dem han wille och skulle insinuera om hans wederpartt eller dhess fullmechtige 
wore tilstädes, protesterandes på dhet högsta, på tijdzspillan, hinder och kåstnad.  
 Saken togz i betänkiande och enhälleligen beslötz, att [fol. 209r] rätten förblifwer med 
förra interlocutorie doomar af den 16 december 1686 och den 18 junij innewarande åhr, att 
saken kan intet företagas till sluth, förr än actor borgmästar Oloff Pedersson Ströhm och rätte 
swaranden hustru Margetta Andersdotter Svedin komma tilstädes, och blijr ultimat termin 
dertill dem förelagt till nästkommande wåhrtingh. 
 
11. Peder Mattzson i Herrö fodrade aff Oloff Nillsson i Mosätt tree richzdaler, och aff 
Mårten Jönsson i Mosätt 3 r.d:r bäggie i smått sölf. m:t som honom på sin sona hustrus Karin 
Olssdotters wägnar böör, och sexton åhrs intresse der på? Resp. att dee dem skylldige waritt, 
och Oloff Nillsson inwist Peder Mattzson bemelte tree r.d att bekomma aff Jöns Ersson i 
Glijsiöbergh. Jöns tillstår sigh 3 r.d wara skylldigh, och förlengst budit Peder Mattzson dem, 
och han eij wellat emottaga, effter som han intet fått dhet mynt han wellat, han haar och 
tilbudit honom en koo i betallningh och han eij wellat.  
 Peder, att han intet kunnat taga ringare mynt än han borde hafwa, och hade wäll till-
säijelsse på en koo fått, men icke bekommit. Mårten Jönsson tillstår sig wara skylldigh tree 
r.d:r men ingen lega låfwatt. Pedher Mattzson, att hans förman Erich Jonsson dem tagit och 
låfwat lego, men ingen skrifft der på hafwer.  
 Saken öfwerlades, att Oloff Nillsson skall betalla dee återstående tree rickzdal. i smått 
silff. m:t, och efftersom intet intresse kan bewijsas wara utfästatt, icke heller af någon 
summa, der till medh är honom förlengst betalning [fol. 209v] aff Jönss Ersson tilbuden, så 
kan rätten intet finna honom till interesse wara berättigat, och Oloff Nillsson söker sin 
fångzmann Jönss Ersson. I samma consideration blifwer Mårten Jonssons skulld aff 3 r.d som 
han i smått silff:r m:t betalla böör utan interesse. 
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12. Påhl Emphasson uthlåfwade willia gifwa Jöns Biörsson i Linseel fyra dahl. s.m:t såsom 
till förlijkningh och hielp till hans mistade häst som sonen Joon Påhlsson bracht ifrå boo-
wallen till skogz i beth, och han omkom i en källa, huar med dee woro tillfredz.  
 
13. Peer Siuhlsson i Öfwerbergh oppwijste Gunnar Swänssons sythningzskrifft på dess lilla 
hemman och löössörer effter des dödedagar at få och niuta, och der emoth skiöta honom och 
hans hustru till dödedagar, som opbödz första gången.  
 
14. Oloff Mattzson i Herrö lät opbiuda Peer Mårtenssons hemman i löst och fast andra 
gången i Kåhlsäter för 207 d. 11 öre k:r m:t iemte 16 swenska lispund. lijn och 19 norska 
marck till underpant och försäkringh. 
 
15. Oloff Mattzson i Herrö opbödh tredie gången Erich Jonssons den älldres hemman i 
Elfroos för 39 r.d:r pantsatt. 
 
16. Oloff Halfwarsson i Herrö opbödh andra gången Nillss Gunmundsons hemmanspartt i 
Öfwerbergh som honom arffeligen tillfallen är effter sin faarsyster för 40 dahl. s.m:t. 
 
17. I lijka måtto opbödh Oloff Halfwarsson i Herrö 3:de gången 2/3 dehlar uti Erich 
Jonssons hemman ib:m för 100 d. s.m:t iempte Joon Anderssons siettepartt för 25 dahl. dito. 
 
[fol. 210r] 18. Påhl Emphasson och Joon Biörsson opbödh andra gången Märitt Pedersdotters 
sythningzskrifft på een lijten jordepartt uti Linsehl med några få löössöhrer. 
 
19. Larss Olsson oppwiste sin faders länssmanns Oloff Perssons sythningzskrifft, som 
oplästes och opbödz tredie gången utan klander. 
 
20. Nillss Swänsson opbödh andra gången Anders Jönssons Bures hemman i Ransiö till 
sythningzlöön. 

 
 
 
Ting 5 mars 1688 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3475, fol. 219r–221r, RA. 
 
Anno 1688 d. 5 martij höltz laga ting med allmogen i Swegs tinglagh, præsente prætore och 
nämbden: 
 Peder Pedersson i Ytherbärgh  Simon Mattzson i Älfroos  
 Nillss Pedersson i Byhn  Joon Pedersson i Ytterbergh  
 Joon Biörson i Linsehl  Peder Olson i Säther  
 Peder Jöransson i Glijsiöbergh  Peder Pedersson i Älfroos  
 Påhl Olsson i Öfwerbärgh  Olof Jonson i Älfroos  
 Erich Simonson i Öfwerbergh  
 
1. Dato aflade Påfwell Olsson och Oluff Jonsson sin nämbdemansedh effter nya formularet. 
 
2. Samma dagh publicerades Kongl. Maij:ttz interesse placat de anno 1687. 
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3. Länssman Joon Pedersson betygade Herrhuset i Swegs prästegårdh wara intet förändrat 
wijdare, än een wäggfast sängh i cammaren är af nyo giordh. 
 
4. Saken emellan hustru Kerstin Månssdotter och hustru Britta Olsdotter i Öfwerhogdahl, 
angående deras slagsmåhl, företogs å nyo, och först förr påberopade wittnen effterfrågades, 
och woro desse icke tillstädes, Joon Jönson, hust. Kerstin Andersdotter och pijgan Kerstin 
Jonsdotter, men hustru Segridh Tryggesdotter tillstädes, som effter underwijssningh och 
wahrningh at bekänna och wittna, dhet hon med trygt samwette bestå kundhe, bekände som 
föllier, nembl. 
 Att hustru Britha 1686 om hösten för henne hemma hoos sigh sagt sigh mistatt ett lijnto 
nysta, och misstänchte ingen annan därföre än hustru Kerstin, som där warit under een 
lijkfärdh, och mehra wiste hon der om intet säija. Joon Jonssons hustru Gölu Olssdotter 
sammalledes på sin edh bekände, sigh komma till hustru Britta, då hon [lucka] sin wäf [fol. 
219v] som sadhe att ett nyste war bårtstullit, och innan åhret går uth, skall den samma mista 
armen heller ögat, och nämbde ingen, dhet hustru Kerstin fått wetta, och begärt dhet må witt-
nas, som skedde, förr än hon bröth armen af sigh, och meera weeth hon der uti intet säija.  
 Hustro Brita gafs wid handen berörde wittnens berättelsse, swar[ade] att hon misstäncht 
henne för bårtkomna nyste efftersom hon sådant nambn och rychte af fuhl folck hafft, och 
dessutan war hennes man angifwen för tyfwerie, och sedan blef laghwunnen, men nekar till 
hustru Gölus berättelse, och hon säger, så föll tahlet dem emellan. Men hustru Brita nekar, 
och säger sigh henne eij råka sedan dee wore tillhopa i fähuset, förr än nedher widh älfwan 
och kommande dijth säija, skulle wij råkas här, och widh dhet sama slogh hon till medh lilla 
rönpåken som hon hade medh sigh att klappa kläderne medh, efftersom barnen bårttagit rätta 
klappträet, nekandes alldelles sigh see och wetta henne wara nedh widh åhn, förrän hon kom 
nedheer i backen.  
 Hon berättar wijsa sigh för länssman hafwa fått åtta st. såår af hustru Kerstin i fähusett 
och att Peder Olson dhet och sedt, som sade sigh see henne wara rijfwin och klöst, och eij gaf 
acht på, huru många såår och blånader. Hustru Kerstin tillspordes, huru hon kan bewijsa, 
hustru Britta medh wredzmodh gått neder till åhn? Swarar, att hon inga kläder hade, och att 
länssman, hustrun, son och dåttran kommer nedh före till älfwan, och såge henne inga kläder 
hafwa. Hustro Brita att hon kastade kläderna på backen widh älfwan, och hustru Kerstin 
nekar, beropandes sigh på bem:te wittnen. 
 Saken öfwerlades och beslötz, att definitiv sluth kan icke skee, förr än bårtowarande 
wittnen blifwa afhörde, tillijka medh [fol. 220r] länssmans folck, som skohla wetta bewittna 
många såår hustro Britha aff hustru Kerstin fått, och om hustru Britta hafft lijn och barn-
kläder med sigh till älfwan, enär hon slagit hustru Kerstin.  
 
5. Joon Jönsson och hustru Kerstin Andersdotter och pijgan Kerstin Jonsdotter betygas 
wara lagstembde att wittna i saken, och ingendera sig instält, dy effter 33 cap. Tingmåla-
balcken saker till huar sine tree m:k:r. 
 
6. Comministri herr Simon Limnæi prætension på höstetinget aff Påhl Olson och Halfwar 
Nillsson i Öfwerbergh om quarnstället, som deras föräldrar förbygdt, och ny dam giordt 
företogs, och först förhördes Biörn Jonssons son Jöns Biörson i Linsell, effter fadern är öfwer 
etthundrade åhr gammall, och förmår icke komma till tings, dåch betygas wara beskedelligh 
af gått minne och förståndh som berättade effter sin faders ordh, att Dufbergsman Oluff 
Simonsson ägde den öfwerste quarnan, den han sågh der mahlas den tijdh han uti een kiärn 
stax ofwanföre methade, warandes då 15 eller 16 åår gammall, dhet Påhl och Halfwar intett 
disputera, och der hoos, att dhet icke kan wara förbygdt. Wettandes intet annat, än dheras står 
på gambla grunden och stället, och ingen kan annat minnas heller wetta, enär dhet första 
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gången funderades och bygdes. Och skall der hoos wara ett gått stycke emellan herr Simons 
hemmansställe och deras huus så att, om deras wore flyttiat, kundhe dhet lijkawäll dhet andra  
icke wara till mehns och hinder. Dufbergz och herr Simons betygas waritt ett. Herr Simon 
berättadhe, att deras quarnställe måtte waritt längre uthföre, och enär dee uthanföre flyttiat 
sine opföre, så måtte desses förmän och så giordt.  
 [fol. 220v] Erich Simonson, een gammall man i samma by berättar ingenn wetta, att 
deras quarnhuus annorstädz stått, än dhet nu står, dåch för fembton åhr sedhan af nyo timbrat, 
och tillförenne 40 á 50 åhr förfallit och obrukat. Erich Simonsson effter Oluff Jonsson 
Bagges som är öfwer åttatijo åhr berättelse, att Dufberg och Hogzgården egt öfverste 
quarnstället, men han mins intet, att någon der malit, och Påhls och Halfwars förmän 
innehafft aff ållder det dee hafwa, och icke något annat, fast deth under tijden warit ofärdigt, 
och icke i bruuk. Swaranderne, att den tijden dheras lågh öde och oferdigt, så bygde Oluff 
Simonsons son Simon i Dufbergh tillijka med Swän Pedersson ett quarnställe å nyo, som 
skedde a:o 1644, och der han någon rätt hafft på deras, så hade han snarare intagit deras 
gambla tompt och ställe, än å nyo bygt. Erich Simonson, att deras huus står på gamble stället, 
men huru damet är lagat heller ophögdt, kan han intett wist wetta.  
 Saken togs i betänckiande och beslötz, att Påhl Olssons och Halfwar Nillssons quarn-
ställe som af ållder stått der dee nu är blifwne effter Sweriges lagh 1 cap. Jordabalken L.L. 
conserverat medh uhrminnes häfd och rättigheet. Men såsom då innan förmenas wara längre 
giordh och ophögd, än för gammallt warit, huarigenom Hogzgårdz quarnställe skall wara 
förbygt och watn stämpt der på, som ofwanföre ligger. Altså pröfwes skälligt, att gode män 
skolle i laga tijdh der om ransaka och pröfwa om Hogzgårdz quarnställe sålledes är förbygt, 
och medh samma tillfälle i ögnosyyn taga, Hogsgårdzmans gamble lagzmans Simon Olsons 
intagne ställe nedanför dem a:o 1644 och undersökia om dhet kunnat det andra wara till 
hinder och præiuditze. 
 
[fol. 221r] 7. Jon Oluffson i Ytherbärgh, som å wåårtinget 1687 agerade med Mattes Olson i 
Herrö om Märett Olssdotterers quarlåtenskap, och studzade på några wittnens bårtowarande, 
förlijchtes sålledes, att Mattes Olson skall lämbna een fårskinsfäldh till Joon Olson som war i 
testamentzskrifften lämnat. Hans broder Hanss Olson, huar medh Jon war tillfredz och rächte 
honom handen, och sålledes är hans prætension i dhet måhlet dödat och opphäfwen. 
 
8. Oloff Halfwarsson i Herrö opbödh tredie gången Nillss Gunmundsons hemmans part i 
Herrö som honom arfftelligen tillfallen ähr effter sin sahl. faarsyster, för 40 dahl. s.m:t. 
 
9. Peer Siuhlsson i Öfwerbergh opbödh andra gången Gunnar Swensons gifne sythnings-
skrifft, med förbehålldh, att niuta i sin lijfztijdh sitt tillijka med hustrun nödtorfftige uppe-
hälle. 
 
10. Oloff Mattzson i Herrö opbödh tredie gången Pehr Mårtensons hemman i löst och fast i 
Kåhlsätter för 207 d. 11 öre kopp.m:t etc; till underpant och försäkringh.  
 
11. Nillss Swänson opbödh tredie gången Anders Jönssons hemman i Ransiö till syth-
ningslöön, att behålla effter des dödedagar. 
 
12. Påhl Emphason och Joon Biörsson lät opbiuda tredie gången Märett Persdotters 
sythningsskrifft på een lijten jordepartt uti Linsehl, med några fåå löössöhren, att niuta effter 
dhess dödedaghar. 
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13. Mattz Persson opbödh första gången Erich Olufsons halfwa hemman i Ransiö, att nyttia 
och bruka etc; som tuenne bröder, med förbehålld, att hustru Karins arfwingar effter hennes 
dödh medelst accord skola igenbekomma den uthlösningh som hon effter sine föräldrar fått 
hafwer.  

 
 
 
Ting 7 och 8 december 1688 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3475, fol. 230r–236r, RA. 
 
Anno 1688 den 7 och 8 december med allmogen aff Swegz tinglagh præsente prætore och 
nämbden: 
 Peder Persson i Yterbergh  Simon Mattzson i Älfroos  
 Nillss Pedersson i Byen  Joon Person i Ytterbergh  
 Joon Biörsson i Linsehl  Peder Olson i Säther  
 Peder Jöranson i Glijsiöbergh  Peder Pedersson i Elfroos  
 Påhl Olsson i Öfwerbergh  Oluff Jonsson i Älfroos  
 Sallomon Jonsson i Byen  Oluff Halfwarson i Herrö  
 
1. Dato publicerades Kongl. Maij:ttz skogsordningh. 
 
2. Joon Påhlsson i Älfroos skuldgafs hafwa besåfwitt Märett Jönssdotter i Härrö och aflat 
barn tillsammans, huilka tillstå gärningen, och barnet läfwat i nitton veckor, men Märett 
tillförne lägrat aff Mårten Nillsson ifrå Nårie för tålf åår sedhan som ogiffter war, altså 
plichtar han effter praxie för en kåna tree marck, och hennes straff fördubblas effter Kongl. 
resolution anno 1659, och blifwer 40 marck. 
 
3. Oluff Jonsson på Hede, beswärade sigh öfwer sin swåger Anders Jonsson Skrubb i 
Öfwerbergh för någon rest aff uthlagde penningar i hemmannet, warandes summan aderton 
stoora plåter och icke fått meera än 17 dito tilbaka, och der till med sedan köpt bräder för 2 
1/8 dahl. s.m:t. Resp. att han innehållit sex dal. för dhet han tagit af hans faders sigh tilldelte 
trediemans löön. Oluff förmente, att dåttran som är hans hustro skulle och få ärfwa, och fått 
pass fem dahl. k.r m:t der på. Anders beropar sigh på Erich Simonson i Öfwerbergh och 
Peder Siulson ibm [fol. 230v] som skohle kunna wittna, dhet hans fader, honom trediemans-
lönen till opföda gifwitt.  
 Erich Simonson berättar sigh höra Jon säija, att yngsta son skulle hafwa quarstående 
lega, och samma ordh sagt för Peder Siulsson, men ingendera bedit och kallat till wittne der 
om, eij heller fins dhet på hans lämbnade memoriale om ägendomen och des disposition. 
Sedan prætenderer han betallning för nederlagd arbette i tuå åhr medh huusbyggningh såsom 
een ny stufwa och nytt fähuus. Resp. att fähuset duger eij stort, och att han igenlagt bästa 
åkern, och begärer gode mäns syyn och besichtningh der öfwer. Oluff tillstår sigh måst 
igenläggia åkerstycket, emädan som deth med root war öfwer och igengått, och ärnat i dess 
ställe resta så mycket opp af gamble swalarne, om han fått blifwa der.  
 3:tio. Sökes betallning för rödningh neder i tächtan. Resp. att han halp honom hugga, och 
Oluf föregaf sigh gifwa honom math och läna honom sin häst till körsslor, och 4:do, Köpt 
höö och låtit förtära, och Anders tagit bårt gödningen dher effter. Resp. att han små slått-
stycken slagit och som opräknades, skall Oluff hafwa köpt ett lass höö. Oluff Påhlsson i 
Öfwerbergh war Anders Jonsons ombudzman, och som sonen berättar, haar han intet sagt, 
dhet Anders skulle hafwa trediemanslöönen. 
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 Till dombs voterades: 
 Såssom intet medh laghlijkmätige skähl, kan bewijsas, att Joon Skrubb gifwit sin yngste 
son Anders sin resterande trediemanslöön, altså fins skälligt, att alla syskonen effter quotan 
dehla trediemanslöhnen. Huadh Oluff Jonson huusbyggningh på gården widkommer, så 
räknas fähuset och köpte bräder wara hans plicht effter Kongl. Maij:ttz husesynsordningh 
[fol. 231r] såsom een landbonde för sina tuå åhr, men för hans opsatte stufwa skall Anders 
Jonsson effter mätismanna ordom honom betalla, och widh samma tillfälle skolla gode män 
besee den rödningh som Oluff föregifwer sigh giordt, och läggia skälligen dem emellan. Men 
hans prætension om gödningen, hålles aff intet wärdhe, och böör för dess ringheet, derföre 
intet niuta. 
 
4. Oluff Swänsson Bäck kärade till Anders Olsson i Rijssmyhr, för dhet hans boskap uth-
bett ett hans ängh som är æstimerat för ett lass. Resp. att dhet ligger hardt widh byen, och 
warit hägnnat och nu intet, dy kan boskapen snart komma der in. Actor föregaf ingen hägnad 
om alla dheras ängiar är, utan änckian hustro Ingeborgh som ängiet hade till förrådh, rastade 
dijth några buskar, så att han skulle hafwa dhet bättre i fredh, som bewittnades sant wara. 
Nämbdeman Oluff Jonson och Erich Halfwarson betyga, att till ett lass höö skadha medh 
bethande och trampandhe kunde wara dher giordh, som höltz wara wärdt 24 öre s.m:t, altså 
böör Anders Olson effter 9 cap. Byggningabalcken L.L. wedergälla Oluff Simonsson ett lass 
höö aff samma slags art, heller betallat medh 24 öre s.m:t. 
 
5. Anders Jonson i Öfwerbergh bekänner sigh af hastige modhe slagtt Peder Halfwarsson 
ibm en öörfijhl, huar af tolffman Joon Person berättar honom på högra sijdan fått een blånad, 
dy dömmes han effter 13 cap. Såramålabalcken med willja L.L. at böta tree marck. 
 
6. Nillss Swensson och Joon Biörsson i Linsehl angåfwo sigh förledne sommar hafwa legd 
slått aff Oluff Persson i Glöthe och kommande dijth med sitt folck, hade Jöran Mårthenson 
slaghit [fol. 231v] af dhet bästa, och dee som sielf åttonde wore, måtte gå een så långan wägh 
till 2½ mijhl fåfengt, huar till swarades, att grannarna hafwa ingen wiss skipte på sin slått, 
utan den som kommer får slå. Der till Oluff Pederson swarar, att han äger Uhne ängiet halfft 
och dee andra grannar halfft, och att han sagt för Jöran sigh dhet skieppat bårtt till 
Linsellerne, och att Jöran dhet slagitt twå åhr utan lego och låtit förbiuda hans höö. Jöran 
förmente sigh wara närmare än uthbydzman der till, och att han eij meera slagit, än på hans 
part kan belöpa, och att ingen ordning haar der waritt, heller något skipte icke een gångh, 
huarest någondera bordt begynna heller huar effter annan, der till Oluff Pedersson beiakar.  
 Jöran, att han intet meera slagit i sommars än förra åhren, och brukat samma hässior. 
Actores beklaga den långa wägen, som merendels fåfengt restes, och tillhopa allenast till sex 
lass bärgat. Jöran, att der war mehra som dheras hästar uthbette och förtrampade. Actores, att 
dhet war med gammall fäudh igenom gått. 
 Alldenstundh ingen skillnadh och skipte waritt mellan grannarna på Uhne ängh, utan den 
som dhet bäst behöfdt och först dijth kommit slagit dhet honom behagatt. Och Jöran 
Mårtenson pröfwes intet meera förledne sommar än förra åhren där bärgat, och brukat sina 
förra opsatte hässior. Altså kan rätten intet finna honom därutinnan straffwärdigh och derföre 
ophäfwes giorde arrest på hans höö. 
 
7. Hustru Kerstin Månsdotters käremåhl emoot hustro Brita Olssdotter i Öfwerhogdahl om 
deras slagsmåhl, förhördes och drängen Joon Jonson ibm effter aflagdan edh wittnade, nembl. 
[fol. 232r] att hustru Britta Olssdotter kommit till hans huusbondes Gunnar Essbiörnssons 
gårdh ib:m nu för tu åhr sedan, och berättat, att hon haar låtit slå armen aff hust. Kerstin, för 
det hon af sig stullit wäfnystan, och meera wiste han der om intet gifwa wid handen. Hustru 
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Kerstin Andersdotter är siuuk, och intett kan komma till förhöör, och hennes man Peder 
Swänson betygar henne eij meera hördt, och wetta deraf, än hustru Britta för henne och hust. 
Segridh sagt, sigh hålla hustru Kerstin före hafwa bårt stullit wäftonysta för sigh, och ingen 
wijdare kundskap der om hafwa. 
 Pijgan Kerstin Jönsdotter, att hustru Britta kommit för twå åhr sedhan till Gunnars, der 
hon tiente, och sagt dhet hustru Kerstin stullit wäftonystan af sigh, och derföre haar hon satt 
armen till, dhet hon göra låtitt. Hustru Britha gafs wid handen ofwan nämbde wittnens 
intygande, som bekänner sigh sagt ingen annan rådh hafwa till at få hafwa sitt quar, än låtha 
uthmärckia tyfwen, till at skratha dhem der medh, men aldrigh giordt, utan sagt dhet förr än 
dhet skedde, men Joon påstår sin edellige bekännelsse.  
 Länssman i Hodahl, Oluff Persson, berättar sigh på timbringen see Kerstin och Britta 
slåss nedh wid åhn, men war eij dijth, och sågh eij hustro Britta några lijnkläder hafwa med 
sigh, och intet blef warse enär hon gått ned före heller op före, och sedan gått till åbacken och 
bedt dem eij mehra gallnas. 
 Johan Jonsson ibm, som hulpit länssman timbra, att länssmans dåtter Kerstin blef skickat 
söder om älfwan effter een nafwar, och wid dhet samma hördes roop neder wid åhn, då denne 
springer uthföre, fruchtandes at Kerstin kommit nedher i åhn, och då [fol. 232v] sågh han 
hustro Kerstin Månssdotter stå nedher i wattnet lijtett öfwer knä, och Britta litet närmare 
landet, därest intet så djupt war, och slogh henne några slagh, och der med gick hon der ifrån. 
Seendes inga lijnkläder, ej heller gaf acht på mehra, utan gått till sitt arbethe, och bedt 
länssman twia[?] om dem, dhet han giorde. 
 Hustro Britta Olssdotter bekändhe omsijder, sigh see, enär hustru Kerstin gått neder till 
älfwan, och då blifwitt sint, af dhet hon tillförne öfwerfallit sigh i egit fähuus och håårdragit, 
och dy gått neder till åhn medh barnkläder at harmas på henne, och några slagh gifwitt, 
warandes några dagar emellan beggie slagzmålen, och intett der emellan råkadtz, huar till 
hustru Kerstin beiakar. 
 Johan Jonson, att han sågh hustru Kerstin wara blå på axlan och armen, och intet blef 
warse något på handan, och gaf eij stoor acht på, emädan som han intet war befallt der om, 
utan elliest dijt gått, men hustru Kerstin säger på handan störste skadhan wara, dåch synes 
intet ärr, seendes hon först på denna, och sedhan på dhen andra handan effter ärr, och fan 
inga. Länssman Oluff Persson bewittnar, dhet hustru Britta war rijfwin af hust. Kerstin i 
ansichtett och war blodigh, och hade tree små såår. 
 Märckiandes är att watnwägen hörde dem bäggie till. Sedhan, att hustro Kerstin fuller 
intet kan synas i acht och meningh att slå hustro Britta i hennes egit fähuus, utan widh 
munbruk henne tagit i håret, och fått ett såår i pannan. Hustro Britta föscht dhet samma 
harmas och henne slagit neder widh åhn, der dee lijka rådande waritt, huilcket äro skiedt förr 
än denne action begyntes. 
 Saken discurerades och beslötz enhälleligen, att ehuruwäll bägges gerningar rörer 
edzöre, och quinnor effter 36 cap. [fol. 233r] Edzörebalcken Landslagen eij må bryta edzöre, 
utan plichta effter såramålom. Altså blifwer hustru Kerstin Månssdotter saker effter 10 cap. 
Såramålabalcken med willia L.L. för tree små såår hon haff:r hustro Britta Olssdotter i 
ansichtet uti hennes egit fähuus rijfwit, at bötha för huardera tree m:k och i anledningh aff 37 
cap. Edzörebalcken L.L. wari ogilt dhet hon fick. Hustru Britta Olssdotter som hafwer 
öfwerfallit hust. Kerstin neder widh älfwan, bote effter 13 cap. Såramålabalcken med willia 
L.L. för tuenne blånader á tree m:k. Och såsom hust. Britta befinnes allenast sagt sigh nödgas 
sökia medell altså wiss kunskap om tyfwen, och sedan hustru Kerstin fallit af hästen och 
bruttit sin arm utur ledh, uthlåtit sigh der till warit ordsaak, och sagt henne fått sin förtiente 
löön, men ingen wellat eller kunnat at öfwertyga henne någon ondh menniskia och trulldom 
brukat, huarcken i een eller annor måtto, altså blijr hon derföre otilltallt. 
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8. Erich Olson i Ransiö beswärade sigh öfwer Peder Mattzson i Herrö i så måtto, att han för 
fem åhr sedhan giorde dhet afftahl med honom, att hans son Mattz Person skulle träda tillijka 
med honom till Erich Jonson i Ransiö och beggie stå hemmannet före, uti Erich Jonsons och 
hans hustrus lijfztijdh, och dem wäll skötha, och effter deras dödedagar behålla deras 
ägendom i löst och fast, warandes Pehr Mattzsons hustru Ingeborgh Ersdotter syskonebarn 
med Erich Jonson, och till halfwa gårdens inbördande, uthlade Peer Mattzson först, tiugu st. 
stoorplåtar, och een tijdh der effter tiugu stycken dito, huar medh Mattes tilträdde, och gaff 
sigh i lagh medh honom. Och efftersom han icke war full arbetzkarll afftaltes, att huilken aff 
dem skulle behålla gamble folcket, skulle behålla twå trediedehlar af hemmannet och den 
andra 1/3 dehl huar medh afhyssningen skedde, blifwandes Mattz [fol. 233v] tillbudit 
huilcketdera han wille emottaga, då han swaratt sig intetdera utan rådslagh medh sin fadher 
göra kundhe. Då Pehr Mattzson kommit, och tagit sin son Mattz der ifrån förledne wåhr. Och 
då slötz, att Erich Olson skulle betalla och lefwerera Peder Mattzson sina uthlagde penningar 
tilbaka till hösten utan ränta, men skulle deth eij skee, dem förränta, som Anders Jonson Bure 
i Ransiö bewittna kan, huilken gafs edhen effter, och han berättade, dhet Pähr Mattzson 
uthlåfuade hafwa dilation medh inlagde jordepenningar till hösten utan interesse, men intet 
längre, och att Erich Olson sagdt om hans meningh ähr at hafwa lego ifrå den tijden 
penningarna inlades, så må han taga dem igen, där han dem lagt, och skaffa karll i Mattes 
ställe, och Allhelgone dagh lefwereratt 43 stycken stoorplåthar, warandes Erich Olson med 
Erich Jonsons hustru till 3:die, anhållandes at blifwa qwitt gifwa honom ränta för penning-
arna dee åhren han och Mattz brukade hemmannet. Huar till swarades, att 40 dahl. s.m:t 
lefwerertes strax, och tree åhr dher effter 40 dahl. dito, att niuta effter gamble folcketz dödh 
¼ och ¼ köpt för bem:te penningar.  
 Der till medh haar Mattz i fem åhr swarat till halfwa uthgiffterne effter specification som 
är 70 d. 16 kopp:r m:t. Men förledin wåhr wille Erich Olson lämbna åth Mattz allenast 1/3 
dehl och behålla 2/3 dehlar, huar medh han intet kundhe wara belåten, och dy fått bemelte 80 
d. s.m:t tillbaka och 18 d. kopp. m:t begärandes dhet öfrige igen och interesse för inlagde 
jordepenningar ifrån den tijden dee lefwerertes, hafwandes medh sigh dijth een koo, twå fåår, 
ett lamb och tuå stycken getter. [fol. 234r] Anders Bure betygade, att Erich Olson begärte 
utan interesse dilation på inlagde jordepenningar ifrå den tijden dee inlades, och Pähr 
Mattzson der till beiakat. 
 Inlagde specification öfwersågs och fölliande poster ehrkändes: Erich Olson tient ett åhr 
förr än Mattz kom 18 d. till halfft hästeköp 28 d. 16 öre. En pijgelöön 12 d., skomakar och 
skräddarlöön ehuruwäll han dhet eij mins 2 d:r 20 öre. Länt Erich Olson 18 öre. Till Joon 
Halfwarsson i Glijsiöbergh 2 dahl. 8 öre. Facit 63:30. Dee tree dahl. till een pijgas 
legopenningh och 18 öre till een dito disputeres. Men een pijga legde han, men intet beståtz 3 
dahl. utan 18 öre. Erich Olson nekar alldeles hafwa fått till läns tree dahl. kopp. m:t at 
förskiutha till dombrefwetz inlösn. Mattz, att dhet skedde i Ransiö, och Peder Mattzson säger 
sig dem lefwererat i Herrö, dåch kan dhet wäll rättas dem emellan. 
 Tuisten består förnembl. att Pehr Mattzson prætenderer lego för inlagda jordepenningar 
ifrå den tijden. 2) dränglöön för Mattes, 3) förskuttne penningar till gårdzsens nytta. Mattz 
tillstår att Erich Olson budit sigh 1/3 dehl jordh, boskap, kåp och kahr.  
 Till dombs voderadees: 
 Såssom Erich Olsson befinnes intet hafwa ryggiat dhet contract som war giordt emellan 
Mattz Pederson och honom om Erich Jonsons hemman i Ransiö och dhess sythningslöön, 
med inlagde penningar i dhet andra halfwa hemmannet, utan fadern Peder Mattzson i Herrö, 
enär han eij nogdes medh senare anbudna willkor för sonen, friwilliogt tagit honom derifrån, 
och uti Anders Jönsons Bures närwaru låfwat bijda medh inlagde jordepenningar till förledne 
höst utan lega, och samma gångh förbehölt Erich Olson sigh, intet willia för den tijden, 
Mattes på hemmannet war, något interehse gifwa, och om så Peder Matzsons meningh wore, 
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må han taga dhem där han dem lagt, och skaffa een i Mattes ställe, och då låfwades som sagt 
är. [fol. 234v] Altförden skuldh kan rätten intet obligera Erich Olsson, at betalla något inte-
resse der af, helst och emädan åkerbruket her i landet och i synnerheet i näst förfluttne åhren 
intet stoort kastatt af sigh. Sedan, så wijda Peder Mattzson sielff tillstår, att Mattes icke 
alldelles är dugligh till allt bondearbete, och dess utan niuttit sina sletzkläder uti ett och annat. 
Altså finner rätten skälligt, att Erich Olson skall gifwa honom sex dahl. s.m:t om åhret, som 
är 30 dahl. s.m:t och i lijka måtto restituera och betalla halfwa hästens wärde med 28 d. 16 
öre. Ett åhrs pijgelöön 12 dahl. Skomakare och skräddarelön 2 dahl. 20 öre. Länte 18 öre, och 
till Jon Halfwarson i Glijsiöbergh 2 dahl. 8 öre i kopp:r m:t. Räknat som är i sölfwermynt 15 
dahl. 10 öre, och sålledes wara åtskijldhe som ransakningen uthförligen innehåller och 
uthwijser.  
 
9. Borghmästare Oluff Perssons Ströms breef och inlaga till häradzrätten daterat Huss-
walldh den 15 novemb. sidstledhen, ingafs aff borgaren Hanss Dahlman, som uti brefwet och 
inlagan är fullmechtig giordh at afgöra domen emellan honom och hans sons hustru Margetha 
Swedin, och den inlösa, och i widrig fall appellera under loflige lagmansrätten, med begäran, 
att i domen må infattat blifwa alla momenta som han moverat i sin libell den 19 decemb. 
1686. 
 Och eftersom hon på trenne tingh intet haar wellat comparera, förmodhas henne för 
contumax blifwa ansedd. Backmans skamlösa skrifft och iniurier seer han fuller intet kunna 
företagas, för än hufwudsaken blijr afgiordh, begärandes at han må blifwa pålagt, att på ett 
säkert rum sättia der 1500 dahl. kopp. m:t som barnet till arfs fallit är, heller taga på sitt 
answaar. Huar till bokhållaren Lorentz Backman swaradhe, att han haar wäntat sin hustro 
effter afftahl hijth, men måtte något hinder med siukdom [fol. 235r] kommit som henne 
afhållit, begärandes dhet hans skähl som klara ähre kunde blifwa anhörde, och saken sedan 
afhulpen. Huilcket togs i noga consideration, och ehuru gerna rätten wellat skynda action till 
sluth, så hafwer dhet lijkawäll icke denne gången kunnat skee aff fölliande orsaker, nembl.: 
 Såssom först, hafwer borgmästaren Oluff Person Ströhm på tinget den 16 december 1686 
intet agnoscerat bookhållaren Lorentz Backman, att swara uti een sådan saak för sin hustru, 
huilcket rätten medelst sin interlocutorie dom dato aggreerat, och resolverat, att saken måtte 
derföre den gången beroo. 
 2:do) Anno 1687 den 18 junij förmentes saken effter laga citation skulle uti borgmäs-
tarens och hustru Margetta Swedins närwaru kunna företagas sluteligen, då actor intet war 
tillstädes eij heller hust. Margeta Svedin utan dess man Lorentz Backman, och dy effterläfdes 
1686 åhrs interlocutorie dom, at saken intet företages, med mindre och förr än sielfwa actor 
och swaranden koma tillstädes, att klaga och swara.  
 3:tio) An:o 1687 den 18 december sammalledes, då ingendera af parterne war tillstädes, 
utan actor committerat kyrckioherden wyrd. herr Oluff Unæus, och sedan länsman Joon 
Person, och bäggie sig ursächtat, och Backman på sin hustrus wägnar, och altså till föllie af 
dhet förra, kunde intet der till göras, utan pålades parterne i egne personer comparera och stå 
huar annan till mundz. Och emädan som ingendera eij heller nu sig infunnit, utan borg-
mästaren haar nu allenast committerat mons:r Hanss Dahlman att afgöra domen och 
bookhållaren Backman anhåller att hans klara bewijs till sin hustrus exculpation må företagas 
och utharbetas till dombs.  
 Så förblifwer rätten lijkawäll med sina förra afsagde domar derutinnan, och der parterna 
[fol. 235v] icke till nästa tingh bewijsa sina laga förfall, huarie gångh dee icke sigh instält, 
hafwa dee at wänta laga correction. 
 
10. Oluff Mattzson i Herrö begärte skriffteligen at få ophäfwa för skälige orsaker skull, den 
dehlningh han giorde i sin sahl. hustrus lijfztijdh emellan sina barn, och dehla effter lagh. 
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Sonen Mattes Olsson Dalman, begärte, att den förra dehlningen må blifwa hållen, och at icke 
något der om må företagas, förr än alla barnen komma tilstädes. Sonen Hanss Dahlman är 
tillstädes på sin och broderen Erichs wägnar. Mågen Peder Danielson Gropman på sin hustrus 
wägnar potesterer på giorde expenser, och at hans hustru intet bekommit, dhet henne låfwat 
är. Frånwarande äre desse: sonen Johan Olsson i Rijssbrun. Mågarna Swän Essbiörson i 
Öfwerhodahl, Rålff Halfwarson i Lillherrdahl och Peder Swänson i Wembdahlen, huilka 
Oluff Mattzson föregifwer sigh sändt budh, men intett låtit citera. Och så wijda alla 
interessenterne och arfftagarne icke äre tillstädes, så kan rätten intet optagha och handtera 
hans begäran, mycket mindre i parternes frånwaru afdöma, utan måtte beroo till des samptl. 
blifwa lagligen citerade. 
 
11. Mågen Peder Danielsson Gropman tillijka med Mattes och Hanss Dahlman, begärte att 
fadren Oluff Mattzson icke må effter låthas träda i annat gifftermåhl, förr än han hafwer 
afwittrat sina barn, och skildt dem wederbörligen ifrån sigh, huilcket såsom dhet är Sweries 
lagh och Kongl. förmyndareordningen lijkmätigt. Så remitteres och recommenderes dhet till 
herr probsten heller ven: consistorium, att enthålla honom i medler tijd der ifrån. 
 
12. Oluff Mattzson i Herrö opbödh förste gången Joon Olufssons [fol. 236r] hemman i Byen 
á siu trögs uthsäde, som han pantewijs Oluff Mattzson oppdragit för länta penningar nembl.: 
1) 20 r.d specie som Jon Olssons fadher bekommit, 2) broderen Siuhl Olson till uthlösningh 
14 r.d á 1½ dahl. s.m:t. Item ellofwa r.d: effter dito valeur, som skrifften daterat Sveg d. 16 
maij 1688 uthwijser. 
 
13. Erich Olsson i Ransiö opbödh förste gången Erich Jonsons hemman i Ransiö som han 
först betallt till Halfwar Påhls barn i Glijsiöbergh 102 d. s.m:t, broderen Jöns Olson be-
kommit 102 dahl. dito som och antagen är hemmannet at förestå, och der hoos beggie sytha 
gambla folcken, och effter deras dödedagar byta sig emellan den ägendom som effter dem 
finnas kan. Skrifften daterat Swegh d. 8 decemb. 1688. 
 
14. Kånan Agnäs Olsdotter prætenderer arff effter sin faarbrodher och faders syster tillijka 
med sin broder Peder Olson wid siön, och intet will cedera till broors sonen Erich Half-
warsson något deraff. Resolutio effter Sweriges lagh niuther brooderson lika rätt i arff som 
broderen.  
 
15. Siuhl Biörsson i Byen lagstembd för tyfwerije af Pähr Hennichson ibm och intet 
comparerat heller låtit wijsa förfall, dy effter 33 cap. Tingmålabalcken plichtar han tree 
marck.  
 
16. Herr gouverneurens excellens ordre att ransaka om afhyste och wnderslagne hemman 
förehades äfwensom i Wemdahlen och ingafs een underskrifwen längd der öfwer som 
befallningzman öfwergafs. 
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Ting 19 och 20 juni 1689 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3477, fol. 387r–392r, RA. 
 
Anno 1689 den 19 och 20 junij, höltz laga ting medh allmogen aff Suegz tinglagh, närwa-
rande chronones länssman Peder Oluffson och nämbden: 
 Peder Pedersson i Ytherbärg  Simon Mattzson i Älfroos  
 Nillss Pedersson i Byen  Joon Pederson i Ytherbergh  
 Joon Biörsson i Linseldh  Peder Olufson i Säther  
 Peder Jöransson i Glijsiöberg  Peder Persson i Elffroos  
 Påfwell Oluffson i Öfwerberg  Oluff Jonsson i Älfroos  
 Sallomon Jonsson i Byen  Oluff Halfwardson i Herrö  
 
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ttz barnamordzplacat. 
 
2. Röklängden öfwersågs och iusterades dato. 
 
3. Dato innewarande åhrs contributionslängdh. 
 
4. Oluff Jonsson Skugg i Kåhlsäter, angaff skrifftelligen hurusom han effter faderens dödh 
delte medh sin broder Larss Jonson halfwa faders hemmannet, och Larss sedhan bårtbytte sin 
halfwa dehl med Erich Siuhlsson ib:m som sedhan gaf sig till sythningh hoos Oluff Olsson, 
huilcken hemmannet antogh, och skiötte honom till des dödedagar, och sedermehra deth såldt 
till Biörn Halfwarson, som dhet åter aff Oluff Olsson igenlöst, och såldt till Oluff Jonson, 
som begärer dhet få tillhopa som dhet fordom warit. Huar effter undersöcktes och intygades 
dhet för tiugu åhr sedan warit ett rökemanthall och effter faderens dödh besuttit aff 2:ne 
bönder och skattat för 2:ne röker, men intet afhyst, utan bodt tillsammans i een och gamble 
gården.  
 Resolutio: Dhet competerer intet tingzrätten at ihoopläggio och sammanslå några hem-
man och röker, Kongl.Maij:tt och chronan till skadha och afsacknadh i dhess rättigheet, utan 
förblifwer dher widh som giort ähr är, emädan dhet så wähl som andra tåhl 2:ne åboer.  
 
5. Simon Halfwardson i Ytherbergh, beswärade sigh öfwer sin broder Larss Halfwardson i 
så måtto, att enär dhe för siu åhr sedhan [fol. 387v] bytte sitt faders hemman i tw, föll på acto-
ris lått hehla humblegården, och på broderens, all den löfskogh som till hemmannet hörde 
och afftalladess så, att huardera ställe hafwa halfwa humblegården och halfwa löfskogen, 
men 1687 hafwer Larss flyttat märckie som war skurit i een gerdzlero på nårra sijdan in på 
Simons dehl, och året der effter å nyo gerdzlegården dher effter stängt, och altså hade dhe 
dijth tolffman Joon Pedersson och grannen Peder Gummundson, som effter beggies begäran, 
satte een stehn till skilldnad dhem emillan i humblegården, och befans skurna märcket på 
gerdzleroan iwaradragit in på Simons, och blef så afftallat, att Simon skulle hafwa den wästra 
dehlen som Larss förr hafft, och Larss hans dehl dhet Joon Pedersson betygar sant wara, dåch 
meddhet förordh aff Larss, om Simons dehl så godh son hans är, efftersom han sin oplagat, 
och Simon sagt sig och sin part lagat, och huardera skulle tagha och behålla sin stöör. Larss 
säger sigh nöijas med dhet bythe som giordt är.  
 Simon anklagade Larss Halfwarsons hustru Märett Jonsdoter för dhet hon förledne höst, 
då han af sin humblegårdhz dehl någon humbla optagit, kommit, och der aff een fambn full 
taghit och kastatt öfwer hagan. Sedhan kom hon dijth och slogh myssan aff honom, och enär 
han henne hålla skulle, haar hon tagit honom med ene handen i håret och sedhan med bäggie, 
då han henne skuffat och stött ifrå sigh.  
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 Hustro Märit bekänner sigh taga fambnen full och kastatt öfwer hagan, i meningh at låta 
liggiat till des gode män skulle den bese, och at Simon dhen igen bekom, och tagit sedhan 
derifrån. Hon föregifwer sig af honom blifwa kullstött, enär hon wille taga ehn fambn med 
stöör och humbla, och läggia afsijdes at låta besee, och widh dhet hon reste upp, fått honom i 
håret, tillståendes sigh slagit myssan aff honom.  
 Hustro Märitt angafs desslijkes, hafwa 1688 om wåhren uthur Simons ladu, dher Larss 
hade sin uthtröskade halm, tagit några kornband aff hans. Resp. att hon togh allenast ett korn-
bandh för deth Simons häst, tree åhr på radh tommat sigh [fol. 388r] i sin mans åker, men 
intet meera. Simons hustro Gertrud Jonsdotter, berättar sigh blifwa warsse kornax öfwerst i 
Larses lass, och ehuruwäll hon wiste honom intet korn der hafwa torde hon icke där om talla. 
Sedhan och då strax, begärte hustru Märett aff henne een kielcka, at draga dädhan dhet öfrige 
aff halmen. Då Larss bedit Gertrud hielpa sigh håhla igen lasset, då hon bleff warsse, att 
kornband lågo öfwerst i, och der öfwerlagde halm aff stången derifrån kommen, men dristade 
sig icke ändå tahla der om, utan bleff sårgsse och gått till fähuset och kommande der ifrån, 
såg Märitt aff gålfwet tagha ett kornbandh, och swepa och göma ibland sin halm, dristandes 
lijka wähl sig icke der om talla, utan sedhan, då Märett omsidher bekändt sig taga ett korn-
bandh, deth hon och nu tillstår, bediandes Larss förklara sigh öfwer deth som skall syndtz 
öfwerst i lasset, huar till han swarade och sade, sig i ladan hafwa några bandh otröskade 
minnandes intet huru många der wore, och dem lagt oppå lasset, och ingen löös halm hafft 
och dem öfwerhölt, utan knippetahl.  
 Saken öfwerlades enhälleligen till fölliande dohm.  
 Alldenstundh märckiet till skildnad emellan Simon Halfwarsons och Larss Halfwards-
sons halfwa dehl i humblegårdhen warit på een gerdzleroa skurit, och korn på nårra sijdhan 
dragen litet på Simons halfwa dehl, huar effter gerdzlegården på dhen nårra är sedhan opsatt. 
Och såssom dhet lätteligen kan wara händt och icke williandes skedt Simon till præuditze, 
helst emädan som huardera ägde dhess halfwa, altså kan rätten intet finna något rå, som lagh 
strängelligen förbiuder, der med wara flyttiat, och dy föllier intet strax der på. Sedhan, anbe-
langande dhet Larss Halfwardsons hustru Märett Jonsdotter, hafwer tagit een fambn full med 
stöör och humbla, aff dhet Simon på sin tilbytte halffpart optaghit och kastat öfwer 
gärdzlegården, så pröwas bythet, dels medh [fol. 388v] willkor wara skedt, och dy hustru 
Märett aff missförståndh och hastige modhe der till kommit, och allenast lagt på een sijdha så 
som till widermählo. Altså är dhet icke considererat till någon plicht. Men för dhet hon 
hafwer honom håårdragit, böthe hon effter 13 cap. Såramålabalcken med willia L.L. tree 
marck. Sammaledes plichtar hustro Märett, för ett kornbandh hon olåfligen tagit, effter 
Kongl. Maij:ttz Straffordningh, med tree gånger så mycket som dhet war wärdt nembl. 12 öre 
s.m:t föruthan dhet som afhändt och stullit bleff, och om hemmans lösn söke Simon sin 
broder Larss effter föregången laga citation som han kan. 
 
6. Oluff Knuthzsson i Öfwerbergh, kärade till Anders Jonsson Skrubb, för dhet han för-
ledne wåhr skall stullit aff sigh een börda höö utur een lada hardt wid gården, brukandes till 
skähl och beewijs, att Anders Jonsson, den tijden hade ondt effter höö, och intet hade låås för 
sin ladudörr förr än höet stalls, utan sedhan, och kände igen sitt bårtmistade höö i hans stall. 
Item, att han söndagen effter pingst på heemwägen ifrån kyrckian, kommit rijdande effter sig, 
som redh på Erich Simonssons häst och tree gånger rijdit i fyrsprångh förbih in på hans häst, 
så at han studtzat och wändt sigh, men icke ett ordh tallt, huar aff hans hafwande häst bleff så 
yhr, at han intet kunde hållas, och dy bleff Oluffs behn skadat, att blodh der aff rann, och 
halps aff Chrestopher Larsson i sin gårdh. Huar öfwer Anders Jonsson sig förklarade och 
beklagade först, sig wara omildt angifwen och beskylt för höötyf, huar till han finner sig och 
är heel oskyldig, och att i hans stall är funnit samma slagz höö som Oluff skall mistat, kan 
wäll wara, efftersom dee bäggie ägha slått uti ett rå tillhopa, och aff sitt egit sålt höö, emedan 
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han hade icke meera än een häst. Anhållandes, at han för sitt obewijsslige tillmähle må blifwa 
lagligen ihugkommen. Sedhan hafwer han ridit på sin häst ifrån kyrckian, och enär Oluff 
bedit honom rijda sig förbij, haar han dhet giort, och i ingen måtto honom [fol. 389r] 
huarcken skimph eller skada tillfogat, tillståendes sin ladu wara med utan låås bewarat, som 
een tijdh låg wid dörren, effter som intet höö war i ladun, och gåendes een gång förbij sin 
ladu, tagit utanlåset op, och satt för dörren, på dhet, dhet icke skulle förkomma, men alldeles 
osandt är, att han tagit något höö aff honom. 
 Oluff föregaf, att Halfwar Nillsson skall kunna bewittna att hans mistade höö fans i 
Anders Jonssons stall, som berättar dhet Oluff wijst sigh ladunn der han mistat höö, och huru 
mycket deth ungefär på wäggen sig sträckt och warit, som war smått höö, och i stallen hoos 
Anders Jonsson funnit smått höö, så i krubban som in i wråån, dhet andra tyckt, men icke 
dhet med dhet andra jämfördt, att han kunnat förwisso betyga, deth der af warit. Eij heller 
war i stallen så mycket som sades wara mistat. Oluff, att een dagh war emellan han mistade 
höet, och han läth Halfwar ransaka i Anders Jonssons stall. Anders Jonsson berättar, sig dag-
arne för än Oluff skall mistat höö, warit med sin häst hoos Påhl Olsson ib:m och icke war 
hemma enär hans stall ransakades, och icke kunnat så hastigt (om så illa warit) låta förtära 
hans förkomne höö.  
 Påhl betygar, att Anders i tuå dygn med sin häst hoos sig arbethade, och hästen nöth 
fouragie samma tijdh Oluff skall mistatt sitt höö. Påhl Olsson betyger, att å Anders Jonssons 
slått, sachta så mycket \smått/ höö finges som i hans stall är funnit. Oluff Knuthsson sade sig 
inga flera skähl till sin klagan hafwa än producerade äre. Anders Jonson föregaff sig tryg-
gelligen kunna om behöfwes och tillåtelligit wore med lijffligh edh besanna sigh dher utinnan 
oskyldig wara. Påhl Olsson att han såg genom Anders Jonssons stalldörr hela torssdags affton 
som war dagen effter han hästen hoos honom hafft, och sågh intet höö wara spillt åth krubban 
utan litet af smått höö låg der, uti een wrå.  
 Anders berättar dhet Påhl Biörnssons hustru Segrid Jönssdotter så gått som nödgat af sig 
halmen han hade i sin sängh och dy tagit in höö, i des ställe, och enär ondt effter foder bleff, 
måst dhet taga uhr sängen och bära i stallet. Påhl, uti huars stufwa Anders sitt tillhåld hafwer 
[fol. 389v] berättar, att hans säng war tohm emellan Segrid fick hans sänghhalm, och Oluff 
mistade höö, warandes Oluffs ladu beläghen på andra sijdhan aff Anders Jonssons gårdh, och 
Påhls å den eena, dy synes Anders (om han så odygdig warit) intet burit stullna höet sin gård 
förbij till hafde stuffwa hoos Påfwell.  
 Påhl Olofsson betyghar sigh om måndags morgon wara i Anders ladu att see effter sin 
skogh, Anders tilläns gaff, och då war intet höö i ladun heller i hans sängh. Natten emoth 
onssdagen mistade Oluff höö, och antingen nattan emoot odens– eller torssdagen war höö 
kommit i Anders Jonssons sängh. Anders, att han togh uhr sin ladu höö, och baar i sin sängh, 
sedan Segrid fått dhet förra, begärandes gå lagh, och der med wijsa sin oskyldigheet.  
 Nämbden voterade eenhällelijgen, att så wijda halfwa skähl och lijknelsser och ett wittne 
aff Påhl Olson är, att Anders Jonson skall afhändt höet för Oluff Knuthzson, och han lijka-
wäll der till nekar, och begärer gå lagh. Altså till föllie aff lagh och domar reglan tillåthes 
honom Anders Jonson å nästa tingh wäria sigh derifrån med tolffmanna ede. Och effter som 
han eij kan bewijsas, på kyrckiowägen huarken med ordh eller gärningh öfwerfallit Oluff 
Knuthzson, utan bäggies hästar sprungit och rasat, så kan intet straff der på föllia. 
 
7. Siull Biörsson i Byen lagstembd aff Peder Henrichson ib:m för tyfwerije, och intet com-
parerat, utan tredskas widher, altså effter 33 cap. Tingmåhlabalcken saker till sina tree marck. 
 
8. Sammalledes aff Oluff Hafftorsson i Öfwerbergh för emottagne penningar och een tröija 
at lefwerera i Håhn, som han eij effterkommit, och sig intet inställt, dy saker till sina tree 
marck.  
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9. Twisten emellan Oluff Mattzson i Herrö och hans son Mattes Oluffson Dahlman, bleff 
effter conference och noga öfwerläggniande inför rätten så componerat och förlijcht som 
föllier. Nembl. att fadren behåller, brukar och häfdar halfparten aff [fol. 390r] fasta ägen-
domen, och sonen Mattes dhen andra halfwa delen, och äfwen så uti alla löössören, dhet wari 
sig aff inkiöpta warur och tygh ifrån Nårie, som allt annat, i penningar och wärde, quicht och 
dödt, huar sin halfpart. Huar under bör och skall förståtz all uthstående skuldhfordran både 
wiss och owiss, så wähl pantängiar som annat som gode män kunna dhem emellan läggia, om 
så behöfwas skulle, och äfwen i lijka måtto, dhet huset kan wara till någon her i Swerige eller 
Nårie skyldigh, huar under och begripes dhet korn och spannmåhl som kommit ifrån Dahl-
mans swährmoder. Behållandes Oluff Mattzson sine gångkläder, och Mattes sina, och hafwer 
Oluff Mattzson allenast reserverat och förbehållit dhe andra sine barn, om dee skulle willia 
och kunna med skähl, meera på bekombne arfspart och uthlössningh prætendera, att dee sökia 
Mattes Olofsson der om som dee bäst gitta, hafwandes faderen sine serskilte huus och 
boninghar, huar öfwer dee inför rätten handsloges, med förmaning och åthwahrningh, att 
Mattes Olsson Dahlman möther sin fader i ordh, åthäfwor och gerningar, som een rätt son 
effter Gudz och werdzlig lagh åligger och anstår, och Oluff Mattzson honom faderligen och 
tillbörligen anseer.  
 In summa att allt missförståndh och oredha, är och skall wara dem emellan, her med 
opphäfwit och dödat, och både faderen och sonen her effter sin skyldigheet wetta i acht tagha. 
 
10. Mårten Jonsson i Mosätt kärade till sin sahl. hustrus syster, änckian hustru Kerstin Erss-
dotter i så måtto, att såsom deras fadersyster Gölin Jonsdotter i Mosätt hemman äger 1/3 och 
han henne till sythningh antagit, och sålledes berättigat der till. 1/3 komer hans barn till effter 
dheras moor, och 1/3 hörer hustru Kerstin till. Och så wijda hemmannet allenast består aff 
åtta trågs uthsäde, och fast ringa slått dher under fins, och dy omöijelligt för 2:ne at beboo, 
begärandes fördenskuldh tillståndh, at inbörda hennes 1/3 huar till intet annat swarades, än 
han skulle gärna önska halfwa sin faders jordh i behåld, och wetta huar heem är, beklagandes 
sigh eij wara mechtig hemmannet inbörda. Till [fol. 390v] Mårthens 2:ne omyndige barns för-
myndare förordnades dheras sahl. moders syskonebarn, Oluff Oluffsson i Herrö, och Oluff 
Nillson i Mosätt, som till tredie ledh medh modran war slächt, som åligger effter lagh hafwa 
wårdnad om barnegodzet. 
 Resolutio: Till underdånigst hörsambt föllie aff Kongl. Maij:ttz placat, och påbudh aff 
den 10 junij 1684, dömmes at hustru Kerstin Ersdotter, som 1/3 äger i hemmannet, bör tagha 
derföre lösn effter mäthismanna ordom, och hennes systers barns tillförordnade förmyndare, 
åligger wara sårghfälligh der om, så wäll som om dheras fadersysters Göhlins 1/3 der uthj, att 
heela hemmannet inbördas och hålles tillhopa, orubbat, och oskingrat barnomen tillhanda.  
 
11. Borgmästar Oluff Pedersons Ströms anhängige saak emot hustru Margetha Andersdotter 
Swedijn, gafs dess nuwarande man bookhållaren Lorentz Backman, genom länssman Peder 
Oluffson wid handen, att bårgmästaren sigh intet effter notification genom befallningzman 
Jonas Warg, her på tinget infunnit, och hurusom spargerat är, som skulle han wara kallat till 
Ståckholm, huarmed Backman inkom, då honom uthförligen påminthes ordsaken, hwij saken 
icke haar kunnat komma till sluth. Huar emoth han exciperade och protesterade emot 
bårgmästarens uteblifwande, och om han warit lagligen hindrat, så hade han bordt skrijfwa 
och wijsa sitt förfall.  
 Anders Pedersson ifrå Hudichzwald berättar, sig reesa der ifrån i tijssdags fiorton daghar 
sedhan, och då hade borgmästaren fått herr gouverneurens breeff, att reesa till Stockholm 
medelst stadzsens contribution, wettandes intet, om han begaff sig på reesan eller icke. 
Nämbdeman Sallomon Pedersson i Byhn, hafwer tallt med borgmästaren i tijssdags otta 
daghar sedhan, och han frågat allenast om tingztermin, som honom sades, och han skall 
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swarat, befallningzman Jonas Warg skrifwit det tinget skulle hållas några [fol. 391r] dagar 
effter pingest, och meera intet tallt der om.  
 Bookhållaren Backman itererade sin protest och skulle gärna önska, at saken kunde nu 
affdömmas, efftersom han ringa tijdh, offtare at reesa dher effter, för ämbetz beställninghar, 
kan hafwa, och för denne gången är hans hustru närwarande, och till den ändan uthföre 
kommen, och så wijdha hon kan märckia intet sluth i åklagarens frånwaru lärer kunna skee, 
protesterer hon på dhet högsta på all giorde och giörande reesor, tijdzspillan och omkåst-
ninghar derutinnan.  
 Effter conference beslötz, at borgmestaren skall ultimat, blifwa till nästkommande ting i 
persohn hijt citerat, och till bettre efftertryck förmå hans excell:s herr gouverneurens moni-
torial der öfwer till honom. 
 
12. Oluff Mattzson i Herrö opböds andra gången Joon Olssons heman i Byen, som pantewijs 
honom opdragit är för 45 r.d in specie effter skrifftens jnnehåld den 16 maij 1688. 
 
13. Erich Olsson i Ransiö, opbödh andra gången Erich Jonsons hemman i Ransiö för 204 
dahl. s.m:t, huar aff Halfwar Påhls barn i Glijsiöberg skolle bekomma 108 dahl. s.m:t, som 
dem tillfallit är, iembwäll och sytha tillijka med sin broder Jöns Olsson, dee gambla folcken, 
och wara effter dheras döde daghar berättigat till deth öfrige som kan finnas i löst och fast. 
 
14. Erich Ebbesson opbödh första gången, Zachries Olssons hemman och lösa ägendom i 
Herrö, som honom opdragit är till sythningzlöön, dåch förbehållit sig willia wara sielff rå-
dande och bonde, och der hoos skötha des ålderstegne syster Kerstin benembd, och effter des 
dödellige frånfälle wara rätta arfwinge oklandrat för dhe andra aff slächtenne, som skrifften 
daterat Herrö den 26 maij 1689 uthwijser. 
 
15. Oluff Mattzson i Herrö insinuerade Erich Jacobsons den älldres lagbudne och lagh-
ståndne gifne skrifft och panteförskrifning på dhess hemman i Rijssmyhr för 39 r.d:r huar 
med å tre med laga ting är procederat, och sidsta opbudet skedt den 16 decembris 1687 o-
klandrat, eij heller sedahn, dy bewilliades der å doombref till större säkerheet.  
 
[fol. 391v] 16. Oluff Halfwarsson i Herrö incaminerade i rätten Oluff Jonsons Smedz i Yther-
bergh lagståndne och gifne köpeskrifft på 2/3 dehlar uthj broderens Erich Jonsons hemman i 
Herrö, som försålt är för 100 d. s.m:t. Dito inlöst Joon Andersons siettepart i ber:de hemman 
som Oluff Jonson till arfs fallit är effter des moorbroder Erich Jonson för 25 d. s.m:t huar 
med lagligen procederat är. Och sidsta oppbudet skedt den 16 decembris 1687 oklandrat, icke 
heller sedhan der å jnspråk giordt, dy resolverades, at bem:te Oluff Halfwarsson skall der å 
rättens confirmation bekomma.  
 
17. Påhl Emphasson och Joon Biörnsson inlade een lagbuden och laghstånden sythningz-
skrifft på deras moorsysters Märetta Persdotters lilla jordepart med några få löössören at 
behålla effter dhes dödedaghar effter dee närmast slächt äre. Skrifften är daterat Glijsieberg 
den 29 maij 1687, warandes sidsta opbudet skedt oklandrat d. 5 martij 1688, och sålledes 
lagståndit effter lagh och Kongl. förordningar, dy bewilliades dem der å laga stadfästelsse. 
 
18. Oluff Halfwardsson insinuerade Nillss Gumundssons lagståndne hemmanspart i Herrö 
effter dhes faders syster för 40 dahl. s.m:t warandes sidsta opbudet skedt den 5 martij 1688 
utan klander. Dy resolverades att bemd:e Oluff Halfwardson skall laga confirmation der på 
bekomma. Skrifften är daterat den 10 martij 1682. 
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19. Nillss Swensson inlade i rätten Anders Jönssons uthgifne och lagståndne skrifft aff den 
12 decembris 1686, aff jnnehåld, at han honom antagit at wara sythningsman för sigh och des 
2:ne systrar och bebrefwat honom des ägendomb så i löst som fast effter deras dödedaghar at 
behålla, huar med är lagligen procederat, och sidsta opbudet skedt den 5 martij 1688 utan 
klander, dy confirmerades detta köp wara fast och stadigt, och Nillss bör bekomma rättens 
doombref der å.  
 
20. Dato insinuerade Larss Olsson sin faders Oluff Perssons lagståndne sythningsskrifft på 
des hemman i Öfwerhogdahl, at [fol. 392r] få behålla effter des dödedagar, sedhan skifftet på 
löössörerna emellan syskonen är hållit, huilcket han lagligen opbiuda låtit, och sidsta opbudet 
skedt den 16 decembris 1687 utan klander. Altså bewilliades derå laga stadfästelsse. 
 
21. Oluff Mattzson i Herrö inlade i rätten Peer Mårtensons i Kåhlsäther lagståndne pante-
förskrifning dat. den 9 junij 1686 på dhess hemman ibm för försträckte och länte penningar. 
Nembl. 1) d. 5 julij 1683 17 d. s.m:t och 16 swenska lissp:d lijn och 19 norska m:k:r. Noch 
anno 1683 d. 16 feb. 110 dahl. s.m:t. Den 28 aug. 1686 207 d. 11 öre och 16 swenska lispund 
lijn, och 19 norska m:k, huilcket hemman är lagligen opbudit, som skedde sidsta gången den 
5 martij 1688. Dy bewilliades Oluff Mattzson tillträda hemmannet, effter förskrifningen och 
brefwetz innehåld, tillföllier aff 7 cap. Jordabalcken Landslagen. 
 
22. Hustru Kerstin Oluffzdotter uti Glöthe, incaminerade een sin skrifft aff innehåld, at 
willia gifwa sig under sythningh effter hon intet förmår sitt lilla hemman förestå, och der till 
antagit sin systerson Peder Olsson, huilcket rätten sambtychte effter dhet icke sträfwar emot 
lagh, och dy opbödz dess hemman första gången. 

 
 
 
Ting 5, 6, 7 och 9 december 1689 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3477, fol. 399v–409r, RA. – Volymen är något brand- och 
vattenskadad, med textförluster som följd. 
 
Anno 1689 den 5, 6, 7 och 9 december medh Swegs tinglagh, præsente prætore och 
nämbden: 
 Peder Persson i Ytherbergh  Nillss Persson i Byen  
 Joon Persson i Ytterbergh  Joon Biörsson i Linseel  
 Peder Jöransson i Glijsiöbergh  Peder Persson i Älfroos  
 Påhl Olsson i Öfwerbergh  Oluff Halfwardson i Herrö  
 Oluff Jonsson i Älfroos  Sallomon Jonsson i Byen  
 Oluff Mattzsson i Älfroos Oluff Jönsson i Moon  
 
1. Dato aflade Oluff Mattzsson och Oluff Jönsson i Mohn sin nämbdemans edh. 
 
2. Dato aflade effterskrefne sin sexmans edh nembl. Chrestopher Larsson i Öfwerbergh, 
Oluff Jonsson i Yterbergh, Påfwell Påhlsson i Reemen och Halfward Jönsson i Elffroos. 
 
3. Kyrckiowärden i Swegh, Halfwar Nillsson i Öfwerbergh, och i Älffroos Påhl Jonsson, 
aflade och sin edh. 
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4. Peder Olsson i Ransiö, prætenderer arff effter sin hustrus Märitz moder, hustru Kerstin i 
Ransiö, och bekommit enär hon bleff gifft ifrå gården 10 r.d. utan förordh, och dee andra 
systrarne Gertrudh och Kerstin besittia ägendomen. Sedan wore hans hustrus 2:ne faarsystrar 
der i gården, som och hade een lijten arfslått huaruti han förmeenar sigh kunna blifwa dehl-
achtig, som hustrusystrarne honom betagit. Huar till swares, att enär Märett trädde i 
ächtenskap, bleff så afftallt och slutit aff modren uthi förmyndarens närwaru, att hon bekom i 
ett för allt till arff och lösn effter föräldrarna 10 r.d:rs werde, och Gertrudh och Kerstin skulle 
der emooth opphålla och skötha deras ållderstegne och mehnföre moder, huilcket skedde i 13 
åhrs tijdh och deth 14:de war hon alldeles sängfast, och sedhan befordrat till grafwa. 
 Faarsystrarne föregifwes warit så gådt som allmosehion, huar med [fol. 400r] dee sigh 
mäst födde, hafwandes ett lijtet stycke åker och ett lijtet ängh med een gammall fäbowall, och 
inga andra löössören än förslettna kläder, huar aff Peder sin deel fått, och dee låtitt dem 
tillbörligen komma till grafwa. Oluff Ersson i Glijsiöbergh hafwer warit änckians hustru 
Kerstins ombudzman den tijden, och betyger, att meera war Pedher Olsson intet ärnat till arfs 
än 10 r.d:rs wärde han bekom, och intet skulle meera löpa på honom. Siuhl Pedersson i 
Ransiö war dhen andra ombudzman, och actor berättar, honom sagt, dhet han intet meer 
hafwer att wänta effter swermodran. Hemmannet består aff 4 trögz landh, huar aff faarsystran 
ägde halffparten, och broderen Joon Olsson den andra halffparten, huar wijdh observeres, att 
broderen förmenes någon jordh opbruttit och uthwidgat aff bemt:e 4 trögs landh. 
 Resolutio: Såssom intygat är, att Peder Oluffssons hustru, Märitt Jonsdoter hafwer be-
kommit 10 r.d:rs werde i ett för allt, enär hon blef gifft hemman ifrån, och enär des moders 
långlige skötzell och sythningh considereres emoth ägendomen, så kan eij meera på hennes 
andehl belöpa. Altså förblifwer deth der medh att Peder Olsson ingen arff effter swärmodren 
hafwer att fodra. Men effter faar systrarna böör han niutha på sin hustrus wegnar 1/3 så aff 
dhet fasta, som inalles skattas för tuå trögz landh, som löössöhren. Dåch skall all begrafnings-
omkåstnadh först göras betallt, och Kerstin och Gertrudh behålla på sin part och andehl deth 
dee låtit opresta sedhan faders systrarna äre genom döden afgångne, och Peder Olsson 
proportion der emoth aff deth igenlagde, och skolle gode män iämka detta dem emellan. 
 
5. Jöns Oloffsson i Glöthe, beswärade sigh öfwer Oluff Olsson i Rans[iö] för deth han 
trediedagh juhl 1688 tagit een häst till kiöps f[ör] nijo stoorplåthar, och der på gifwit een oxe 
för tree dito plåthar att bekomma resten midsommarstijden, och widh den tijden han dijth 
reest den att fodra och inga penningar bekomma kundhe, [fol. 400v] och han bödh tillbaka 
hästen, den han nödgades tagha, och om oxen lämbna till gode mäns ompröfwande. Strax der 
effter begärte han oxen, som honom wägrades, och han lijkawäll olåfwandes den igentagit 
och ledt heem, och han altså brukat hästen hela winteren och oxen blefwin födder utan 
wedergällningh.  
 Responsio, att köpet giordes om hästen för 8½ stoor plåth, och lefwereradt oxen för tree 
plåthar, at betalla till midsommaren, och han krafd söndagen effter tredie stoorböndagen in 
julio, der dåch han i Oluff Oluffssons närwaru i Rijssbrund, satt betallningztermin till Lars-
mäss, och Jöns lijkawäll hästen igentagit tree weckor effter Johannis, och icke hölt senare 
termin, huar till han nekar. Kunnandes Oluff eij undfalla, sig bedit lendzman förbiudha oxen 
hoos Jöns, dhet Jöns och giordt, dhet ländzman säger sigh giortt till laga uthslagh. Icke 
desmindre har Oluff olåfwandes tagit oxen ifrån Jönsses fäbowall och ledt heem till sigh. 
Joon Engellbrechtsson i Ransiö betyger Jöns med Oluffs beiakan, taga hästen tillbaka widh 
Olufs fäbodar, och fiorton daghar der effter skulle Jöns komma till Linsehl att i gode mäns 
närwaru kommia öfwereens om oxen, huar om dee handsloges, och nu beggie tillstå. 
 Till dombs voterades enhälleligen: 
 Alldenstundh om hästen war fullkomblig kööp giordt medh Jönss Olsson i Glöthe, och 
Oluff Olsson den gaff öfwer ett halfft åhr, och eij warit mächtigh, till förasatte termin 
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betallan, och dy låtit Jöns Olsson igen få hästen, så förblifwer deth der medh. Och för dhet 
han hästen så långh tijdh brukat under kiöp, pröfwdes skähligt at han skall der före betalla sex 
dahl. k:r m:t och för deth Jöns fört oxen, må han i lijka måtto betalla tree dahl. k:r m:t. Och 
efftersom han oxen, som war lämbnat på hästköpet emoot ländzmans förbudh, olåfwandes 
ifrå Jöns Olssons fäboder tagit, plichtar han med sina fyrattijo marck. 
 
6. Anders Jonsson Skrubb i Öfwerbergh, kärade till sin granne Oluff Knuthzson ibm, för 
deth han slagit öfwer råmercken heem [fol. 401r] i tächten, som gode män besedt, och skattat 
för, ett [lispund] höö. Resp. att han der bodt i siu åhr, och alla åhren så slagit, som des förmän 
och eij annat wettat än så wara skulle effter een råsteen, men sedan äre rå å nyo oprättade, 
med wederbörandernes samtyckio. Oluff Knuthsson tilltalltes och så, för deth han emoth 
afftahl och sam som på tinget den 13 januarij 1677 ähr aggreerat, at ingen skall hafwa macht 
längre sin boskap hemma hafwa än fiorton daghar effter Ersmässa, och icke booföra heem för 
kårsmessa om hösten, widh fem dahler s.m:t wijthe. Resp. att han booförde heem een dagh 
eller twå för än wara borde, emädan som Joon Tursson något förr dhet giordt och Oluff 
allenast bett sitt egit och wägen till brunnet som Anders ägher. 
 Alldenstundh Oluff Knuthzon befinnes icke något rå rördt och flyttiat, utan slagit in på 
Anders Jonssons tegh, och der med effter gode mäns prob, afhändt honom ett [lispund] höö, 
altså skall han effter 16 cap. byggningabalcken L.L. gifwa så mycket höö igen, utan wijdare 
plicht. Men för dhet han emoth afftahl hafft sin boskap förledne höst heem i förtijdh, blijr han 
saker till fem dahl. s.m:t wijthe, som å tinget den 13 januarij 1677 emellan grannarne i så 
måtto, lijkmätigt Kongl. Maij:ttz resolution 1669 §3 om excecutioner, ähr förordnat. 
 
7. Oluff Mattzsson i Herrö prætenderade halfwa Faxholmen ifrå Eri[ch] Simonsson i 
Öfwerbergh, som skall lydt under hans hemman i Herrö, huar under han i behåld hafwer den 
andra halff delen aff holmen, och dy söker heela holmen som fordom warit. Resp. att ha[ns] 
fader war 80 åhr gammall, och för 50 åhr sedan döder, och för den tijden lågh halff Fax-
holmen under Öfwerbergh [men?] hafwer wäll hört säijas, att dhet skall wara i forna tijder 
genom […] dijth kommit, men icke i någon mans minne och om Oluff M[attz]sons halfwa 
der aff är ärfft eller köpt, kan han intet wetta. Tingsrättens doom aff den 24 martij 1684 lyder, 
och ophäfwer Oluff Mattzsons giorde bythe med Jöns Simonsson, som dhes […] medelst sig 
tillbytt halfwa Faxholmen och måst afstå hade han [fol. 401v] hafft der till rätt, så hade han 
intet den sigh tillbytt, och holmen bleff dömbdt såsom annat uhrminnes till Erich Simonsson.  
 Såssom halfwa Faxholmen aff uhrminnes tijder lydt och leghat under Erich Simonssons 
hemman i Öfwerbergh, och anno 1684 den 24 martij dömbd ifrån Oluff Mattzson medelst 
giort bythe medh Jöns Simonsson under gambla bohlstad igen, tillföllie aff Sweriges lagh och 
Kongl. Maij:ttz jordeplacater, altså förblifwer deth der medh och Oluff Mattzson som sålle-
des qualt förra domen, plichtar effter 39 cap. tingmålabalcken för doombrått med tree marck.  
 
8. Peder Hennichsson i Byen, angaff sigh mista 1688 om sommaren widh fäboderne 1½ 
lispund smöör och ost om 16 m:k, och misstäncker sin granne Siull Biörsson ib:m derföre, aff 
skähl, at samma tijdh war med een häst rijdit ifrå Siulls slått och till boowallen och der ifrån 
till Siulls gårdh och altså ransakat der, och funnit een ost om tree m:k:r, och sedan dijth kallat 
nämbdeman Sallomon Jonson, som berättar sigh den sedt, och Peer sagt deth sin ost wara? 
Swarat at han deth intet giort, utan gått heem, icke åth hans fäbodar men sonen rijdit der 
förbij med fleera andra, effter wägen ligger der förbij, och att hans hustro omtallde ost giort 
och den sacknat. Actor, att osten war giord i dheras ostkahr, som syntes aff ett kårss å båtn, 
der till Sallomon iakar, och kunde eij annat see, än fundne ost war i actoris ostkahr giordh.  
 Siull, at hans ostkahr är lijka stoort, och med ett kårss å botn, som Nills Pedersson i Byen 
sedt och kan wittna. Han säger sigh ett ostkahr wara wijst, och syntes wäll ett kårss, men togh 
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sigh intet der aff, utan bedit hafwa deth till syhns å tinget. Sallomon, at Siuhl huarfde bårt ifrå 
slåtten med sin häst, och han skulle gå till sin boowall som iempte Peders är, och sågh 
hoofslaget ifrå ängien till stallen, och då war stullit, som förr okunnigt war, hafwandes dåch 
een annan wägh närmare heem, och icke bodrt reesa den kroken, uthan ährende. Actor, att 
han bekänt sigh stullit och låfwat förlijkningh.  
 Resp. att han allenast låfwat betalla halfwa stembningzpenningarne, [fol. 402r] om han 
wille ophöra med action, emädan som han war intet mechtigh den gången comparera, men 
ingen förlijkningh låfwadt. Sallomon, at Siuhl badh Peder intet läggia der om, dee kunna wäll 
förlijkas, och han wille betalla stembningzpenningarna.  
 Till dombs lämbnades nämbden effter 7 cap. tyffmålabalcken landzlagen, och kunde ho-
nom eij wäria. Emädan som Siull Biörsson är tillwitt tyfwerije hoos Peder Hennichsson, och 
intygat är, at han honom tilbudit förlijkningh, och han lijkawäll intet kan bringas till be-
kännelsse. Altså haar nämbden i anledningh aff 7 cap. tyffmålabalcken L.L. saken öfwer-
lagdt, och kunna Siull icke derföre wäria och frijkalla, dy blifwer han effter bem:te capitell 
saker till sina fyrattijo marck, och gällde åther skadan med 1 d.r 15: 16 p. s.m:t. 
 
9. Peder Olsson i Älfroos, angaff sigh köpt aff Mårten Ersson i Skogh, hans hemman i 
Elffroos för 255 dahl. s.m:t och dhet på tree laga tingh opbudit, men klandrat och inbördat aff 
Peder Mickellsson, som dertill war närmare bördigh, och fått sina penninghar igen. Sedhan 
hafwer Peder Michellsson förpantatt alla ängiar och sloar der ifrån, öfwer dess rätta wärde, 
och sedhan begifwit sigh der ifrån, och lembnat creditorerne allt tillhopa, anhållandes Peder 
Olsson, som possiderer halfwa hemmannet, och warit i forna tijder broders bythe, deth inlöse 
som deth kan finnas wara wärdt, hafwandes Oluff Swensson ib:m i pant tree stycken ängiar 
för 28¼ stoorplåthar. Johan Olss[on] i Rijssbrun tree st. dito för 50 plåthar. Bookhållaren 
Back[man] sielfwa hemmannet för 240 dahl. k:r m:t. Oluff Mattzson köpt b[od]wallen 
Andåsen för 20 plåthar. Hustro Karin Jönsdotter e[…] swahl för 49 d. k:r m:t barnpenningar. 
Peder Pedersson i Bi[örn]hammar fodrar för een häst 9 lispund[?] lijn, och der iempte skolle 
nå[…] hafwa små ängieslappar der ifrån huar oppå Backman een [spe]cifikation hafwer, och 
der i förmällt, enär och på huad sätt huar och een sin pant fått, som icke widh handen ähr. 
Oloff Swensson [fol. 402v] hafwer besådt hemmannet 1688 och 1689 på halfften, och der aff 
betallt chronones uthlagor, och deth som öfwerskuttit, lefwererat till Backman. 
 Resolutio: Såssom samptlige Peder Michellssons creditorer icke tillstädes äre at kunna 
wijsa sin panträttigheet i Skogshemmannet, så måste der med beroo, till näste tingh, då alla 
böra wara tillstädes, och bewijsa sin förmente förmåhn och præference, emädan som hem-
mannet icke är så mycket wärdt, som der på länt är, eller wara sin fodran förlustigh. I medler 
tijdh behåller huar sin pant och skattar derföre. 
 
10. Joon Oluffsson i Wästansiö uti Yterhogdahl sockn i Helssingellandh kärade till Henrich 
Ersson i Älfroos om een myrslått som kallas Rålfsmyran, som är belägen uti Wästansiös 
skatteskogh, och hardt der in widh, han sina fäboder hafwer, föregifwandes att Rålff Olsson i 
Wijken, som den skall såldt, intet i den skogen äger, deth han will bewijsa, med sonen Peder 
Rålfssons attest, aff den 24 novembris sidstleden, lydandes, att han alldrigh hört någon, dhen 
ringaste tingh i Snöbergs skogen, hört under hans hemman, och ingen i församblingen weeth, 
deth hans förfäder något der egt, huilcket är betygat med sockne signetet. 
 Resp. att hans fader Erich Henrichsson dhet köpt aff Rolff Olsson i Wijken, för 2½ r.d:r 
och twå stycken lijar, som han och hafft tiugu åhr tillföre med för betallningh, effter köpe-
skrifften daterat Hogdahl den 28 martij anno 1651, verificerat aff dåwarande kyrckioherde 
Ericus Erici med nambn och signete, och Peder Olsson i Wijken, som beggie döde äre. Actor, 
att Peders boomärckie är icke fullkombligen och rätt, såssom och Rålfs dito, hafwandes 
Henrich eller hans fader, kallat henne Rålfsmyran efftersom dee henne aff Rålff skulle fått.  
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 Saken discurerades till fölliande doom. Så widha Rålff Oluffssons giorde köp, om den 
tuistighe myran, som kallas Rålfsmyran, är icke allenast skett i [fol. 403r] Yterhogdahl under 
een annan jurisdiction, utan och skall wara belägen på actoris Joon Olssons i Wästansiö uti 
Ytherhogdahl sockn, skatteskogh. Altså competerer rätten intet der i definionen, utan effter 
lagh remitterer till forum competens i Hellssingellandh.  
 
11. Simon Halfwarsson i Ytterbergh angaff hurusom han innehafwer allenast halfwa 
fadershemmannet aff tree trogh och broderen, Larss Halfwarsson, den andra halfwa under 
sine styfbarns hemman, besittiandes Simon gården och modren emooth hennes afftagne lått, 
föder och försörier, begärandes at lösa uth sin broder och få heela hemmannet tillhopa, 
efftersom deth icke kan födha twå bönder. Larss Halfwarsson begärte lösa honom uth. Och så 
wijda hemmannen icke böör rijfwas utan dragas tillhopa, så låttades dem emellan, och föll 
låtten, att Simon skall uthlösa sin broder Larss effter mäthismanna ordom och hela hemmanet 
häfda och bruka. 
 
12. Ingrid Kiärn beswärade sigh öfwer Henrich Ersson i Älfroos, för deth han tagit sex 
stycken getter, at walla med sin boskap, widh fäbodarne för betahlningh och aff wårdlöösheet 
låtit dem aff warghar ihählrijfwas, tagandes skällan aff een hennes geth, och sedan dee 
sacknades, intet söckt effter dem, förr än några dagar der effter och hade han sådan wårdnad 
hafft om dem som om sina, så hade dee warit behålldne. Hafwandes allenast een fått tilbaka 
illa sargader, som hon måst nedersticka och lijtet gagn der aff hafft. 
 Resp. att han dem antagit och vårdat äfwen som sina, men efftersom hon hafft dem twå 
gånger några dagar hemma, och dher wandtz ifrån dee andra, tagandes skällan aff hennes 
efftersom des utan många nogh hade skällor. Swaar, att dee twå wecko[r] wore bårta sidsta 
gången widh wallarna, förr än dee af odiu[ren] blefwe refne och at han broders Swäns folck 
sagt, deth ingen dem efftersöcht på några daghar, föruthan hoos näste boowall [fol. 403v] å 
samma lööth. Henrich, att han morgonen effter funnit igen några aff sina, icke långt ifrå 
wallen, och Ingridz tagit wägen och led han heem åth Byen, der warghar dem öfwerkommit 
och rijfwit, och der iblandh een killingh som Henrich ägde. Ingrid, att Swäns dotter Segred 
geetat tillijka med Henrichs dotter Gertrudh och sagt, att Segrid söchte eij längre, än hon 
hördt henne låcka och enär dee intet komne, gått tillbaka och der hon med flijth söckt, wäll 
fått dem igen. Men Henrich, att hon söckt wäll och intet funnit.  
 Resolutio: Saken kan inte afhielpas förr än wallpijgorne Segridh och Jertrudh blifwa 
lagligen afhörde.  
 
13. Borghmestar Oluff Pedersson Ströhm inställte sigh till den ändan att winna sluth i 
påbegynte action, med sin sahl. sons befallningszmans Peder Oluffsson Ströms effterläf-
werska, hust. Margeta Swedijn, begärandes at hon effter förra anhållan och rättens gått-
finnande må komma till swaars och som han förmenar henne intet wara tillstädes kommen, 
uthan dhess nuwarande man, Lorentz Backman, emoot huilcken han sollenissime protesterer i 
dhet måhlet. Och när hufwudsaken är lagligen afhulpen, will han uthföra iniuriæ action med 
honom, som hans jnlaga och iteration widlyfftelligere förmår, huar widh han allegerer 2:ne 
hustru Margeta Swedijns breeff in originali, lit. A och B, C och D som hon kallar testamente 
aff sin sahl. man som tillförenne waritt förlagde. Lit. A aff den 8 novemb. 1684 förmäller om 
Peder Ströms giorde testamente den 12 junij 1684 och den 30 novemb. 1682 som bijfogade 
fölgde lit. bewijser. Lit. B aff comministro herr Simon Limnæo och lendzman Joon Persson 
attesterat samma dag han begick Herrans nattward och genom döden afgick, henne löst och 
fast testamenterat. Lit. C att hustro Margetta tillijka med sin syster, h. Chrestiern Hofwer-
berghs, testamenterat sine män all sin arff, om dee uthan barn skulle döö. Lit. D aff den 22 
december 1684, att hon förwisso förstått sig hafwande [fol. 404r] wara, och tackar Gudh som 
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sina uhr nöden hielper. Bookhållar Backman föregaff sigh innan een tijma få sin förklaring 
ferdigh derutinnan han will bewijsa sin hustrus laga förfall. Men borghmestaren itererade sin 
protest emoot honom, anhållandes dhet hon må contumaciter blifwa dömbdh. 
 Borgmestaren förklarade sitt bårtowarande å beggie tingen anno 1687 och höstetinget 
1688, iembwäll och på sidstledne wåhrtingh nembl. att han om sommaren 1687 hade nödige 
beställninghar i Ståckholm, och om hösten oppwachtadt een commission i Sundzwalldh alt 
intill julaffton. 1688 warit hindrat aff ämbetz beställningar, och dy befullmächtigat borgaren 
Hanss Dahlman domen afgöra, och 1689 war termin aff befallningzman Jonas Warg miss-
skrifwin, och i ställe för 19 och 20 junij war satt 19 och 20 maij och derföre intet komma 
kunnat. 
 Bookhållaren uhrsächtar sin hustrus bårtowarande, 1. att hon eij annat förstått, än des 
man skulle der till ehrkännas. 2:dra, 3:de och 4:de skall des laga förfall wara förr ingifne. 
1687 in junio, intet laga förfall wijst utan skulle bewijsa om action företoges. In decembri att 
oföre aff mycken sniö och watn henne hindrat. 1688 in decembri aff siuukdom änthållen. 
 Ehuruwäll borgmestaren protesterat emoot bokhållaren Backman i action emoot hans 
hustru, så haar rätten dock icke underlåta kunnat att emottaga fölliande skriffter och docu-
menta. Nembl. lendzmans i Hafre sockn uti Medellpad Michell Larssons attest af den 25 
januarij 1687 lydandes att borgmester Oluff Pedersson Ströhm den 9 februarij anno 1686, 
kommande ifrå F[…]redahlen, hoos honom i Huassnääs sagt sigh warit op i Dahlarne och 
giordt sin sonadotter rijk, och der hoos, att hon war så lijk sin son Petter, som wore hon 
skuren uth, effter hans ansichte.  
 Ite[m] fendrick Petter Kruuskåps, aff den 3 januarij 1687 att han 1684 den 10 och 11 
junij warit hoos sahl. befallningzman Peder Olsson Ströhm på Ulfkälla, då befallningzman 
suttit till bordz [fol. 404v] och med honom, ätit och druckit, säijandes lijkawäll sig wara något 
opassligh. Nämbdeman Nillss Pedersson i Byen berättar sig då och wara i Ulfkälla tillstädes, 
och betygar, att sahl. befallningzman beggie nättren såth och drack med Petter Kruuskåp. 
Borgmestaren förehöltz benämbde attester, och swarade till dhen förra at tahlet kunde wara 
så fallit och at han då icke kunde merckia något sweck der under wara, som han sedan förstått 
af Backmans och hennes sammanlagh och lönskeläger, som honom gått hårdt till sinnes, och 
till den andra, att han wäll kunnat wara uppe och ätit, men lijkawäll siuuk, och otroligt ähr 
honom giort barn under dödzkampen, som han och warit siuuk under reesan ifrån Giefle.  
 Nämbdeman Sahlomon Jonsson i Byen, betyger barnet wara alldeles sahl. befallningz-
man Peder Ströhm lijkt i ansichte och gångh, deth borgmestaren å arfskifttet uti Ulffkälla och 
sagt. Nämbdeman Oluff Halfwardsson i Herrö, dhesslijkes till skapnaden, som han sedt den 
tijden hustro Margeta bodde i Ulfkälla. 
 Saken discurerades uthförligen med nämbden till fölliande doom, huar om heela nämb-
den kommo öfwereens. Alldenstundh hustro Margeta Andersdotter Svedin hafwer förr och 
under ächtenskapet, warit aff godt ryckte. Sedan ähr des barn född inom tijo månader, och 
derföre kommit till arfs med sin moder uti swärfaderens, borgmästar Oluff Pederson Ströms, 
närwaru som oprättat instrument der öfwer aff den 3 februarij a:o 1686 aff borgmestaren och 
fleere underskrifwit, innehåller och uthwijser. Altfördenskuldh pröfwar rätten skälligt, att 
declarera barnet effter 22 cap. gifftmålabalcken landslagen, och 17 cap. i gifftmålabalcken 
stadzlaghen (som i synnerheet om sådant dicterer och biuder) wara befogat at taga och 
behålla tilldeelte arff effter sin sahl. fader befallningzman Peder Olsson Ströhm, och modren 
hustro Margetha Swedhijn befria för edhgång i deth måhlet och der hoos wara [fol. 405r] 
uthan längre upskåf förplichtat, effter lagh och Kongl.Maij:ttz förmyndare ordningh uthsättia 
dess tillsagde arffpenningar 1500 dahl. k:r m:t på räntha, barnet till fördeel huar aff kan 
taghas huad nödhwendigt till dess föda och kläder betarfwas. Och för deth hon 1686 utan 
förfall, icke på tinget comparerat, plichtar hon effter 33 cap. tingmålabalcken med sina tree 
marck. Och så wijda bookhållaren Lorentz Backman hafft sammanlagh med hustro Margeta 
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Swedhin och aflat barn tillhopa förr än dee wijgde och copulerade blefwo, så dömmas dee 
effter 3:die cap. gifftmåhlabalcken L.L. till halfwa both emoot annat lönsk läger som är á 20 
marck och 10 marck. 
 
14. Anders Jonsson Skrubb i Öfwerbergh tillspordes om han effter doom å sidsta tingh 
skaffat sigh edzgärdzmän för Oluff Knuthzsons mistade höö, huar till han nekade före-
gifwandes sig inga kunna skaffa, och altså effter 34 cap. tingmålabalcken fallen till sakena 
för een börda höö som astimeres för 4 öre s.m:t och dy effter Kongl. Maij:ttz straffordningh 
saker till tree gånger så mycket till, och blifwer inalles 16 öre s.m:t.  
 
15. Dato undersöchtes hurulledes Erich Carllsons änckia i Älfroos, Segrid Halfwardsdotter, 
förledne höst är omkommen, warandes hon öfwer 80 åår gammal och betygades, att hon 
allena war hemma och ingen märckt henne wara sambwetz swagh, utan hade lijkmatsk i 
vänstra ögat, så att synen war der af betagen, men ögnosteen i det uthgått, huar öfwer hon 
sigh offta klagat, och om affton fö[rr] än hon drängt sigh, tallt med granhustrun, Ingrid 
Swensdotter, Joon Larssons, och intet låtit märckia någon sambwetz eller otå[...]heetz 
swagheet. Morgonen effter pass halff liust, haar Joon Lar[ssons] son Swän gått neder till 
älfwen ett ährende och såg ett spårr i d[ag]gen wara gått för sigh och widh elfwen blef seende 
ett stycke der if[rån] såsom een menniska liggia och flytha, och der med sprungit heem och 
sagt dhet sin moder, som gienast gått i granngården, och funnit Segridh wara bårta, och der 
med fölgdz till älfwan, derest een gåsse [fol. 405v] såth i een båth och metade, och honom eij 
blifwit warsse, den dee till sig ropat och sedhan fölgt uth på älfwan och rodt Segrid till landz, 
huilcken sedhan effter inhämptat rådh \aff/ sahl. kyrckioherden herr Oluff Unæo, bleff i 
backen der bredewidh nedgrafwen, och betyges warit sachtmodigh och godh granhustro, och 
flijtigh Gudz ordz hörare och aldrig hördz om henne annat än huad ährligit och christeligit 
warit. Der till med, haar hon warit med fulla kläder föruta[n] skorna, der hon hemma i gården 
elliest icke fullklädd warit.  
 Resolutio: Att hon effter praxin blijr liggiande i backen, der hon nedergrafwen är. 
 
16. Oluff Jönsson och Johan Jonsson i Öfwerhogdahl sockn och by, angofwo sig aff borg-
mestaren Oluff Pedersson Ströhm, tillhandlat anno 1670 och 1671 twenne chronhemman 
ibidem och sedermehra äre ängiar till 16 lass wundne der ifrån. Begärandes någon weder-
gällningh derföre. 
 Responsio: Att han till dem 2:ne chronehemman som aff Kongl. Maij:ttz i nåder woro 
honom förundte, sålt effter träffat kiöp och der några ängiar skulle warit på huariehanda sätt 
der under komne och sedan lagligen wundne der ifrån, råder han intet förutan hemmannen 
sålt som han dhem aff nåde fått, och kan eij wijdare hemullat. Wijsandes Kongl. Maij:ttz 
donation på alla små chroneparter i landet, de dato Stockholm den 5 augustj anno 1668. 
Actores föregofwo, att köpet modererades effter ängiarnes opräknande, der till han nekade, 
dåch och ehuruwäll han intet sitt giorde kööp klandrar, så tillbiuder han dem lijkawäll sina 
penningar igen, och i det fall will sökia sigh andra kiöpmän, huar till dee intet wela sig förstå, 
utan begära refusion. 
 Till dombs voterades enhälleligen: 
 Såssom borgmästaren Oluff Persson Ströhm hafwer såldt chroonehemmannen i 
Öfwerhogdahl i åker och ängh, som dee aff Kongl Maij:tt nådigst honom wore förunte, och 
icke wijdare kan dem hemulla heller refundera huad lagligen derifrån kan kommit wara och 
icke desto mindre dem till bättre nöije tilbiudher uthgifne penningar för hemmannen, huar till 
dee icke willia [fol. 406r] beiaka. Altså kan rätten intet finna Oluff Jönsson och Johan 
Jonsson hafwa fogh till sin käremåhl i deth fallet och derföre ehrkänner borgmestaren frij för 
wijdare åtahl deruthinnan.  



178 
 

17. Borgmestar Oluff Persson Ströms inlagde skrifft angående iniurierne aff bookhållaren 
Backman på 1686 åhrs hösteting, som skulle avhielpas wid huffwudsakens sluth, oplästes, 
derutinnan han oprepar sigh wara beskyllt agera emoth sin sonahustru, 1, aff argheet 2, ill-
fundigheet 3:tio, girugheet 4:to, kallas belackare 5:to, in för sittiande rätt tagit een annans tahl 
till sitt och 6:to, inför rätten sagt sig wara så ährlig karll som han.  
 Wijsandes sig wara ährligh och ährlig tient, 1:mo, med Kongl. Krigscollegij afskedz pass 
af den 23 aug. 1664, derutinnan han betygas ährligen tient för munsterskrifware i fem åhr, 
och för regementzskrijfware i 14 åhr. 2:do, Kongl cammarcollegij breeff till gouverneuren 
herr Jacob Flemmingh aff den 22 junij 1678, att hans son Peder Olsson Ströhm skulle genom 
succedera i fogdetiensten her i Herredahlarne. 3:tio, Kongl. Maij:ttz fullmacht at wara borg-
mestare i Hudwijckzwalldh medellst des reedelijge förhållande i förra anförtrodde beställ-
ningar, daterat den 21 novembris anno 1678, protesterandes på deth högsta emot Backmans 
smädetahl och skriffter, förmodandes lagzsens beskydd. 
 Backmans swaar angående iniurierne 5 och 6§ (emädan som 1, 2, 3 och 4§ intet atten-
derade äre) medelst borgmestarens gior[da] exception och protest der emoth lyder, att om 
icke argheet och ill[…]heet är at grijpa eenom ann till ähra och wällferd utaf ogrund[at] 
skähl. 3:die, girigheet håller han wara, jnnehålla sin sons förtie[nst] och sedhan trachta at 
kullslå des giorde testamente, och enär dh[et] eij angick, wellat genom action bringa hans 
hustru om all behå[l]len ägendom effter sina föräldrar, ja ähran med. 4:do, belackare 
skrijfwer han intet competera action, och at han intet af berådh mode kommit till sådant tahl, 
utan aff hans förargellige och ährrörige libell och mundtellige öfwerfallande, såsom 
böfwelsso[n] [fol. 406v] och at iag såth så när gräntzen och kunde snart ryckia öfwer, såssom 
och uthan pass hijtkommen, som intet är, utan med een commission hijt förordnat och förr 
warit munsterskrifware under Tawastehuus regemente, och icke effter pass anno 1680, och 
intet plichtatt som Strömmen för sina gerningar till Wadstena krijgsmanshuus, eij heller för 
mund på tingh stämbno, och om deth ringaste såda[nt] wore honom öfwertygat willie han 
wara bunden till iniuria saken. Emoot detta allt protesterade borgmestaren sollennissime och 
begärte som förr lagzsens beskydd.  
 Backman sade sig aff opsåth intet sagt emoth honom, utan der till rethat och will för-
swarat, säijandes och så sig eij hålla borgmestaren wärdig att see sitt afskedz pass, och der 
rätten honom pålägger dem framwijsa, will han dem skaffa wid handen, huar emoth 
borgmestaren protesterade, och bookhållaren itererade sitt förra, och sade, sigh honom eij der 
till hålla wärdigh, emädan som han sig söker oförrätta. Borgmästaren begärde deth Backman 
må blifwa ansedd effter stadzlagh huad han sig i sitt embette angrijpit. Backman föregaff sig 
honom i dess ämbete intet toucherat, utan swarat på hans begynte tahl. Protesterandes att han 
håller honom eij wärdigh see sitt afskedzpass. 
 Bookhållaren Backman tillspordes, huru han kan bewijsa borgmestaren Ströhm vara een 
belackare. Responsio, att han söker honom der till icke bindha, uthan som han är der till 
såssom retader, förordsakat opwijsa till sin exculpation dhet bewijs han kan der till hafwa, 
nembl. borgmestarens egit breeff af den 9 november 1679 till sin son Peer Olsson Ströhm 
hisce verbis. Blanken må du tiäna om du will, han hafwer alltijdh warit, och ändå är een falsk 
räf, dy må du intet lijtha på hans smicker achtige ordh, der är gallan under. Huar emooth 
borgmestaren protesterade, och att han intet böör läggia sigh i deth han sin son tilskrifwit, och 
kommer honom intet medh, huad emellan cammeraren Blancken, och honom kan warit.  
 Sedan oppwijstes ett annatt borgmestarens breff till Peer Olsson Ströhm aff den 24 
novembris [fol. 407r] 1681 §6. Deth är wist, att Blancken budit till att förföra digh, för deth 
du inga oxar köpte till gouverneurens behoff, dy moste du wara beredd at förklara digh. 
Blancken knothade der om nogh när wij wore i Hudwijkzwalld, men icke ett ordh nämbde 
herren der om. Nåch ett aff den 6 maij anno 1684 dito 4§. Pältze gärden huar iag på min 
assignation för Herrdahlarne quitterat och godt giort. Landzsens attest är godh, finge iag 
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honom så wist tillbaka som Konungen skulle få see honom medh. Blancken är een stoor 
stackare. Huar emoth borgmestaren som tillförenne protesterer, att han tager annars tahl till 
sigh, och will tiggia sigh mållsägare rätt. 
 Backman tillspordes huru han bewijsa kan, deth borgmestaren icke sluppit arresten, förr 
än han måst gifwa 100 dahl. s.m:t. Resp. att borgmestaren sielff deth skrijfwit till sin son Peer 
Olsson Ströhm d. 15 aug. 1678 uti post scripto sållunda. Jagh måtte gifwa fru generalskan 
försoningz penningar 100 d. s.m:t och dem will Hede gäldh mig bestå, huilcket ländzman 
Swen Swensson, effter meddelt form skall gifwa skrifftelligh med sochnenes sigill. Förglöm 
detta ingalunda aff länssman infordra när du dijth kom. Huar emot borghmestaren exciperer 
och föregifwer, deth ingen ährlig karll skall kunna bewijsa sig bött 100 dahl. s.m:t, och deth 
han enom gifwit och om deth meera wore, kommer deth ingen wedh, och at Backman och 
dherutinnan tigger målsägare rätten, begärandes at han må blifwa ansedd såssom den som een 
för sittiande rätt angrijper och söker så een som annan gångh deth bewijsa.  
 Backman, att han producerat deth han gaff till sin exculpation öfwer deth han kan uthsagt 
af borgmestarens tahl, att han eij wist om han wore böfwells eller a[…]son, men icke at 
tilbiuda honom något. Borgmestaren iterera[de] at Backman kunde wijsa sine pass. Resp. att 
han kunde deth för rätten göra, men icke för honom, som honom icke heller competerer 
uthom Hudichswalldz stadzport och jurisdiction. Strömen, att till een tyff och skiälm må han 
säija och icke till een ährlig karll som han är, icke wara werdig see hans pass.  
 [fol. 407v] Hela sakens sammanhang oprepades punctewijs för nämbden, och blef 
huardera ventilerat och voterat till fölliande doom. Angående iniurie action emellan borg-
mestaren wällwijse Oluff Pedersson Ströhm och bruukzbookhållaren well:t Lorentz Backman 
afsades häradzrättens doom på Swegs tingzplattz i Glijsiöberg den 9 decemb. 1689.  
 Endoch brukzbookhållaren Lorentz Backman uti sin exception produ[ce]rer, att borg-
mestaren Oluff Persson Ströhm utaf snijkenheet, afwund och jllwillia, söker at bewijsa hans 
styffdåtter Gunnilla icke wara aff ächta sängh och des sons sädh afladt och födt, huaröf[wer] 
borgmestaren finner sig læderat, så är deth lijkwähl aff rätten considererat, icke wara straff-
werdigt, effter som borgmestaren henne förr ehrkänt för sin sahl. sons, befallningsmans Peder 
Olsson Ströms aff laghgiffte sängh födde dåtter, och sedhan disputerat, som ransakningen 
widlyfftelligen jnnehåller och uthwijser.  
 Men att Backman kallat borgmestaren belackare, deth han icke kunnat bewijsa, finner 
rätten skälligt att Backman för obewijssligh beskylldningh i krafft och förmågo aff 20 cap. 
Tingmålabalcken §1 (så wijda deth angår hans ähra) blijr saker till sina 40 marck.  
 3:tio, att Backman skall hafwa tijgtt målsägare rätten, och tagit annans tahl, anbelang-
ande, så kan rätten intet finna deth af honom wara giort, utan sin wederpartz förhållande, till 
sin excutpation angijfwit.  
 4:do, Backmans begärte liquidation emellan borgmestaren och sahl. befallningsman 
Pedher Olsson Ströhm emedan som han des effterläfwerska till hustru hafwer, betreffande, så 
finner rätten skälligt, så wijdha deras räkninghar härflytha aff befallningsmans förtrodde 
chronones ränthor här i landet, at forum må her, der öfwer blifwa.  
 5:to, att Backman håller borgmestaren icke wara werdigh see sitt pass huad wijdkommer, 
så är deth een saak som icke hörer borghmestarens ämbete till her å landet, och dy kan rätten 
honom der till intet obligera, och lära herrar bruukz participaranterne, hans patroner warit 
sorghfeldige der om, som i synnerheet [fol. 408r] åleghat chronones fogde i lähnet.  
 6:to, angående Bachmans förwijthelsse, som skulle borgmestaren eij een sin arrest 
blifwit quitt, förr än han måst bötha 100 d. s.m:t, dhet borgmestaren kallar een löghn. Så är 
fuller oppwijst ett borgmestarens breff aff den 15 augusti 1678, att borgmestaren gifwit 
försohningspenningar 100 d. s.m:t och såssom dee icke kunna räknas för laga böther, så 
kännes borgmestaren Ström frij och otilltallt för deth han i dhet måhlet sagdt. 
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 Borgmestaren Ström appellerade emoot afsagde doom, att hustro Margetta Swedhjn bleff 
frijdömt för edhgångh och att dåttran, Gunnilla, kändes wara hans sons ächta dåtter. Book-
hållare Bachman begärte deth samma, emedan som han icke niuttit satisfaction för deth borg-
mestaren angrijpit huset till heder och ära, der till borgmestaren honom intet will agnoscera.  
 Borgmestaren prætenderer appellation uti iniuria action, som respective tillåtes, dhet 
samma Backman och giör, emedan som han intet fått nöija, för deth han skall kallat honom 
bödels son, och ähreskännare. 
 
18. Joon Halfwarssons barn i Glijsiöbergh hafwa på räntha 40 d. s.m:t hoos Anders Ersson 
ibidem för sex dahl. k:r m:t om åhret deth han för 1689 gifwa skall. 
 
19. Peder Pedersson i Älfroos hafwer 60 dahl. s.m:t hoos Gunmund Olsson i Säther, och 
Öfwerhogdahl sochn, och låfwat 9 dahl. s.m:t om åhret uti jern som dijth sattes 1688 wår-
frudagstijden, med deth afftahl om han dem skulle få igen till hösten, skulle han ing[en] lega 
få och effter som han icke deth kunde hålla, är han skyl[dig] räntan der aff. 
 
20. Högsta marckgången på tijonde osten her i landet, betygas wara á en dahl. s.m:t liss-
pundet. 
 
21. Om något huusfolck hafwer boskap, undersöchtes, och [fol. 408v] betygades, att huarken 
i Swegh eller Älfroos sochnar någre finnas, men utj Öfwerhogdahl hafwer huussman 
Gullbrand Haraldson 4 gambla getter, ett gammallt och ett ungt fåår. 
 
22. Oluff Mattzson i Herrö opbödh tredie gången Joon Olssons hemman i Byen à 7 trögs 
uthsäde. 1, för länte 20 r.d specie, och till broderen Siuhl 14 r.d á ½ d. s.m:t. Item 11 r.d. ...[?] 
14 s. effter dito valeur. 
 
23.  Nillss Erichsson opböd tredie gången sin faders Erich Henrichsons hemman i löst och 
fast till sythningslöön belägit i Ulffkälla oklandrat at behålla för dee andra syskonen. 
 
24. Erich Äbbesson opbödh andra gången Zachris Olssons hemman i löst och fast i Herrö till 
sythningslöön, som på sin hustrus Karins wegnar der till bördig är.  
 
25. Peder Olsson opbödh andra gången, Kerstin Oluffsdotters hemman i Glöthe, som honom 
till sythningslöön opdragit är, at behålla för dee andra aff slächten oqualt och opåtallt. 
 
26. Erich Halfwarsson opbödh första gången sin systers arffelige tillfalldne lösa och fasta 
ägendomb i Glijsiöbergh, som han inbördat med 25 r.d in specie, som skrifften aff den 4 
decemb. anno 1689 bredare jnnehåller och uthwijser. 
 
27. Oluff Andersson i Öhn ifrån Haffre sockn, opbödh första gången Måns och Jöns Larss 
sönners med deras syskon hemman i Öfwerhogdahl, Öst på Mohn, för 65. r.d in specie, 
skrifften daterat den 8 october 1689, warandes köparen der till obördigh och alltså reserveres 
Kongl. Maij:ttz och chronan des lösn, der deth i nåder skulle behagas. 
 
28. Mårten Jönsson opbödh andra gången Gölu Jonsdotters [fol. 409r] jordelått och några få 
löössörer i Mosätt, att niutha effter des dödedaghar till sythningslöön, opåtallt aff dee andra 
aff slächten, som skrifften aff den 11 januarij anno 1687 lyder och jnnehåller. 
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29. Erich Olsson opbödh tredie gången Erich Jonssons hemman i Ransiö som han tillijka 
med sin broder Jöns Olsson köpt för 204 dahl. s.m:t, huar aff Halfward Påhlssons barn 
bekomma 102 d. dito och är förlijckt om sythningen med dee åldersteghne folcken. 
 
30. Dato insinuerade Chrestopher Larsson een lagbuden och lagstånden köpeskrifft och 
bördalösningh, daterat Öfwerbergh den 10 julij anno 1685, gifwen aff Siuhl Chrestophersson 
i Jemptelland och Hallen på på des jordepart i Öfwerbergh, bestående uti tree trögs uthsäde 
för 60 dahl. courant silf:r m:t, huar på är opbudit 32 d. 8 öre. Resten 27 d. 24 öre skall med 
reeda pg:r eller gångbare waror clareras, warandes sidsta opbudet skedt den 18 junij anno 
1687 utan klander, dy bewilliades derå doom och fastebreef, doch bör bewijsas resten som 
förmällt är wara betallt. 

 
 
 
Ting 23 och 25 juni 1690 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3816, fol. 901b v–907r, RA. 
 
Anno 1690 den 23 och 25 junij höltz laga tingh medh allmogen aff Swegz tinglagh. 

Nämbden 
 Peder Persson i Ytherbergh  Joon Pedersson i Ytherbergh  
 Jon Biörsson i Linsehl  Peder Jöransson i Glijsiöbergh  
 Peder Persson i Älfroos  Påhl Olsson i Öfwerbergh  
 Oluff Halfuarsson i Herrö  Oloff Jonsson i Älfroos  
 Oloff Mattzson i Elffroos  Oloff Jönsson i Mohn  
   Peder Tårckellson i Äggen  
 
1. Dato aflade Peder Tårckellsson sin nämbdemans edh. 
 
2. Dato aflade Erich Oloffsson i Ransiö sin sexmans edh widh Svegz kyrckia och Sven 
Swensson i Älfroos dito för Älfroos kyrckia. 
 
3. Simon Oluffsson beswärade sigh öfwer sin swärfader, Jöns Erson i Glijsiöbergh, hoos 
huilcken han warit till siu åhr såsom een drängh utan löhn och hustrun som een pijga dito, till 
och medh 1689. Men innewarande åhr hafuer han det mästa och bästa af hemmanet och icke 
lijkawäll will betalla mera än halfua skatten, ehuruwäll han skall begärt komma uti ett brödh 
som tillförne, effter som det kan eij föda 2:ne särskilte åboer, heller bekomma igen sina i 
hemmanet inlagde penningar, warendes hemmanet allenast 5 trögz landh huar till swarades, 
at han har tagit så godt som halfparten af hemmannet och 1689 tagit 26 skyhlar korn meera 
än mågen, och wille gärna så blifua skulle, för den dåttran skuldh som ogifft är, at hon må 
wetta huar heem är. Och effter hans dagar kan Simon af jorden och hemmannet göra sig 
betallt, huar medh Simon sade sig eij kunna wara nögdh emedhan som hemmannet 2:ne 
huushåldh icke kan föda och uppehålla. Anhållandes antingen tillträda hemannet [fol. 902r] 
allena och skiöta swärfolcket, heller bekomma sina där inlagde penningar, efftersom han intet 
kan, som nu är, där förblifwa och enär han får sina penningar kan han skaffa sigh annat 
bostelle. 
 Jöns Ersson förklarade sigh, att Simon Oluffson skall besittia hemmannet effter hans 
dagar och icke trängias och drijfuas af sin hustru syster Britha. 2) Niutha sin betahlningh för 
all rätt och bewijsslig fordran, effter gode mäns lägning och ompröfwande. 3) I lijka måtto, 
skähligh sythningsrätt och dehl för sin hustru uthi deres ållderdom och huad öfrigt wore. 
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Antächna och behålla i sin wärio uthi sin lijffztijdh heller dehla barnen emellan rättmätel. och 
där Britha blijr hemma och giör tienst hoos Simon bör hon niuta löhn eller tiena annorstädes 
där hon behagar. 
 Enhälligt votum till dombs: 
 Såssom Jönss Erssons hemman af 5 trögzlandh intet kan tåhla 2:ne huushåldh och icke 
heller tillåther Kongl. Maij:ttz förordningar sådana rijfua och sönderklyfwa, altså är skälligt 
funnit Jöns Erssons omsijder egen willia lijkmätigt, at hans mågh Simon Oluffson skall 
besittia hemmannet effter Jönss Erichson oträngd och odrijfwin aff hustrusystran Britha 
Jönssdotter. Sedan skall Simon niutha all rättmätig och bewijsslig fodran för deth han i 
hemmannet inlagt så för pantängiars inlösn. som elliest till gårdzsens behoff, effter gode 
mäns skählige ompröfwande. För det 3:die skall Simon Olsson, om dee sinns emellan icke 
komma öfwerenns, at ware detta åhr tillsammans i ett mathlagh och arbete, nästkommande 
åhr å rättan fardagh antaga hemmannet och hela huushåldet, och till sitt swärfolck icke alle-
nast gå wäll tillhanda, utan tillbörl. effter bästa förmågo underhålla och föda till dödedagar, 
och derföre bekomma billig och skähligh sythningzlöhn, som gode män finner rätt och lagh-
lijkmätigt wara. Och enär sålledes för det 4:de är skedt stånde Jöns Ersson fritt, antingen 
behålla det öfrighe aff [fol. 902v] ägendomen i sin wärio, som bör wara antächnadt, eller 
delat emellan barnen, och för dhet sidsta må Brita Jönsdotter wara till tienst hoos sin swåger 
Simon Olsson för åhrslöhn effter görande arbetet eller tiena annorstädhes huar hon bäst be-
hagar. 
 
4. Gunbiörn Oluffsson i Öfwerhogdahl sochn och by, angaf dhet sin granne Jönss Halfuars-
son hafuer skogh och fiskiewatn som hörer till begges deres hemman, sig tillägnat, aff till-
fälle, at hans förman hafft och så hemman i Hwitwattnet uthi Jemptellandh som gräntzer der 
inwidh, och dy brukat der skogh och fiskiewatn och intet wårdat sigh om skogh och fiskie-
watn under hemmanet i Öfwerhogdahl och derföre hafuer hans granne ibm, hans skogh och 
fiskiewatn sig tillängnat och will den icke effter skatten lämna och affstå. Anhållandes att 
niutha sin rätti skogh och fiskiewatn warandes deres hemmans ägor uti skogh och fiskiewatn 
skilde ifrå dheres andra grannar, huar emoth inwändhes nembl., Jöns Halfuarson genom sin 
mågh Jönss Jonsson föregifuer dhet Gunbiörn hafuer sine rätta fiskiewatn som alla grannar i 
sochnan, huar för sig hafua, allena, som deth af ållder delt warit såsom Dahlökernan, 
Storökernan och Diuphalssen och han intet innehafuer som hans hemman tillhörer.  
 Actor, att dee höra så wäll under hans som sitt hemman och söker med honom fiskia i 
Grönwijken, där emoth opwijser reus och swaranden, länssmans Oluff Perssons attest af den 
15 junij och huius af jnnehåldh at han aldrigh, som een gammall man ähr, hördt annat än 
Grönwijken hördt under Jonkehemmannet deth Jönss Halfwarsson åbor ifrå hedenshög och 
uhrminnes tijder, iembwäll och skogen nedan om Grönwijken och Stafwerberget \till Ross-
angzkullen/ som tuistas om af ålders tijdh warit brukat under Jonkhemmannet. Actor, at wäll 
sant kan wara, deth länssman eij annorlunda kan sig påmina men för gammalt lijkawäll warit 
ett hemman och aff [fol. 903r] opnämbde tillfelle kommit och tagit undan hans gårdh till Jöns 
Halfwarssons. 
 Tolffman Oluff Jönsson betygar sin fader för tiugu åhr sedan dödde, och war till siuttijo-
fem åhr gammall och wettatt betygha, at Grönwijken och skogzkijhlen widh Stafuerbärget, 
hört ingen annan till än Jonkhemmannet, beropandes sigh och det hört aff sahl. Swän Ess-
biörsson ibidem som dödt för någre och trättijo åhr sedan och då warit öfuer 80 åhr gammall, 
at bemelte fiskiewattnet och Skagzwåhn af uhrålders tijdh hördt under Jonkhemmannet och at 
huar granne i sochnan och byhn har af ålder afdeelt skogh och fiskiewatn, huar till Gunbiörn 
eij neka kunde.  
 Samptl. votum till fölliande dom:  



183 
 

 Såssom intygat är, at huar bonde i Öfwerhogdahls sochn och by aff uhrålders tijdh hafft 
och hafua sin särskildt afdeelt skogh och fijskiewatn och der till medh är betygat aff äldste 
man i byen, länssman Oluff Pedersson, at under Jonkgården som Jönss Halfwarsson åboer af 
hedensödh, hafuer hördt och lydt fiskiet i Grönwijken tillika med skogen nedhan om 
Grönwijken som kallas Stafwerbergsskogen och sträcker sigh till Rossangzkullen som 
ransakningen widare uthwiser, och åklagaren Gunbiörn Oloffson kan icke bewijsa, deth Jönss 
Halfwarsson eller Jonkgårdhen hafwer några ägor ifrå sitt hemman sig tillägnat, än som af 
ålder warit grannarne emellan delat och skiptat.  
 Alt för den skuldh finner och pröfwar rätten skähligt, att conservera och bijbehålla Jönss 
Halfwarssons hemman widh sina innehafde, af uhrminnes tijder, rättigheter så i landh som 
watn och det i krafft aff 1 cap. Jordabalcken L.L. och Kongl. Maij:ttz placat om skattskyldig 
jordz dehlningh de anno 1677.  
 
5. Ingridh Kiärns prætension emot Henrich Ersson i Elfroos om några förkombne gietter 
togs före effter interlocutorie doom den 6 december 1689 och i anledning deraff förhördes 
[fol. 903v] wallpijgan, hustru Segridh, som war i lag med Henrichs dåtter Gertrudh, och 
berättar sig gå för bägges boskap om morgonen till skogz och saknade några gietter och dy 
ropat till Gertrudh, at hon som effter gick, skulle sökia effter dem, det hon fuller giorde men 
icke längre än hon kunde höra henne ropa och låcka, och om affton enär dee körde boskapen 
heem, farit samma wägh, i meningh dhem igenfinna som intet skedde, och äfwen andra dagen 
effter samma ledh, och wore inalles 27 st. getter som kommo bårt, och effter twå dygn kom-
mo några då och då heem. Hustru Segridh bekänner i förstone wara fem skiällgetter som 
onödigt och ogagneligit war, och dy låtit allenast den sedigaste hafua skällan, och Henrichz 
folck funnit sedan igen tree st. på den ledh som dee bårttappades och Henrichz hustru sagt, 
sig skolla morgonen effter dee bårtkommo sökia effter dem, men om hon det giorde heller 
huart uth, kan hon icke wetta. 
 Gertrudh äfuensom hustru Segridh, och [läs: berättar och] at Ingridh Kiärn bekom andra 
affton budh genom Swen Swensson, at sökia effter sina getter men Ingridh säger det skee 
tredie dagen om affton och att dee ingen wårdnadh om hennes hafft. Swän nekar sig henne 
budh derom giordt, och Ingridh, at Jon Swensson det giort som eij tillstädes är. Ingridh, at 
Swän sagt, Gertrudh eij långt effter dem letat. Resp., att han intet däraf weeth och eij mera 
sagt sedan getterna wore ihählrefne, at illa war, det icke dee strax igensöchtes. Ingridh, at hon 
för twå köör och fem st. getter och een killa, skulle gifwa i gietharelöön tree dahl. k:r m:t, och 
Bartholomei tijdh mistade hon gietterna, den ena som heemkom, har Ingridh antagit och 
nederstuckit och ingen låtit besee. 
 Resolutio: Så wijda Henrich Erichsson hafuer för löhn och lego antagit Ingridh Kiärns 
boskap at walla, och hans dåtter Gertrudh bårttappat för henne fem st. gietter och een killa, 
och icke fulkomblig wårdnad dem at egenfå sedan pröfues hafft, och dee altså aff odiur 
ihählrefne och opäthne, förutan een af dem som [fol. 904r] illa sargader heemkommit och 
nederstucken är aff Ingridh, altså pröfwar rätten skälligt, deth Henrich Ersson skall effter 48 
cap. Byggningabalcken L.L. förnöija Ingridh Kiärn för fyra st. getter och een killa. Werde-
rade tillsammans för en dahl. 24 öre s.m:t, och för den heemkombne niutha ingen weder-
gäldningh, emedan hon den nederstuckit och ingen låtit besee eller wärdera. 
 
6. Oloff Andersson i Öhn och Hafrö sochn opbödh andra gången Måns och Jönss Lars-
sönners faders hemman i Öfuerhogdahl sochn och Wäst på Moen för 65 r.d specie, som 
uthom börden såldt är, och reserveres Kongl. Maij:ttz och chronan till lösn. etc. dher icke 
någon aff börden intra fatalia dhet klandrar och löser.  
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7. Erich Halffwarsson opbödh andra gången sin systers lösa och fasta tillfalldne ägendom i 
fadershemmannet i Glijsiöbergh som han inbördat med 25 r.d in specie, utan klander. 
 
8. Erich Hansson Syhl i Äggen kärade till Oluff Pedersson uti Ulffkälla om Hässiömyren, 
som under hans hemman lydt och leghat hafuer, huar medh skall så tillgångit wara, att 
frambledne Mattes Olsson i Herrö tillbytt sigh Sundhwallen och i stelle gifwit een boowall 
widh Hässiömyrorne, med der under lydande lunder och sahl. herr Månss Pedersson sedan 
dhet köpt aff actoris förman, Peder Tohlsson, för ett smidie städh som skall wara behållit och 
sagt warit wärdt fem r.d:r föregifwandes, Oluff Mattzson hafua breeff hurulunda hans fader 
Sundhwallen sigh tillbytt. Huar emoth exciperades sållunda, at Hässiömyrorne uti uhrminnes 
tijder under Danske regementet wara köpte aff sahl. kyrckherden herr Månss Pedersson, och 
alt sedan brukade till muhlbete desutan han med sin granne, Simon Ersson, intet uthrymme 
och lotegångh skall hafua och enär hans gårdh opbran för någon tijdh sedan, skall köpe-
brefwet wara opbrunnit.  
 Erich Hansson, att Jöns Olson [fol. 904v] som hafwer halfwa hemmannet emot sigh, 
hafuer sin myrslått som kallas Långmyran widh Hässiömyran belägen, behållen, och wäster 
om Hässiömyran är ett ängh som sträcker sigh till Lillåhn om twå lass, som han förmenar 
föllia myran. Men Oluff Pedersson nekar der till, säijandes sin fader det hafft och lyda till 
Ulffkiähls skogh och marck, huar till actor nekar, och föregifuer at Oluff Mattzsons hafuande 
bythesbreeff, skall kunna bewijsa hela sammanhanget deraff, huar effter han nyligen söcht, 
men icke igenfunnit. 
 Saken öfuerlades till fölliande sluth. Att intet der uti kan definieras, förr än bythes-
brefwet emellan Sundhwallen och Hässiömyrorne blijr opwijst, som ska finnas hoos Oloff 
Mattzson i Herröö, huar aff lärer finnas sammanhanget, och huru der med tillgångdt är, huilc-
ket Erich Hansson åligger skaffa till nästa tingh. I medler tijdh behålle den som i handom 
hafwer och der hoos är nödigt, at Oloff Pedersson skaffar sig beskedh at dhet tuistighe ängiet 
widh Lillåhn, är belägit i Ulffkiähls skogh och icke fölier Hässiömyrorne. 
 
9. Erich Oloffsson Gladh i Glijsiöbergh gaf tillkänna, att hans syskonebarn Swän Jönsson i 
Byhn, icke är fullkombligen widh sina sinnen och dy är hans ägendom i löst och fast lämbnat 
till Jöns Månsson honom at föda och skiötha, huar medh han uthärdade i sex åhr och under 
den tijden bårtförpantat alla ängieslappar. Effter honom kom Oluff Persson som där war fem 
åhr, och wanbrukat jorden som består aff 4 trögz landh, i det han bårtsåldt giödningen, och 
sådt all åkeren så längie han kunde bära sädh, under huilcken tijdh, Swän merendels oppehölt 
sigh annorstädes.  
 För tijo åhr sedan togh Oluff Oluffsson i Dufbergh hans jordepart och löösören, waran-
des jorden alldeles wahnbrukat och Swän är syskonebarn med Olufs moder och haar Swän 
warit hoos honom i sex åhr och sedan i twå åhr wistadtz i Nårie och twå åhr hoos Erich 
Gladh. Williandes ingallunda komma till Oluff Olsson [fol. 905r] och Oluff säger sigh intet 
deth begära, utan will hans ägendom lefwerera ifrå sigh, och med honom intet hafwa beställa.  
 Resolutio: Så wijdha Swän Jönsson ingalunda will blifwa hoos sin sythningsman, Oluff 
Oluffsson i Dufbergh, och Oluff är där medh nögder och will lefwerera ifrå sigh dhet honom 
tillkommer, altså finnes skiähligt at hans frände och ombudzman Erich Olsson Gladh wårdar 
sigh om Swän Jönsson och uthfodrar aff Oluff Olsson det honom med rätta tillkommer, och 
Oluff Olsson bewijssligen emottagit hafwer och effter lagh och Kongl. förmyndareordningen 
honom och hans goda sköter och bewårdar. 
 
10. Mattes Oloffsson Dahlman i Herrö fordrar effter inlagd räkningh aff sahl. hustru Kerstin 
Oluffsdotter i Glöte 29 r.d specie och 13 öre s.m:t som hennes förrymbde man, Jon Jonsson, 
blifuit skyldigh på 47½ r.d:r gods han 1683 i Nårie hoos Larss Mårtenson i Trundheem 
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bårgat, och Oluff Mattzson sagt godh före och betalt och ehuruwäll han bedit länssman Peder 
Olsson jnnehålla med bytet effter hustru Kerstin, till dhess han kunde lagligen bewijsa sin 
fodran men dhet oachtadt rest till Glöte och bytt både löst och fast och hans fodran uthsluttit, 
beropandes sig på nämbdeman Olof Halfwarsson i Herrö, att han skall kunna betyga sin fader 
Oloff Matzson betallt bemelte gäldh för Jon Jonsson, som berättar sig 1683 wara i Trund-
heem och begära penningar till läns aff Oluff Mattzsson och fått till svar, at han skulle få 
tagha gods hoos Lorentz Mårtensson på sin credit äfwen som Jon Jonsson i Glöthe och hörde 
ingen summa nämbnas. Icke heller aff Jon Jonsson som war på heemresan i samma föllie, 
men sågh honom hafwa godz och af andra hörde säijas deth bårgat wara och mera weet han 
intet der aff.  
 Actor, att Peder Siuhlsson i Byhn warit samma gång i Trundheem och weet betygha des 
sammanhangh, huar till han beiakade och aflade sin wittnesedh och bekände. Nembl. att han 
war 1683 i Trundheem och hörde Jon Jonsson säija sigh [fol. 905v] bårgat godz aff Lorentz 
Mårtensson och at Oloff Mattzson der före caverat och låfwat betalla, men huru mycket det 
war, wet han intet säija.  
 Jon Jonsson hafuer åhret effter, nembl. 1684, rymbdt ifrå sin hustru genom Silliesdahl-
arne åth Nårie och een kåhna, ben:d Ståra Märet, som 1683 hoos honom tient och war född i 
Särna sochn \kommit honom till mötes/ och folgt bårt, som skulle wara yterst på Hedmarken 
boende.  
 Jon Biörsson i Linsehl betygar sig höra af Jon Jonsson, det han uthtagit godz i Trund-
heem på Oloff Mattzons betahlningh och widh heemkombsten inrådt honom lefwerera sompt 
af godzet åth Oloff Matzson, efftersom intet rådelligit kunde wara sättia sigh i så stoor gäldh, 
dhet han intet giorde. Icke heller war Jon Jonson sedan till Nårie, förutan då han rymbde till 
Nordlanden, och är fuller säkert at han samma skuldh icke betallt, utan Oloff Mattzson. Jon 
Jonsson war i ächtenskap med sin hustru Kerstin till sex åhr och inga barn aflat tillsammans 
och åtta daghar för påska sidstleden är hon genom döden afgången, huilcken egte hemman-
net. Mattes Dahlman berättar, Lorentz Mårtensson den tijden sin fader något skylldig warit 
och där i kårtat Jon Jonsons debet, som lärer finnas i een hans cladda som nästan oläslig är 
och icke widh handen.  
 Hustru Kerstin hade fem systrar: Gölu, Märett, Gunnilla, Ingeborgh och Aletta, och näst 
för pingesthälgen har länssman Peder Olsson och gamble länssman Pedersson till Glötha 
warit och deelt både löst och fast. Länssman Peder Olsson tillstår dhet Mattes Olsson begärt 
at medh bythet skulle innehållas, till dhess han kunde lagligen utföra sin prætension och 
fodran och Jon Pedersson föregifwit intet folck wara i gården, som kunde hafwa wårdaat om 
ägendomen. Och dy dijthreest den at optächna men intet bytt eller skifftat.  
 Jon Pedersson, at Peder Olsson wäll sagt Dahlmans giorde inspråk, men så widha husru 
Kerstins systrar och arfwa wore dijthreste, förstodh han eij annat [fol. 906r] än bythet kunde 
skee och att Peder Olsson togh så wäll uth sin fodran som han och at intet inventarium 
oprättas kunde, effter som ingen skrijfware där war och alla löössören äre i gården insatte. 
Peder Olsson berättar sig hafwa för korn fodra fem dahl. k:r m:t och fått der före een quijgh 
kalff och skulle betalla till herr Simon Limneus som han hade at fodra tree dahl. k:r m:t. Jon 
Pederson förmente Oluff Mattzsons fodran eij skulle mera å yrkas, emedan som han för några 
åhr sedan der om warit stämbd till tingz och Oluff sin fodran intet uthfördt och där han något 
bör hafwa, kan han deth ännu bekomma.  
 Dahlman, at hans fader opfördt i kladdan sig fått den 10 och 16 decembris 1683, aff Jon 
Jonsson i wärde 18½ r.d, wettandes intet om han lefwererat något på credit tagne godz 
tillbaka heller annat och befans, at Jon med tuenne fiskelass och och annat, bårtreff, huar uti 
præsumeres honom och så hafft på credit bekombne köpmans warur såsom kläde och annat. 
Dåch har han dels klädet skingrat och uthprånglat, som Jon Biörsson betygar. Icke heller 
kunna twenne fiskielass som pröfwes kåstat i Nårie till 17 dahl. k:r m:t så mycket bestijga, 
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huar af föllier, at det öfriga af bårgade summan warit kram och köpmanswarur, som han det 
åhret (han sedan war hemma) måtte förytrat. Der til med betygas, at dee andra creditorers 
fodran är bårgat sedan Jon dragit bårt af hustru Kerstin. Hemmannet är besådt af Erich 
Olsson och där till fått een halff tunna korn, som Kerstin där till länt, för huilcket Jon Persson 
sin betahlning fått, och Erich Olsson förnögdt sina medarfwa. Drängen Engellbrächt har tient 
hoos hustru Kerstin i twå åhr och fått allenast een wallmarsjacka. Herr Simon fått sin cap-
lansrättigheet för twå åhr à 10 öre s.m:t. 
 Resolutio: Såssom Jon Jonsson befinnes warit hemma så nähr ett åhr sedan han giort 
gällden i Nårie aff 47½ r.d, huilcken Oloff Mattzson pröfwes hafwa, medelst caverande betalt 
[fol. 906v] och icke fått mehra der på af honom, Jon Jonsson, än 18½ r.d:r och kan till 
huushåldet och sädeskorns inköpande något af bekombne godz och warur under den tijden 
wara anwändt och sålledes icke allt förslöst och förgiort. Altså är hans förseelsse deruthinnan 
medh Kongl. Maij:ttz allernådigste resolution aff den 30 maij 1682 iembfört, modererat och 
pröfwat at hustruns fasta ägendomb icke bör derföre häffta och graveras emedan som han 
som witterligt är 2:ne fiskelass aff dhet bårgade godzet hafft bårt med sigh och derhoos finner 
skälligt at Mattes Dahlman på sin faders wegnar, bör uthi löössörerne medh andra 
creditorerne quoticera och komma till dehlning. Dåch bör legodrängen Ingebrächt först hafua 
sin förtiente löhn uth och sedan caplan herr Simon sin rättigheet. Räckia löösörerne sedan eij 
till, så brista effter quotan slicht aff mark som mark. Skiuter något öfuer så dehle hustru 
Kerstins arfwa deth sinemellan tillijka medh jorden effter 22 cap. Erfdabalken landzlagen.  
 
11. Jon Jönsson i Glöta stembdt Johan Oloffson i Rijsbrun för slagzmåhl och skällsordh och 
icke comparerat, eller genom annan bewijst laga förfall, dy effter 33 cap. Tingmåla balcken 
saker till sina tree marck.  
 
12. Peder Halfwarsson i Backen stämbdt Johan Olsson i Rijssbrun för slagzmåhl och bett 
och intet lydt tillfallen till tree marck. 
 
13. Peder Oloffsson i Glijsiöbergh lagstembdt Johan Olsson i Rijssbrun för för slagzmåhl 
och skältzordh och sigh absenterat, dy plichtar han för tredsko och stembningz försittiandhe 
tree mark. 
 
14. Oloff Pederssons bröders barn opbödh första gången Jönss Persons hemman i sythningz-
löön, Backen ben:d, med dess ringa löösören oklandrat för alla andra aff slächten, efftersom 
dee intet deth antaga wellat. 
 
15. Erich Oloffsson Gladh i Glijsiöbergh och Henrich Ersson i [fol. 907r] Ulfkälla, förmyn-
dare till sahl. Jönss Halfwarssons barn, Kerstin Jonsdotter ben:d, insinuerade Anders Erssons 
i Glijsiöbergh panteförskrijfningh för länte penningar 40 dahl. s.m:t á 2 dahl. s.m:t åhrlig 
interesse skedt anno 1684 in maio och derföre till wederpant satt ett äng widh Lussnan, 
Trättoöö ben:d, at behålla till des bemelte penningar blifwa betallte, och till större säkerheet 
opbödz det förste gången, huar om skrifften daterat Glijsiöbergh den 27 maij a:o 1689 
wijdare exprimerer. 
 
16. Erich Äbbesson opbödh tredie gången Zachris Olssons sythningsskrifft i Herrö på löst 
och fast effter hans dagar huarå Anund Jonsson ibidem klandrade, i så måtto, at han är 
Zachrieses syskonebarn och will wara närmare än Erich Äbbesson som Sachries syster till 
syster hafuer emedan som dee barnlöse äre och bleff resolverat, at systren war närmare 
bördigh än syskonebarnet uti huilcket anseende Erich conserveres widh sythningzrätten. Döör 
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Erich Äbbessons hustru, Zachris syster, barnlöös så haf:r Anund fogh sökia honom i deth 
måhlet lagligen. 
 
17. Rålff Pedersson i Backen opbiuder sitt hemman och ringa löössören till sythningzlöön 
åth een godh man som honom och deth antaga will första gången, emedan ingen af slächten 
honom skall wellat antaga. 

 
 
 
Ting 26 och 27 november 1690 

Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv E XI e: 3816, fol. 912r–920r, RA. 
 
Anno 1690 den 26 och 27 november med Suegz tinglagh, præsente prætore och desse såtho i 
nämbden: 
 Peder Jöransson i Glijsiöbergh  Oloff Mattzson i Elfroos  
 Sallomon Jonsson på Wallen  Oloff Halfwarson i Herrö  
 Jon Biörnsson i Linsell  Påhl Olsson i Öfwerbergh  
 Jon Persson i Ytherbärgh  Peder Pedersson i Elffroos  
 Oloff Jonsson i Elffroos  Peer Tårkellson i Äggie  
 Oloff Jönsson i Öfuerhogdahl  Erich Olsson i Ytherbergh  
 
1. Dato aflade Erich Olsson i Yterbärgh sin nämbdemans ed å book. 
 
2. Samma dagh öfwersågs jnnewarande åhrs contributions längd. 
 
3. Sochnskräddare Månss Jönsson i Äggiom, är på contributionslängden opfördh för drängh 
hoos broderen Peder Jönsson i Äggiom och dy betalles gärningzören apart. Han är blefuen 
1689 sochnskräddare.  
 
4. Sochnskomakare Jon Pedersson i Glijsebergh är för dräng opfördh hoos Jon Olsson 
Gladh och förrige åhren betallt drängz contribution. 
 
[fol. 912v] 5. Sämskaren Peder Jönsson betyger Jöns Biörnsson i Linsehl detta åhr intet 
brukat sitt handtwärcke, utan tient hoos Rålff Persson i Linsehl för drängh och contribution 
betallt och för förra åhren, å huilcka contribution är gifuen äfuen så hoos Peder Jönsson i 
Linsehl för dräng. Test. Erich Jonsson sochnskrijfware. 
 
6. Anders Ersson i Glijsiöbergh hafuer Jöns Halfwarsons barns penningar ib:m 40 dahl. 
s.m:t och i interesse åhrligen gifuer twå dahl. dito mynt.  
 
7. Gunbiörn Olsson i Öfuerhogdahl hafuer 30 r.d specie på interesse aff Peder Pedersson i 
Älfroos och niuther åhrl 1½ r:d. eller 3 d. s.m:t till interesse. 
 
8. Jon Engebrechtson i Ransiö hafuer 30 r.d specie aff Oloff Persson i Backen och skall 
gifua åhrligen 1½ r.d specie och huarken för 1689 eller 1690 betallt.  
 
9. Peder Jonsson i Rissmyr och Halffwar Olofson Ferieman legt ett ängh aff Jönss Half-
warssons barn i Rijssmyhr, som effter faderens dödh det inlöst. Styffaderen Anders Oloffsson 
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brukar barnens hemman, dijt under ängiet måtte läggias och brukas, och kastat aff sig 1690 
tree dahl. s.m:t. 
 
10. Kerstin, änckia i Glöte, hafft een lång tijdh et halfft hemman medh Erich Olsson ibm och 
swarat för huarsin röök och hon förledne wåår är dödh blefwen och Erich Olsson antagit hela 
hemmannet och af länss och tålffmän opfördt för een röök, som kommer på deres answar.  
 
11. Jon Siuhlsson i Öfwerbergh föredrogh, huru som han för fyra åhr sedhan aff sin fader-
broder Påhl Biörnsson i Öfwerbergh bleff antagen till sythningzman och brefwet å lagha 
tingh [fol. 913r] opläsit, efftersom han war barnlöös och tiente där på medh sin hustru uthi 
3½ åhr och under den tijden husen dels å nyo opsatt och dels reparerat, för math och 
sletzkläder, och 1689 om wåhran blef uthsagd och måste der ifrån. Och så widha fader-
broderen Påhl döder är, begärer han så i förra anseende som deth, at han så när bördig der till 
är som någon anan att det få lösa och inbörda?  
 Swaar: Olof Jonsson i Byen, som och den dödas broderson är, begärer och Påls hemman 
inbörda och lösa, emedan som hans faders hemman och deth tillförenne warit et hemman 
pass för tiugu åhr sedan, och effter den tijden warit särskilt röök. Actor hafuer ett åhr warit 
hoos Påhl ogiffter och dhet andra hafuer hans hustru och som en pijga tient och allenast 
niuttit fyra ahlnar wallmar. Deth tredie hade hon dijbarn och dy ingen löhn prætenderer. Påhl 
änckias Segridh Jonsdotters ombudzman, Siuhl Rålffson i Äggiom, föregifuer sig intet wetta 
af sythningzbrefwet och at hon sagt sig giort bröllop åt Jon Siuhlsson, huar medh han kan för 
giordt arbete wara nögd och tillfredz ställt. Men Jon Siuhlsson föregifwer sig sielff skaffat 
mältekorn och gästerna effter sedewanan hafft math medh sigh och mera math lämnades än 
nånsin i gården förr war. 
 Siuhl Rålfson berättar, deth hustro Segridh sagt sig ingen löhn willia gifwa Jon Siuhls-
son, emedan som han stigit der ifrån sielfwilliandes, men han förebär sig icke kunna wara, 
efftersom han måste swara för uthlagorne och Påhl wille wara rådande om wällforan. Dess 
uthan har Jon Siuhlson hållit häst på gården både i dee 3½ åhr han der war och sedan i twå 
åhr och fått effter hans dödh een fast werre häst igen, som han för ringt werde måtte sällia. 
 [fol. 913v] Till dombs voterades enhälleligen: 
 Såssom Jon Siuhlsson och Oloff Jonsson äre bröders barn och den dödes Påhl Biörns-
sons broderssönner, och altså lijka när bördige at till sig lösa hans hemman i Öfwerberg. Men 
efftersom Jon Siuhlsson hafuer aff Påfwell warit antagen till sythningzman och på fierde 
åhret på hemmanet arbetat och husen dels å nyo opsatt och dels reparerat och förbättrat och 
ingen penningelön, huarken för sigh heller för sin hustru första åhret hon för pijga tient, och 
aff annat derutinnan intet hindrat wordat. Huar till kommer, at Jon i deth anseende sig gifftat 
och nu medh hustru och barn intet boställe hafuer och Oloff Jonsson der emoth är fullsuttin 
bonde. Huarföre finner rätten skiälligt, att Jon Siuhlsson tillåtes inbörda sin frambledne 
faderbroders Påhl Biörnsons hemman i Öfwerbergh, icke effter byrdabudh, uthan som tree å 
huarderas wegnar säija jorden wärdh wara, i krafft aff 3:die cap. Jordabalcken Landzlagen. 
Och så wida Jon Siuhlsson full drängztienst giordt och ingen penningelöhn niuttit, fins i lijka 
måtto skähligt at han för tree åhr bör bekomma löhn á 24 d. k:r m:t och hans hustru ett åhrs 
pijgolöhn, nije dahl. k:r m:t och då är hennes bekomne 4 ahl:n wallmar in- och afräknadt. 
Och skulle Jon Siuhlson mehra än ordinarie sletzkläder opburit och niuttit, så bör och kan 
deth som gode män skähligen kunna pröfwa kårtas och afräcknas på ofuannämbde pijgelöhn. 
Och där hustru Segridh Jönsdotter, Påhl Biörnssons änckia, kan hafwa något skäligen at 
prætendera för Jon Siuhlssons bröllopskåst, som hennes ombudzman Siuhl Rålffson angifwit, 
och Jon nekat till, stånde henne fritt uthföra å nästa laga tingh, som hon bäst gitter. 
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[fol. 914r] 12. Jon Pedersson i Ytherbärgh, beswärade sigh öfwer sin broder Anders Persson, 
för det han intalt deras moder, at drifwa sig uth ifrå hemmannet där han lijkawäll det brukat 
och häfdat i fembton åhr, chronones uthlagor betallt och husen förbettradt, iembwäll och 
effter fadrens dödh betallt hans skuld till Oloff Mattzson i Herrö. Der emot Anders een rundh 
tijdh tient och köpslagat och tagit lössn för sin fallande jordepart i modershemmannet.  
 Resp. att han honom icke drijfwit ifrå hemmannet, utan sielfwilliogt stijgit der ifrå och 
tagit icke allenast igen dee penningar han till lösn gifwit, utan och tagit lösn för sin fallande 
arff i jorden. Där till medh föregifwer Anders, sigh af sin förtient löhn åhrligen förskuttit till 
uthlagornes betahlningh. Dheres moder, hustru Gölu Jonsdotter, som hemmannet äger 
föregifwer sig ingalunda kunna komma till rätta medh sin sons Jons hustru, och håppas få 
wällia och taga aff sina barn, den som sig kan gå bäst tillhanda efftersom hemmannet hörer 
henne till.  
 Jon Persson, att han frijwilliogt icke tagit penningarne, utan hotat der medh at böra 
uthlösa dee andra twå broderna och ena systran strax, eller träda aff, huar till han eij mächtig 
war och dy måst affträda. Anders, deth Peder Pedersson och Anders Olsson i Yterbergh hört 
honom säija hemmannet ifrå sigh, och sielffmant tagit penningar, huilcka nu eij tillstädes äre, 
efftersom han intet skall wist wettat för huad han stembder warit. Men länssman säger sig 
honom öfwerliudt stembdt om hemmans wäsende. Jon föregifwer sigh betallt å faders gälldan 
8½ plåth och Anders tree dito. Anders beiakar der till och der hoos lämbnat Mattes Olsson 
där på sin fodran hoos Oloff Emphasson i Glöta af 8½ plåth. Test.: länssman Peder Olsson. 
 Anders berättar thesslijkes, att han [fol. 914v] större delen aff sin förtient löhn lagt i 
fadernsgården, som hans huussbönder kunna betyga. Jon, att han något försköth emedan 
syskonen wore små, men på sex åhr ingen penningh. Huussbonden Sallomon i Byhn berättar 
Anders twå eller tree åhr låtit Jon få penningar. 
 Hustru Gölu beklagar, deth Jons hustru Märett Jonsdotter mycket owettig emot sig warit, 
kallat diefwull och en gång dragit kring gålfwet med håret, som skedde förledne winter och 
ingen mera den gången warit hemma. Anders, det Jon war nögd at stijga af med den löhn han 
fick och at Oloff Matzson skulle få 8½ plåth á 2 d. s.m:t och een gångh tillförenne aff Jon det 
budit och intet wellat emot tagat. 
 Enhälligt votum till dombs: 
 Såssom Jon Pedersson icke kan neka sig aff sin broder Anders Pedersson emot- och 
återtagit till honom gifne lösn för hans fallande arfspart i modershemmannet i Ytherbärgh, 
och der till medh af honom tagit lösn för sin fallande andehl i bem:e hemman, huar aff 
nogsampt synes, at Jon Pederson såsom frijwilliogt stijgit där ifrån, helst och emedan som 
han lagligen är uthsagd worden. Huar till kommer, at modren hustru Gölu Jonsdotter som 
äger hemmannet, icke kan betagas frij disposition der öfuer och ingallunda ehrkänner Jon 
Pedersson at wara på hemmannet, i synnerheet för hans arga och wrånga hustru skuldh. Alt-
för den skuldh finner rätten skähligt, at bijbehålla Anders Pedersson widh moders hemmannet 
och i lijka måtto håller nödigt och rättwijst, att Anders Persson skall å nästa laga tingh med 
sina påberopade wittnen bewijsa, med huad willkor och afftahl Jon cederat sin rätt, antingen 
emot bara lösn eller niuta desutan någon wedergäldningh för nederlagd arbete på moders-
hemmannet. 
 
[fol. 915r] 13. Anders Persson i Ytherbärgh kärade till sin broder Jon Person för dhet han 
förledne sommar hafuer tagit ett skrijn uthj sin frånwaru bårt och ophafft och kastatt uth, det 
som är inne legat. Resp; att han länt Anders skrijnet och icke kunnat igenfå och dy gått dijth 
det at begära och efftersom han icke hemma war eller modren, hafuer han tagit een gamal 
nyckell och oplest dess elacka låås och lagt sakerne på bordet och det alt i broderens Larsses 
närwaru. 
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 Resolutio: Saken skall å nästa tingh uti parternes \och/ broders Larss Pederssons närwaru 
företagas och undersökias och sedhan afdömmas. 
 
14. Erich Halfwarsson i Elfroos kärade till sin broders son, Peder Oluffsson, i så måtto att 
han begärer igen bowallen Högen ben:d med där under lydande skogh och mark som han 
medh Peder Olsson för twå eller tree åhr sedan bytt emot Bredhmyran. Huar emot inwändes, 
att han medh honom intet bythe giordt, utan hans fader Oluff Halfwarsson för fyrattijo åhr 
sedan Högen hafft och possiderat såsom een gåfwa aff faderen Halfuar Råddesson, huilcket 
hans andra faderbroder Jöns Halfwarsson den 27 junij sidstleden medh nambn och segell atte-
sterat och nu inför rätten tillstår, opnämbnandes i attesten, huad som under fäbowallen Högen 
egentelligen hörer och lydher, huilcket han och 1680 den 5 junij tillijka medh Jon Jonsson 
och Oloff Olsson i Elfroos betygat. Därtill medh bekänner Peder Oloffsson sigh sättia Högen 
i pant till Erich Halfwarson för 25 r.d:r enär han köpte Erich Mårtenssons hemman huilcket 
Peder Michellsson medelst närmare bördh af honom löste, och accorderade medh Erich Half-
warsson, at han kände honom godh för bemelte 25 r.d och der medh bekom Peder [fol. 915v] 
Oluffsson igen sin förpantade fäbowall Högen, och Peder Michelson gifwit Erich Halfwars-
son der emot tillförsäkringh Bredhmyran, den Erich Halfwarsson tillstår sig än hafua och 
possidera. 
 Nämbdens enhällelige votum: 
 Alldenstundh fäbowallen Högen, med der under lydande skogh och mark, ängiar och 
myrsloar, hörer Peder Oluffsson till medelst faderfadrens Halfuar Råddessons gåfua till 
fadren Oluff Halfwarsson, som är ett laga fångh, effter 1 cap. Jordabalcken Landzlagen, så 
förblifwer rätten der medh. Och såsom Erich Halfwarsson som bem:te fäbowall Högen, 
sedermere hafft af sin broders son Peder Oluffsson i underpant för 25 r.d:r och enär Peder 
Michellsson medelst närmare bördh genom lösn uthträngde Peder Olsson ifrå Erich 
Mårtenssons hemman, hafuer Erich Halfwarsson, kändt Peder Michellson godh förbesagde 
25 r.d:r och lämnat Peder Oloffson sin pant Högen igen, huilcka 25 r.d Peder Olsson aff 
Peder Michellsson på hemmans lösn afrächnat, och Erich Halfwarsson aff Peder Michellsson 
till försäkringh bekommit Bredhmyran. Altför den skuldh finner rätten skäligt att frijkalla 
Peder Olsson för Erich Halfwarsons tilltahl i deth målet, och Erich söke Peder Michellson 
såsom sin rätta fångzman som han bäst kan och gitter. 
 
15. Jöns Halfwarsson och Erich Halfwarsson i Elfroos, kärade till sin granne Oloff Swens-
son ibm, för det han skall sigh tillängnat någon allmänningzslått in uti deras skogzparter 
liggiande, därest han intet äger, utan för een tijdh sedan een skogzpart af Oloff Swensson, i 
Tiernan sig tillhandlat, der at byggia et fäboställe at hafwa boskapen fiorton dagars tijdh huar 
sommar, och eij wijdare. Men i förledne sommar där höö slagit, som förbudit är.  
 Resp. at han där eij mera hafuer än hans [fol. 916r] förfäder af uhrminnes tijder innehafft 
och brukat och mera begärer han intet och hafuer fuller åklagarnnas fader, Halfwar Råddes-
son, uti swarendens faders omyndige åhr, skrämt een myrslått i samma skogh aff honom och 
under tijden af andra slagen och under tijden aff ägaren Oloff Swensson, men i uhrminnes 
tijdh legat under hans hemman. Berättandes der hoos, at hans fader låtit förbiuda höet som 
där warit bärgat, och omsider hoos länsman Påhl Mattzson sompt med trugh och sompt med 
låckande kommit öfuereens at slå där något huar, men nu willia dee honom alldeles hafua der 
ifrån, opwijsandes ett gammalt pergamentzbreff sine dato och åhrtahl, gifwit aff Oloff 
Swensson Kiärn till sin mågh Hafftor Bäck (som bodt på nu warande Oloff Swenssons 
hemman) af innehåld, at han hafuer såldt, skiödt och afhändt till Hafftor Bäck een skogzslått 
nordan för Elfroos by, Hammaren benembd, där at sittia med boskapen twå weckor om som-
maren och sedermera bruka dess nyttningar sig till behag som sedwanligit hafuer warit.  
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 Actores, at skogen som tuistas om, warit tilldelt Oluff Swänsson Kiärn, Halfwar 
Råddeson, Jon Swänsson och Peder Pederson widh Grindan, warandes förnembligast tuisten 
om Taffztiöfwa myhran, huar ifrån Peder Pedersson sig säger, med förbehåldh, at han 
behåller det han af ållder där i skogzparten hafft hafuer. Oloff Swänsson påstår, at hans 
faderfader Oloff Swänsson och hans fader, för honom hafft myran allena och effter hans dödh 
enär hans fader war tålff åhr gammall, hafuer Halfwar Råddesson trängt sigh med gewalt där 
in. Jönss Halfwarson föregif:r sig intet där aff mera wetta, än Oloff Swänsson berättat, effter-
som han då barn warit. Han bekänner sig där i neijgden hafwe sin dehl i slåttmyror och Oloff 
Swensson des utan medh och at Tafftstiöfwa warit lötegångh för alla [fol. 916v] skogzägande. 
Oloff Swänsson berättar sig wäll der i neijgden hafwa sloar, som han sig tillbytt, men intet 
under Hamaren huar till Jöns Halfwarsson beiakar. Jöns Halfwarsson tillstår och att Ingridh 
Kiärn på gl:e Oloff Swänssons ägor haf:r ingen slått i den tuistiga skogen nordan om Byen. 
 Samptliges votum till fölliande domb: Aff föregående ransakningh befinnes, at Oloff 
Swänson Kärn i forna tijder hafuer sinom mågh, Hafftor Bäck, till uthlösning gifwit een 
skogzlått nordan om Elfroos by, Hammaren ben:dh, där at sittia twå weckor om sommaren 
medh sin boskap och sedan bruka dess nyttningar sig till behagh som sedwahnligit warit, huar 
under hans faderfader Oloff Swänsson och hans förmän brukat och häfdat een myra, 
Taftztiöfwa benembd som uti faderens, Oloff Swenssons, omyndige åhr af Halfuar 
Råddesson och flera är egenwilliogt inkrächtat och tijd effter annan då af den ena då af den 
andra bärgader, men merndels aff Swän Oloffson och sonen Oloff Swenson. Och såsom 
skogzparten nordan om Byhn warit delt och skiptat för gammallt emellan Oloff Swänsson 
Kiärn, Halfwar Råddeson, Swän Siuhlsson och Peder Biörsson, och Halfuars, Swän Siulsons 
och Peder Biörnssons arfwa hafua sina slåttmyror uti bem:te skogzparter särskilt huar för sigh 
och Oloff Swänson som innehafwer och possiderer Oloff Swenson Kiärns anpart där 
sammastädes, der emoth intet annat än den klandrade Tafftstiöfwa myrslått och skulle den 
honom betagas och läggias till lötegångh, så hade han ingen slått effter sin anpart och borde 
gå till dehlningz effter öre och ortug med dee andra. Altför den skuldh och såsom intet kan 
bewijsas det Tafftstiöfwa warit afdelt till allas lötegångh och Oloff Swenssons förmän den af 
uhrminnes tijder brukat [fol. 917r] fast än Halfwar Råddesson med dee andra olagligen sigh 
där inträngt. Altså finner rätten skähligt at conservera och bijbehålla Oloff Swänsson widh 
sin uhrminnes häfd i Tafftztiöfwa myrslått, lijkmätigt och i krafft aff 1 cap. Jordabalcken 
Landzlagen. 
 
16. Länssman Peder Oluffsson beswärade sigh öfuer Johan Oloffsson i Rijsbrun, för deth 
han skall sigh 1689 om hösten om een söndagzaffton på kyrckiowallen öfuerfallit, med hugg 
och slagh, och sedan kallat kyrckiotyf och hafwa dee i prästegården köpslagat om een häst 
och Johan låfwat honom hästen behålla till näste söndagen där effter.  
 Huar emoth exciperades sållunda, at dee blefwe köpsåthe om hästen och länssman wille 
hafua hästen heem och lämbna hälgan effter, huar till Johan nekat och sagt sigh deth eij 
kunna göra för sin resa skuldh. Och där han honom icke strax skulle få, blifwer köpet om 
intet och der medh gått sin wägh neder åth älfwan och Peder kommit uth på tächtan och ropat 
effter honom och han gått tillbaka och Peder begärt få hafwa hästen heem och Johan nekat, 
huar medh han slagit honom på nackan och kallat opstutzare, som Henrich Ersson i Ulfkälla 
sedt och wittna kan, men nu icke kallat där till heller tillstädhes. Huar till länssman alldeles 
nekar och föregifwer deth wara hans blåtta och fåfängia undanflycht, at draga saken längre 
uth, som han å sidsta tingh med osan uhrsächtan giorde. Johan Olsson berättar, sigh icke 
kallat Peder Olsson kyrckiotyff, utan under slagzmålet bedt honom komma ihugh sex mark, 
som han i huset tagit bårt för sigh pekandes på kyrckian, huar medh sållunda är beskaffat att 
Oloff Jonsson Smedh i Ytherbergh hafuer låfuat till [fol. 917v] kyrckians zirat och måhlningh 
å part sex dahl. kopp.m:t och eij betallt, dy har Johan Olsson i Rijssbrun betallt tree dahl. 
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kopp:r m:t som honom aff Oloff Jonsson bör betallas, som målarens, Anders Hyfwells zedell, 
aff den 30 maij 1687 förmäler, huilcka tree dahl. Oloff Smedh lefwererat till kyrckiowärden 
Peder Tårkellsson och han dem till Johan Oloffson. Sedan lefwererede smeden åter sex mark, 
dem Peder Olsson som och kyrckwärdh war, tagit till sigh, säijandes målaren Anders Hyfwell 
sig meera wara skyldigh, insinuerandes Peder Olofsson, kyrckiowärdernes och sexmännernes 
attest af den 22 october 1689, at han kyrckiowärdztiensten i nijo åhr richtigt ifrå sig clarerat. 
Länsman beropar sigh til wittnes om Johan Olssons på honom förde skältzordh, comminister 
herr Simon Limneus och sahl. kyrckioherdens drängh, Nillss Pedersson, tillijka medh sahl. 
pastoris son studenten Olaus Unæus. Herr Simon är på stunden bårtreest och Olaus stadder i 
Ubsala.  
 Nillss Pedersson förhördes och förmantes eij mera berätta än han kan hålla med sin edh. 
Då han bekände sig, tillijka med herr Simon och Olaus, gå uth på wallen efftersom budh 
kom, at Pehr Olsson och Johan Olsson sloges och kommande dijth, begärte Peder hielp at 
komma ifrå Johan, som dåch låg under på marcken, och hölt Peder i håret, deth dee och 
giorde och sedan dee inkommo, ropade Johan åthskillige gånger och kallade Peder Oloffsson 
kyrckiotyff, nämbnandes intet uti huad måtto, och Peder tagit wittnen på hans fälte ordh och 
mera sade han sig icke där af wetta. 
 Till dombs voterades enhälleligen: 
 Såssom länssmans, Peder Olofssons, påberopade wittnen comminister h. Simon Lim-
næus och studiosus Olaus Unæus, huar medh han will bewijsa Johan Olson i Rijsbrun [fol. 
918r] kallat sig kyrckiotyf, icke är tillstädes, och icke heller af dem tagit attest dar öfuer. Icke 
heller är Henrich Ersson i Ulfkälla tillstädes, som Johan Olsson beropar sigh oppå. Altså kan 
rätten denne gången intet saken dem emellan afhielpa, utan måtte beroo till nästa laga tingh, 
då oppnämbde wittnen böra wara tillstädes lagligen at afhöras och sedan skall saken de-
cideras och avdömmas. 
 
17. Länssman Peder Olsson föredrogh, hurusom befallningzman Jonas Wargh förledne 
sommar, honom befallt at stämma Oloff Matzson i Herrö för lägersmåhl medh sin nuwarande 
hustru, Segrij Zachrisdåtter, såsom och för storböndagzbrått 1687, huar om han tillförne är 
tilltalt och föregifwit alt wara slutat och afhulpit på probstetinget 1688, widh denne tijdhen 
om åhret, huaröfwer Oluff Mattzson sig förklarade som föllier, nembl. att han bleff kallat på 
probstetinget och tilltalt för stoorböndagzbrått sielff tredie och uhrsächtat sig icke kunna för 
stoor owahnlig flodh skuldh opp i fiällen, där han stadder war widh Glötha by, komma, och 
probsten herr Peder Langh frågat, om han icke wille i ett för allt utgifwa 40 mark, dhet han 
bekänner sigh godwilliogt göra, påminnandes sigh, det häradsrätten begärt wissheten därom 
och han söcht attest där öfuer aff probsten, men ingen bekommit, huar medh deth stått. 1688 
om hösten hafuer Segridh stått oppenbare skrifft för lägersmålet och Oloff Mattzson i lika 
måtto litet effter och sedermera betänckt sig och henne Kindersmässotijden 1689 ächtat och 
ingen der om wijdare tallt, underkastandes sigh gärna huad Sweriges lagh därom säger och 
biuder. 
 Enhälligt votum till fölliande dom: 
 Emedan som Oluff Mattzson hafwer bedrifwit lönskoläger [fol. 918v] medh Segridh 
Zachriesdåtter och aflat barn tillsammans anno 1687 och bäggie 1688 derföre stått uppenbara 
skrifft och Oluff Mattzson äntelligen kindermässotijden 1689 henne ächtat, huarföre blijr 
effter 3:de cap Gifftmålabalcken en halfwa both mindre och dy plichtar han medh sina tiugu 
m:k och hon med tijo mark till treeskiptes och åligger Oluff Mattzson å nästa laga tingh medh 
herr probstens attest, bewijsa huru stoorböndagzbråttet 1687 af tree persohner är försonat. 
 
18. Peder Halfwarsson i Yterbergh kärade till Johan Oluffsson i Rijssbrun, för det han sigh 
öfuerfallit den 5 aprillis jnnewarande åhr 1690, på Siull Rålfssons gårdh i Äggiom och krafd 
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för een stekpanna som tree åhr tillförenne (då han hoos Johan Oloffson tient) skulle wara 
förkommen, och gifwit honom till swars, at willia wara nögd med det gode män dem emellan 
där uti läggia, huar medh han eij war nögder och dy tagit honom i axlarna och spiernat på 
buken och Siull Rålffson dem åtskildt och der med gått heem till sin huusbonde Peder 
Tårckehlsson i samma by, Äggiom. Och Johan Oluffsson gått och söcht honom i gran-
gårdarne och omsider kommit till hans hussbondes, hafwandes een stång i handen, den 
soldathen ifrå Hogdahl i Hellsingelandh, Anders Trana, af honom tagit och war huusbonden 
icke hemma utan mathmodran, hustru Marinna Erssdotter, då Johan sprungit på honom och 
både slagit många blodhsåår och bijtit hans wänstra framfinger illa. Huar till Johan Oloffson 
swarede, at han råkat Peder Halfwarsson hoos Siuhl Rolffson i Äggiom och krafd för en 
stekpanna som han låtit förkomma och fått elacka ordh och der medh tagit honom [fol. 919r] 
i axlan och effter som han tog hårt igen, honom sparkat och där medh kommit omkull och aff 
Siull Rålfson och Anders Trana åthskilde, då Peder gått sina färde heemåth och denne suttit, 
tillijka medh soldaten Anders Trana, på en släda en liten stundh, i meningh at Peder skollat 
gått heem effter penningar för pannan och efftersom han intet kom tilbaka folgdt Anders 
Trana till actoris huusbondes gårdh, hafwandes een stöör at wäria sig medh för des arga och 
elacka hundh och den utom dörren fått, och kommande in, krafd honom å nyo och efftersom 
han inga penningar kunde få, tagit honom i håret och hans finger kommit i munnen och eij 
wettat bättre än klämbdt till och Anders skildt dem åth.  
 Actor, att Johan många gånger tagit sig i håret och slagit huffwudh emot weggen och 
intet wellat taga emoth och Anders tagit honom ifrå sigh, men lijkawäll sprungit åstadh och 
rusat på sigh, slåendes och bijtandes som han mäst förmådde, så at mathmodren nödgades 
löpa effter grannen Siuhl Rålffson och enär han kom wore dee åthskillde. Item, at Johan 
Olsson kommit förr till Peder Tårkehlson än han, och frågat effter sigh och der ifrå till 
Lissbetszgården i samma ährende och åter tilbaka till Peer Tårckels och då burit sigh åth som 
sagt är. Johan Olsson bekänner sig gått effter Peder i acht och meningh, att få betahlning för 
pannan, den han sedan slagzmåhlet war ändat, bekom. Resp; at så wijda Siull Rålffson dhet 
hölt skälligt, läth han honom få tolff öre kopp:r m:t till betahlningh.  
 Siuhl Rålffson förhördes och berättadhe som föllier, at Johan Oloffsson och Anders 
Trana kommit till honom där Peder Halfwarson war och när Anders kommit [fol. 919v] in i 
stugun, har Peder gått uth och Siuhls hustru gått strax effter och blifwit warsse Peder och 
Johan wara kombne at slåss och dy ropat hielp och Siuhl och Anders folgdz uth och dem 
åthskildt och sedan gått in och Johan litet stadnat sedan Peder Halfwarson war bårtgången 
och sagt, om Gudh icke will hielpa sig så må fanen det göra, huilcka ordh Siuhl betäncht och 
dy bedit Anders gå strax effter at tillsee dhet ingen skada må skee, dhet han giorde och 
efftersom han eij förmådde dem wäll skillia åth, sändt budh tillbaka. Därmedh Siull och dijt 
gått och widh det samma har Anders skilt dem ifrå huarandra, warandes Peder all öfuer-
blodigh och att des finger bittit och lijka wäll effter jnrådande giffwit Johan Olson betahlning 
för pannan med tolff öre k:m:t. Mera wet han intet där om säija.  
 Prästdrängen Nillss Pederson betygar sig höra hoos Siuhl Rålfson Johan Oloffsson kräfia 
Peder Halfwarson för een steekpanna och Peder nekat den willia betalla, om icke gode män 
det finner skähligt, hållandes i huar annans axla, wettandes intet huem som först fattat ann 
och Johan sagt, will du icke betalla migh så skall iag betalla tigh och några gånger sparkat 
honom framman till och Peder hade honom baaklängdes i een släda och Johan sparkat honom 
i ansichtet och då kom Siuhl Rålffson och Anders Trana uth och dem åthskillde. Peder begaf 
sig heemåth och Johan allenast litet töfwat och wid det han gick bårt sagt, will Gudh icke 
hielpa migh så må fanen hielpa migh. Mehra wet han icke där uthj berätta.  
 Partherne sade sig intet mera hafwa at producera och Johan Olsson begärte, at rätten icke 
må medh honom skärpas.  
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 Nämbden heemskötz saken at betänckia till dombs och effter öfuerläggiandhe enhälle-
ligen beslötho sig icke kunna saken afdömma förrän soldathen Anders Trana och [fol. 920r] 
Peder Tårkellssons hustru Marinna Erssdotter blifua lagligen afhörde, i synnerheet huru 
Johan Oloffson sig stält enär han till Peder Tårkehlson kommit, huar med det och förblifwer. 
 
19. Erich Halffwarsson opbödh tredie gången sin systers lösa och fasta ägendom i faders-
hemmannet Glijsiöbergh för 25 r.d. oklandrat. 
 
20. Oloff Andersson opbödh tredie gången Månss och Jöns Larss sönners fadershemman i 
Öffwerhogdahl sochn, Wäst på Moen, för 65 r.d. specie, som der till obördig är och för-
behålles chronan till lösn effter dhes i nåder gifne resolution. 
 
21. Oloff Pederssons bröders barn opbödh andra gången Jönss Perssons hemman, Backen 
ben:d, med dess ringa löössören till sythningzlöön, utan klander. 
 
22. Jon Persson i Öfwerbergh lät insinuera sin giorde testamentz skrifft medh des hustru 
Brita Andersdotter, daterat Öfwerbergh den 25 november anno 1690, med troowärdige mäns 
underskrifft, lydandes att dee beggie testamenterat huar andra sin ägendomb den som effter-
läfuer, både i löst och fast, och der dee blifwa ålldrige och swaga, antaga någon aff sin 
hustrus slächt till sythningh, så frampt dee det icke wedersaka willia, eller någon annan 
oskyldh, huilcket testamente opbödz första gången och ad notam togs. 
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Bilaga: Bomärken 
 

 
 
Bomärken tecknade i protokoll från ting i Svegs tingslag 10–11 mars 1685 (§ 6).
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Förteckning över återgivna protokoll 
 
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i 
Svegs tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisar till sidor i utgåvan. 
 
1649 11 
1650 (våren?) 13 
1650 (hösten?) 15 
1651 3/10 17 
1652 17/6 18 
(1653 saknas protokoll) 
1654 18/[..] 21 
1655 23 
1656 24 
(1657 och 1658 saknas protokoll) 
1659 24/10 27 
1660 4/10 28 
1661 12/6 33 
1662 21/6 35 
1663 9/4 36 
1664 18/7 rannsakning på landsting (proto- 
     kollsutdrag) 37 
1664 20/9 39 
1665 25/9 40 
(1666 saknas protokoll) 
1667 25–26/10 42 
1668 14–15/9 50 
1669 14/9 54 
1670 15–16/9 60 
1671 3/10 63 
(1672 saknas protokoll) 
1673 16–20/6 66 

     Tillägg ang. hovrättens dom och exekution 
     i trolldomsmål, 1673 24/10–1674 12/1 75 
1674 23–26/2 76 
1675 22–26/2 82 
1676 14/1 89 
1677 13/1 91 
1678 18/3 94 
1679 16/1 98 
1680 15/1 101 
1681 16/9 103 
1682 23–24/10 105 
1683 15/9 110 
1684 24/3 116 
1684 16–17/9 119 
1685 10–11/3 125 
1685 25–26/9 130 
1686 26–27/2 137 
1686 15–16/12 141 
1687 17–18/6 147 
1687 15–16/12 153 
1688 5/3 157 
1688 7–8/12 160 
1689 19–20/6 166 
1689 5–9/12 171 
1690 23–25/6 181 
1690 26–27/11 187 
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2015: Svegs tingslags domboksprotokoll 1649–1690. Red. av Marianne Andersson. 
— Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll från Ragunda tingslag 1755–1758. Red. av 

Anders Sjöberg. 
 
Serieredaktörer: 2009–10: Olof Holm; 2011–: Olof Holm och Georg Hansson. 
www.fornskrift.se 


	Svegs domboksprotokoll
	Tom sida
	Svegs domb 1649-1690

