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Editorial Declaration:

Anno 1647 den 10 decemb. ähr tingh hållet uthi
Berghz sochn, nährwarandess landzskrif: förstån
dige Joen Joensson Bergh och de 12 Edswohohnre lagrättens männ.
NS.ystreberg
Enar Oluffson i Eltnäs,
Oluff Kehlson i Bingstad
Anlers Kiehlson i Berg,Oluff Andersson i Åse
Joen Gunnarsson i Högan
Jöran Undson i Klöfsiö
Oluff Mårthensson i Räthan, Oluf Nielsson i Bache,
Kehl Jönsson i Skåle,
Oluff Joenson i Byen
Niels Pålssonn i Moo,
Joen Andersson i Dalåsnen.
1.
Bleff Zacharias i Östberg framkallat och tillfrågat
om LandzBokzhåll erlig och m:t Erich Pedersson Bandler och befalle n: Johan Christophersson, icke hadhe
gifuwet honom tillståndh inkiöpa bemelte Östberga igen
af Fanika st Christer Rassmussons effterlefftwerske.
der till han aldeles nekade, sadhe sig aldrig sådant
sacht haffta. Commend: säger sig haffuer wittnen
der öfwer och bewijse att hon sådant sacht hafftde.
först Söen Mårthensson Pedher Sigfrus Stenssson commende
och
gårdzfångde, sampt Christopher Broberg. Peder Pålson
i Skanderosen, Enhelleligen betygha och suäria wele
att sådant af Zacharias sacht wara, Huilken med lagde
handen på lagboken suohre sådant sandt wehra.
Effter såsom wittner funnos att, Zacherias hadhe
Resol.
berättat osannning som gält icke wäl Commend: och
Befalm. emellan. Huarföre dömbdes han effter ded
20 cap. tigm. balk till en klack.
2. Proponerades om Ödesshemmanens, som mistes kunde
wtinnan gårdens bebyggiande, huru widt den med
mehr till saken giort.
Böhle ödegodtz dömes att bebyggias och besittias.
af Anders Kiehlsson i Bergh
Lille hallen
Mästar, plare huar i eltnäs bebyggia
Börrestehn Joen Christophersson besittia
Lininghallen Oluf Mårthenss: Uybruke

3. Oluff Pedhersson i Klöfsiö klagar at Oluf Essbernss:
ibidem hafr undenböxlat sig sin faders jord 1½ tunnland
oskyld.
Här emoth framladhes een berättningh dess innehåll
att Oluff Esbernssonn hadhe gifwet till Joen Person
40 richzd:r och i Boxell 6 richzd:r och lasfndet
Oluf Person ett huusmans säthe i dödhedagar.
men inthede fast tingzbreff gå deras afhandling
All. Effter såsom ingen lageligen afgång wahr gifuter
malen ett benkieg, uthan de andre nyskones willia
och någor penngz wybarandhe. Haarföre afsadhes
effter hennes Kogl. Maij:ttz nådige resol att Oluff
Person med sine medsyskan trädhe till klofsiö går
den 1½ tunland, och gifue till Oluf Essiöpnson
sine uthlagde 40 richzd:r och de 6 rd:r 60 p:r per
midfasto tiden skal ls
Oluf Esbohrnson sädhen gården detta åhret.
40.
5.
Ccommendanten sklanhafft. Her Mattins Jranes begner
grätto
ht
wette hällsammars skolgzmarken ach skillnaden
å sitt donalious gårdh ifrå nästliggiande grandhade
by
läger afdelte, andrager här widh att Ranerken ähre
förandrade och enntalls skurar i häggne omkull
falt och borffört. Item occ Össberge strussmyran
som leptt hafft under Åssberge.
Restl.
att först gå waran sam ske kan skall uthsärade
sien der öfwer gånga.
strussmyran anlangande som under Össbergamänner
ligger, och warit brickat uetid af s. hhust nästngst
Så haffwer Joen Torsonsson Pehrbahrnssi
Kehlson Ingeborgh eikia hslager samnla myra
och emoth förbod bortföre höör
Efffter såsom de blegeligen hafwe sig tillwällat rtsol.
8
och sleger samma myra uthan låf och minne
äntå
Tolfster
emot förbodh bortföre samme höö
och

huarföre sackfelte till 40 mk:r tillsamman. Men
eickian gif: effter alderstund hon aldra sedat tog
dedan sitt höö, och änn nu dedt icke henfört.
hööre skola de sampteligen betala och wed
derläggia till her commendanten
särer och hor cormendent. effter någre åkrelägoer, mu 5
för slott boukade, huilke liggermitt uthi Giblhammers
skoug them Anders Kielsson nyttiar och bruker sig
till godho.Anders Kehlson framladhe 4 str gemb. Perga¬
mentz breff, innehållandess, dett hanss förfädher lageligen
äre der till komyne.
lesoff
skall syen gåndhe.
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6.
Oluff Erichsson i Söer klagar effter sin hustros
Gunnil Gundmuudzdotter, som Oluf Jöllsson oskyl¬
odelz jord
till besitter. Oluff Tollsson säger sig förmedelst
i Klofsöö ½dr
gifftermål och jordeskinte wara inkomuer
d.
på gården och eliest böxlie honom för 10 r
lesob
Peder Andersson i Ruthan räthens by, klager effter
någor pantsatt jordh till Anders Pedersson i Mighe
för 40 ruhzd:r, imedler tidh selger Anders Pederson
jorden till Erich Kehlson i Bergzbyen för 20 rd:r
böhr och nu helegånderns Niills förmedels ders
kön aftörde och förderfwade
Eih Kåhlon sger si böxlat jorden för 4 d:r
och nekar icke så ikedt wara som berättes
Peder Öndesson träder till sitt panthegodz och gifwer
Resob.
till Erich Kehlson 8 r.d:r och böxle penge 4 r
item uyrätta så månge huus igen som afföndho
ähre.
Kahl MNuthansson i Torssåsen klagar effter sin
8.
selige feders arffute jagt uthi löst och last
som honom eligen tillfallen
then Erich Kåhlson i Torssengh niuther behehålle
ardt lös ähr skiytet, huilke skiute står sendä
1686.
es dede faste jord Ggorne docces under odels

memarne och de skiijte sig emelan som de ähre
bdhane till
sör
8.
5.
Alen mu del af corne uthi lösse saker, som ähre
en Räfskius lufwa.
en skinfäll för 3 r.d:r
lerefftz lakan 3 al:r uthi
en läftugz Kittell
til halff sloth
too slathelag
Mnog höra med floglogh
lod pinca och Brankaan
fans Ahltrå
lifgiördell
En kraga isitt femelae huilcklede.
fyre småfaa
Stenfat och trafat
Och i den gården Torssåsen som bnders Stenson på böhn
inlagt 16 rithzd:r. Steltes widere under rätten
one icke Erich Kåhlson hadhe sådant inne hoos sihn
Så wittner en del af de 12 edsoorns manm
att de icke niste betall något innewara man
huru mycket, kunle de icke grant betygt; Uthan gården
bleff förbrrn och de pertzeler med honom.
stelges till widere ransskal och quuean stels Resot
rtilles tillstedes.
38
Anders Oluffson Widh Kongebreget Jöns i Innäs
nt
sondea effter Pehr Nielsson i Feste Joen Torstenson i Skocke, som
sin edelst
sall man Jörau i Miighe åbodde oskyld till Steså
Jans
hanns Enkians Rmbudzman Sååthen i Hoffstderlad säger
boplat wera och gifftet i boxlll
onden
20 schd:r och rette odelzmannen Anderss Person
ibidem dödde, unläth Hans exneela Beotrud Stenss
rtter jonden unler bem:te Jöras Wallsson i Myge

huilkens Sucueeg nu gården besitter och mycke
honom med huus uthbruk forbrättatt hadhe; Men
igen afgång gifuer
er hennes Kongl. Maij:tz red. resolution doms
N.
ob6
Lilin
ldelssnan tillJonden, och enkian Jörans i Migges
igra edelssonnen wedderläggia henne för beuk aff
öf:rbynnas effter godhe mens skattningh.
10.
Anlästes krigh commiss Her Simon Simonssons sosen
gödpå medh bonden bådhe i hffw
2847 10 junij löhn, som uthrinstan och kläder bekommia motte.
11
Oluff Jöelsson i Gunni uisiudher förste gången
den jordh han till Joon Andersson i Lidem för 10 rd:r
försölt sadhe.
56 Bladh
Den 12 daim Ano 1648 då Ödwijkz skattetingh
uthi hennes K. Maijtz befalln Johan Christonherssons nährwaro
Bekendhe Månss Pedersson Per i Byen trettijo 3 rhdar
s som han af st Chrstor Rassmunlson mammat hadhe
på åhr 1639. Och effter såsom han penningerne icke kundhe
betala pantsatte han halfue Westregården i Funäs
sn hustrus Måntes Olufsdotters odelss jordh jorden
ähr med hennes willie och i trängmal uthsatten
pennigene legde till barnens nyfostrande i de hande
åhren att de icke skulle sueles shiel.
Iese. På dato ransette Peder Erichsson hussman
i 23 yen den andre helene gården i bem: Fanås
för 22 richzar, sin hästres Christinn Olufsdotters
fäderne jordh. Doch alt till igenlössningh
då deas barn kommar till manna.
anbiudes förste gången.
tinglagh
den 23 juncij
Bergh
Anno 1648.
Nährwarandes landzskrif förstånd. Jon Berg
Befalln ställe, samptl förrtachnade ntmbdemann
1.
Ingeborgh eäkia begärer effter felter don
.
nåså sine 20 richndr af Christeghen Rassmussons
846
dombok

afwinger. Effter såsom dedt finnes
uthi Åssberge 20 richzdal. som Pedher Pålson
kls.
ibidem ähr rlichtig till Chrsten Rassmundson
samme penningar stå i arress
Slagångh
bmelten gallhemmer och Bergzmannen gå denn
Norre biden uthi Öster och wester.
nöste macket gå Mockås Berget deden srå till
klinmanne mågen widh bröen gamble skldnaden
ett kors ysatt, sedan nedder i stiöhn, en stehn wid
huart mecke crona uthi bäggen
währ ett stycke af prästens eagh, och alt
Oluf Gaelssons Enge i Brogh och under Wallhommar
Berättes aff prästen i Rrr, hadhe uhrödt samme enge af gall henne
inu
skouge
Larssn
Pedher Nielsson i Wijken
Oluf Niålson i Grewijk, giäle
Tränfldt
Jåans Månsson länss iBerg Kiehl i Böhle
Pedher Joensson i Hwa, Oluf Mårthenss i Räthan
Joen Gunnarsson i Hosra, Oluf Kielsson i Bingstad
Enat Olufsson i Eltnäs Pehr i Hunnälfuen
Oluf Persson i Rechtad
Oluf Persson i Östehn
Tinglaget lafuer uprästa prästen samma
skadha, låthandes honom någon platz igen
till att upradas.
praterne ähre har med belätne på badhe
sidor och wäll förlichte.
legångh rå den födrr siden
emellan Wallhommar och Börestens mannen¬
panthe raltzen under Jörans gård
i nigge uebiudes 2 gången, hrilke kommer
commen
danten till
Joen Torstenson ett slogt eag i Mänstad gården 20 r:
Erich Smedh ett sdottlagh i migge för
2672
Oluf Jonsson i Berg slott eagh för
20 rd
Jon Mårthenson i Nor slottlagh för¬
14 R de
iel Pålson i Moe sslottlagh för

2 R.d
Oluf Olufson i Wigge lagh för
19½ r:d:r
de
odes mannen i wigge eagh för
43
Jonn
Olsson i Må lagh för
14 3:d:r
126.
27.
Migge nården, som s. Göral Joenson åbodde och
190 rd:r
kiöpt och h. commens. Matthias Sranck Wijku¬
desandre gången
Oluf i Backe stembd till tingh och icke fram
kom Sakfelt
connenl Mattsis Hrack korer till Andersn
er
Påhlsson effter oce tt eagesslätt store
Mohråsen belägen in uthi Nallsemmans skoug
der till Anders Kielson icke neka kundhe
k Anders Kielsson skall afstå samme jord och
här effter höra under Wallhmmar.
Oluf Joensson skreddare i Berghwiken kerar
effter ett stycke förlandh, som Jöran Ersson
Berghwijken, sig tillägnat hadhe och ubruka.
till åker.
Resol. Jöran Erson skall afstå samma förland effter
dedt 32 cap. Bygn. bb. och Oluf Joensson
ded här effter behålla och sig aff nyttig ui
1.
28.
den 26 juliij
Odhwijketl i Sillbacke
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ähr tingh hållet, nährwarandes landzskrifwaren för
ståndige Joen Joensson Berg i Befalustell och desse nembdemann
bnde Olufs i Helibacke
Joen Pehrson i Bothåsen
Oluff Håelliesson
Oluf Olufson i Swedie

Niss iÖsgården
Gwattiom
Pehr Jönss i Hellee
n
undwridz Kielson
Joen Suhenss i Ulfwe
Oluf Peder s
Nils Jonsson i Hallin
i hallne
Olf Olufsson
Oluf Pede i Backe
und Peder Back
Jöns Andersson i Miale
Morthen Ande i Backe.
Anders Pedersson i Röhrön klager dedt Tohl
1
huartiom Siten ibidem, Tlomatz i Bohlåsen, Oluf
Måothensson i Eltnås Peder Benehtson i Gnxåsen
Pehr Joensson i Hara, hadhe uthi frijgae tiden, då landet
hadhe Suöret S. crona och desse uyräknade wore tå
Noriges crones soldater öfwerkomne med Botzen
att igen taga landet, kunnet uthi Skougen 1 lauca
flesk, kiört, yster stöflar skaar och någre alnar
walmar der uthi iyackett När fredhen blef
hadhe desse bekänt sig sådant öf:erkommet och i slödh¬
träng dödt borttager och förtert
rsol.
Effter såsom desse hadhe uthi feijgdelider, då de wohre
Landzens kiender ifrkommet samme tunna och
dede borttaget som inne wahr stå emedlan dedt ähr
foedz fördraget dan punche likmätigt. Att huadh
som i fäijgden ähr skedt, skall wara en ögetalt sak
derföre dömes desse wi förbufnade, doch förlijka bnd i korin
Erick Erickson i Häggen giorde sinför rätten medh
13.
hände bandh ett jorde kiöp medh Lucia Jönssdotter
såkunda att hon aff wälberädde mode sålt ½ tunlandh
häggen för 10 r.d:r; Frijar och frälsser honom
för hwar mans åtal i alla måtto.
14.
Oluff Halfwarson i Mattnas en gammal man för
swågheet skuldh låther opbiuda sin gårdh näste
arfwingar till skiöt och syttningh tredie gången

15.
Trädde för rätten Oluff Hellieson, Jöns Jonsson
alla
och Tohl Larsson i Hwettiom hafwa kiöpt tillhopa
ett qwarnställe uthaff Peder Jonson, Oluff Nilsson
och Pehr Torsten i Bohlåssen, aff beråde mode
såldt och tillfullo noije opburit 1 rd:r på hwartera
löper summan 3 r.d:r att nyttia bruka och behålla
under be:te Hwittiomsgårdhen opåtalt i alla
matto.
.
nno 1640 den 19 maij höltz laga tingh medh allmogen
i Bergh tinglagh, nährwarandes H. K. M:ttz befallningzman
ehrligh och förståndigh Pehr Erickson niue, sampt de 11
edswohrne lagrättesmän. Nembden, som tillförende
Oplöstes lähnstingz beslutet.
m
1.
Jon Morthenson i Nö lofwade sigh willia in på sommaren
igen lösa sigt pante Engie och lefwerera h:r commenten
de 14 r.d:r medh penningar och wärde som han åför de kom¬
ma kan
Lähnsman Jöns Månsson i
Oluff Kielson.
Saakfälter för stämpningh
Edar Oluffson
i syn och mååhl, effter dedh
33 cap. Ting.b. hwar sin 3 m:k:r
Anders Kielsson
12 m:r.
r
Her Jöns Cappelan i Bergh fordrar allmogen i gemnn 4.
om de icke wille wedergälla honom för dedh Engie
som han genom synen i förledit åhr ifrån gick, allmogen
lofwade honom i fiordh att kiöpa ett ängie igen.
Effter långsambligh affhandlingh loffwade gemehne
stermestes
man kiöpa ett Engie så godt till präste boet, men
detta åhr gifwa harr Jöns så mycke höö eller penningr
som bem:te Engia kan wara, och 1650 kiöper tinglaget
.
till kyckiobolet ett lijka uthi wärde.
.
12 1

6.
4.
greffwen
blefuo bort¬
togne i frigden
och manneni
löpte.
Rd
Pehr Jonsson på Nordelo i Sunde fullmächtigh på en
pijgas wägna Cerstin Biörnsdotter, fordrar effter henes
läderne jordh halfwe gården Böle som coole enckia
på böhr Jon Gunnarson berättar sine fader fader.
Jon GGunnarsson hadhe uthi dedh store och här de åhret
förmedelt fattigh dom, pantattes gården för 80 r.d:r
och sådan gifwit 8 rd:r i Böxel för hela gården.
Pehr Jönss på Kerstins wägna begärer effter h. K.M:ttz
nådige resolution komma till sin odel halfwe gården
thllandh i bem:te Böle, och wederrläggia halfwa
panten 40 rdr och halfwe böxlepenningarne 4 rd:r
gården ähr medh bygnat, bruk och på kostnat mycket
förbättrat, begärar Jon Gunnarss åsyn och wärdering
Effter den ringa rättens noga skiärskodande och öfwer
wägande, dömmes Pehr Kirstins fullmächtigh till
bem:te halfwe Böle gården, och betalar de 40 r.d:r
panter och 40 mkr Böxle peningar, sampt gårdhens
öfwerbygnad och bruk.
Jon Siulson i Råtan ähr lageligen stämbder aff
Kiel i Böle till laga tingh och icke fram kom
saakfälter till 3 m:kr effter dedh 33 cap. Ting: b.
och hans medarfwingar
Carl Jonson i Hoigen fordrar effter sin rätte odels
gårdh Torssåssen som Oluff Mortherson på böhr.
och oskyldh, Oluff Morthenson säger sin fadher
hafwa sytt Carls Moderbroder i 2 åhr och box¬
lat gården för 12 rd:r.
Carls Jonsson och alle hans medh skskon och erff¬
wingar träder effter H. K.M:ttz nådige resolution
tillgården och wedergäller Böxlei syttningzpen¬
ningarne.
Carl Erickss fullmächtigh af Gunnill Oluffsdotter
och Ingebohr, Oluffzdöttrar kärandes effter deras
fäderne jordh pparten i Österåssen som Oluff An¬
dersson påbohr, Oluff säger sigh hafwa gifwit deras
swåger Johan Halfwarson 20 r.d:r och 10 r.d:r i Böxel.

sampt igen löst ett eng för 15 r.d:r. Efftersom Gunnil
och Ingebohr Oluffzdöttrar deras arffpart uthom loff
affsont, och icke bekommit till något wärde aff
sin swåger H. K. M:ttz nådige resolution dömmes
twinnorne till sin anpart i gården och betalar.
26.
.
2.
R
2
8.
115
.
Böxlen så mycket som belöper på deras anpart; Och
Oluff Anderson söker sin fånge män.
649
Den 26 julij wore wn effterskrefne Pehr Erickss
ure. Befallningzman Pehr Ersson underlagman, Lähns¬
man Jöns Månsson, Enar i Altsiås, Kiel i Skole Oluff
Kielson, Jon Gunnarson i Höijen, Nilss Påfwelss i Moo
Jon Anderson i Dolåssen och Oluff Jonson i Byen
stallade
kallat på en syn och rågångh emillan commendanten
manhafftigh Matthias Jrancke på Gallhammar den
he
Andrrs Kielson i Sräelgår sig på
dene och den andre sijdan, Byen emillan
opfunnit och hafwa
ett rätt märie såå och rope nedersätt som de på
badhe sijdor blefwe för eent ätt Hallhammars
Råå på södersijdort ähr, begäynnandes först ifrån
dädan
såther qwarn, till Tinteberget och sädan till lågzsiön

Anno 1649 den 16 septemb. höltz laga tingh

3
medh allmogen på Frössöö, nährwarandes H. K.M

Befall: ehrligh och wäll:tt Pehr Erickson i Liure
ampt de 12 edswohrne lagrättes män. N
.
som för låto.
2
1.
Oplästes landtingz beslutz
å
Swen å känne för olydno.
2.
Erick Pehrson i Månsåsen
tolffmän
Oluff Oluffson i Boxsiöö
6.
Hemmingh Stensgården.
laga för fall
Pehr Jonson i Dalen
saakfält till 3 m:kr hwarthera effter dedh
33 cap.
tingm. balken.
Lähnsman Nilss Gunnarson angifwer i rätta
2 Göxlångh
att Jöran Jönson och Pehr Oluffson i Hoien hafwa
för någon tijdh sedan komit till degernäs uthi
ett samgwan och emädan de såto begynte Pehr
att förföra sigh på Jöran medh onyttigh ordh och
maante honom uth på gården, den tijdh Jöran
kom uth begiynte Pehr bara hugg på Jöran.
3.
110
2
Hemmingh Nilsson i Stegsgården låther opbiuda be:te
16.
Stensgårdh förste gången,ch Lars och Erick
ffrars sönner står och bekiänna inför rätten
att de medh semo undt och effterlåtit sin swå¬
gar be:te Stensgården.
17.
Erick Pehrsson i Monsåsen från lägger i rätten en
wäbeseglat kiöpe skrifft
fförmälandes om den gårdh
moder och

han nu besitter inlöst aff sin hustrusskylde
morsysterbarn
och lagelige
fränkert a sahl. Anders Mickilsons
opbudit
Gruna i Fanbyn Märitha Jonsdotter en systerpart
derföre opburit 10 r.d:r på kiöp men rästen will
hon låtha bestå till dess hon försee hwart uthwarl
den will sigh anstäcla. Gifwer Erick Pehrson genom
skrifft och lagel laga dombreff på sin andehl
103rd.
Idem till Nilss Oluffson i Låssböle 21 r.d:r Till Oluff
Siulson i Biernie 21 r.d:r Jon Hellieson i Sillnäset
21 rd:r och Jon Håkanson i Myskie wäster elff
och 21 rd:r alla sammans lijke arfwingar, till be¬
Mansåssgården i Böxlen som är 20 rd:r räcknas
inthet. Tillstår Erick Pehrson taga dom¬
breff.
.
2.
119
Anno 1649 den 25 septemb. höltz laga tingh
medh allmogen i Bergz tinglagh, nährwarandes H. K.
Maij:ttz befall: ehrligh och förståndigh Pehr Erickson
Niure, sampt de 12 edswohrne lagrättesmän.
oplästes landztingh beslut
1.
Oluff Jonson i Berghwijken klageligen
tillkiänna gifwer att et Engie Rijse
modensman och
be:dh uthsatt aff sin moder förmedelsa fattigdom
uthi dedh stora hårdåhret 1600, till Karl Erick¬
son i Tåssåsen jordn häst för 7 r.d:r En koo för
4 r.d:r och en rd:r i reda penningar, efftersom Karl
medh döden afgången ähr fordrar Oluff till
Carls arfwingar Oluff Eon Nilsson och
Jöns Erickson. Der till de om engiet eij neka
kunde.
Efftersom engiet medh skogh någorlunda igen
wärda

gångit är och panten mehra än penningarne
Blefwo de medh handeband förlickt
att Oluff Jonson igen bekommer sitt panta
ängh och gifwer till Oluff Nilsson och Jöns
Erickson 8 r.d:r 4 rd:r i detta åhret och resten
i dedh nästkommande.
2.
Anders Pehrson i Togringen saakfält till 3 m:ker
3.
Effter dedh 33 la tingmåla balken för stembningh
Swen Oluffson i Kloffsiöö låther opbiuda
4.
första gången en inlöst åker i be:te Kloffsiöö.
5.
Erick Jonson i Klöffsiöö opbiuder ett kiöpe
breff förste gången.
Swän Knutson i Torringen opbiuder förstegår¬
6.
gen en kiöp skrifft
Ngge gården opbödz till öfwerslodh
gånghen
och dom lreff der på göras skall
180 rd:r
2.
120
Anno 1649 den 28 septemb. tå laga tingh höltz
medh almogen i Owijkens tinglagh, nährwandes
.
H. K.M:ttz befall:n ehrligh och wäll:t Pehr Erickson
Niun sampt de 12 edswohrne lagrättesmän.
oplästes landztingh beslut.
1.
Befall ahngifwer i rätta att en dräng, Pehr Jonss
hafwer försummat Gudztienssen den storr och2
andre bönedagen näst förledin.
Efftersom drängien icke ähr till städes bleffsaaken
opskutin till näste tingh, då finna sigh tillstädes
att swara wedh straff som lagh förmådh
Oluff Jonsson i Bergwijken fullmächtigh på sine
syskonebarns wägna fordrar, effter n broderpart
Barnsens fäderne i Iunäs som Jöns Pehrson och Ali¬

tha Klak här till besutit hafwer. Barnseås hahr
.
brodren en syttningzman berättar införrätten sigh
sij mehra, brukar än eloff mälingar och Alitha Klock
tolffmälingar.
uth
Effter H. K. M:tz nådige R dömmes barnen till
sin anpart i be:te mälingar gården skall nymalas
och sädan skiptas, hwar effter sin anpart
Anno 1650 den 17 decemb. hööltz laga tingh medh all¬
mogen uthi Bergh, nährwarandes för detta landzskrifwaren
fyhnligh och förståndigh Jon Jonsson Bergh uthi befallningzman
sans ställe
Nembd.
Oluff Kielson i Gelstadh
Anders Kielsson i Bergh
9
Enar Oluffson i Altnoo
Swen Stenson i Wigge
Kiel Jonsson i Skåla
Oluff Jonsson i Byen
Oluff Anderson i Åsom
Jon Gunarson i Höuen
Nilss Påfwelson i Moo
Erick Jonsson i Röråhn
Jon Andersson i Daleåsen
Erick Jonsson i Kloffsiöö,
Lähnsman Pehr Pålson angifwer i rätta theden tingh
1.
soldat Oluff Jonsson i Moo hafwer bedrifwit
olodskan, och otucht medh sin tredmänningh en
wen
ogifft giänta Anna Christopersdotter
sar nu och bekiänner synden begångit och will
hafwa henne om möigeligit kunde till ächt
Effter som lösan icke är tillstädes ochh går
medh fostret, remitt: till nästa tingh.
Angaff och en tynskeläggns saak, thedh on
lös drängh Hans Zockariason i Rödön barnfödder
och nu rombdt åth Norrige hafwer besofwit
enj giänta Gunnil Jonsdotter, och nu ingen
dera tillstädes är.

2.
till dess han kommar tillstädes.
2
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3.
Swen Oluffson i Rlöffsiöö låther opbiuda en
åker ibidem in löst andre gången
Erick Jonsson i Klöffsiöö låther opbiuda
en kiöpeskriff
andre gången
5.
Srän Knutson i Förringen låther och opbiuda
En kiöpe skrifft andre gången
6.
hlus
Mortenson i Hallen karar till Jon Anderson
i Dedråsen effter lige son säderne jordh i Hallen
den Jon oskyldh brukat hafwer, ähr kommen in oppå
hälsman
medsädh
gården igenom affgångz penningar som hans breff in¬
och tmlij.
nehåller. Begärer en Oluff nita H. K.M:tt nådige
gar aff
nöijo
resolution till goda och komma till sin böndh och odels
brukit
4 under de danske
ratt
Oluff Morten dömnes till sin fadergårdh
1.
Hallen 1½ tundh sädh, och wederlägger Jon Anderson
för åbruk för be:te 4 mälingar, sampt gårdhens såkost.
nat effter godhe mäns wärdarig
Blefwo inför rätten medh handelandh wälförlijckt
att Oluff Mortenson gaff Jon Anderson 10 r.d:r
för ofwanbe:te opbrukat 4 mälingar och öfwerbygrat.
Essbiörn och sk Oluff Sundwidz sönner
låther opbiuda Skukugården inlöst aff sine fahr¬
broder. första gången.
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3.
goz tinglagh.
nembden
Oloff Kielsson i Giästadh
Anders Kielsson i Bergh
Enar Olofsson i Alfmogh
Swen Stensson i Wägge
Kaeel Joensson i Skaäle
Oluoff Joonsson i Bigen
Oloff Andersson Håhssom
Haen Gunnarsson i Höien
Nillss ådelsson i Mi
Erich Joensson i Rörohen
Jon Andersson i Dalååhsen
Erich Joensson i Klöffsiööp
Framhaffz för rätten een ungh drängh och soldatt widh nampn
1.
Oloff Joensson i Moo, som föregifues hafua besofuit sig tremeningh
ren ogift gänta Anna Christersdotter, hwillken tillsporder härom
icke kan neka sigh ju der till skyldigh wara, män förmehnar sigh
kunna få hänne till ähta. Effter som gäntan denne gången icke
är till städhes, att rätten henness bekiennelsse höra kunck, och
icke häller hunn födt baran difceres medh denne sackz wijdhare examen
till nästa tingh.
2.
Angaf och länssmannen een lanskelägerss sack som een larssdrängh,
Hanss Zachrisson i Rödön barnnfödder, skall hafua bedrifwit medh en
gänta Gunnela Joenssdoter.
Och efftersom ingen thera tillstädhess åhr, kan rätten denne gången
icke något giöra tillsaaken, uthan disererer det till dess drången
kan komner till rätte, som förmenas afrymbd wara till Noriges
3.
Oloff Mårtsson i Hallen kärrar till Joen Andersson i Daleåsen om
ttunlandh och 4 mällingar jordh i Hallen belägen, ähen sitt rätta
förderne ähr, och Joen Nueen godh tijdh oskyld brukat hafuer, förme¬
delss afgångh penningar, genom hwilken han dertill kommen ähr
och begärrer att hanmå niutha H. K. s:tz resolution tillgodho, och
och trädha till sitt fädherne.
1.
Effter såsom Joen Andersson i något synnerligit icke hafw:r
att hnwendha, hwar medh han Olofzåkeren kan ohell giöra,
seer rätten skälligt wara Effter wälb:ne H. K. s nådige resolution.
att Jon trädher ifrån och Olof till sin edell och rätta fäderne
doch så att han Oloff, wedhergäller Joen för 4 mällingar åbruud

som han oc nyo upbrukat hafuer, tillijka medh then han haf:r gården
uppåkostat ähre och nu straxt in för rätten medh handhbandh för
lijkta på dhet bästai så måtto aff Olof gifuer Joen 10 r.d:r
för öf:r bygnadh och åbruket, så trädher han till sin odhell ett
1.
3.
6.
Sssbiören och Oloff Sandwrijkz sönner, låtha upbu¬
Skickigården inlöst af sine farbrodher 1 gånghen
Swän Oloffsson i Klofssiöö låter upbiudha een åker ibidem
inlöst andergången.
Erich Joensson i Klufssiöö, låter upbiudha een kiöpskrifft
andre gången.
Swän Knuthsson i Toringen låter och upbiudharen
kiöpskrifft andre gången.
undi tunglagh
Nämbden
Pedher Pedhersson i Bärge
Erich Pedersson i Månsåhsin
Pedher Joensson i Hahra
Måns i Tanne
Erich Ersson i Hoöf
Olof Oloffsson i Rixsiön
Oloff Biärthsson i Gäähle
Kemmingh i Stengård
Rickhart i Tånghåker
Swän i Tanne
Månss Erichsson i Görwijk
Per Joensson i Dahlen
Oloff i Topp låter upbiudha be:te Torpzgårdhen
1.
förste gången.
Läterwähl:te här Månss kyrkioherden till öfuerfludh
Upbiudha Wällwijken fierde gången.
Daakohres längdh aff Gemptelandh pr0Anno 1650
kommer befallninghmännenss w:t Pedher Erichsson til
Summa upå alle afdömde och upborne saaköhren
Tolffmän msn
Crononess tredingh der af ähr
Måhlzägandhe rätten
Onnerlagmanss och håredh.
2

4.
Bengz byn
Oluff Ericksson
Oluff Jonsson
Anders Jönssoni
Anders Kielsson
Jon Pehrsson
Jöns Månsson
Anno 1651 den 29 maij höltz laga tingh medh
allmogen uthi Bergh, nährwarandes ehrligh och
2.
wäll:tt Jon Jonsson Bergh uthi befallningzmannens
ställe, sampt de 12 edsworne laghrättesmänn
Oluff Kilson i Höstadh
Swån Erickson i Swille
Enar Oluffson i Altnås
Pehr Sannelson i Åsom
Kiel Jonson i Skåle
Oluff Jonson i Byn
Oluff Anderson i Åsom
Oluff Jonson i Tossåsen
Nilss Påfwelson i Moo
Erick Jonson i Körohn
Jon Anderson i Dolåsen
Erick Jönson i Kloffsiöö
Brofwägden angifwer i rätta thed bönderne i Berszbyn1.
hafwer en olagh igh lygd wägh till wijggie, har hon
medh 2 män syna hafwer Effterfwågas huru många.
den ringa rätten kunde icke frija dem uthan effter
lagh, för des försummelsse hwarthera trle n:r
3 capit. B. B.
Annesmentol
18 m:kr
Anders Oluffson i Nordörhåjen
Nilss Larson
i rättan bleff och saakfält för tresko i wäga
lyggningh till 3 mk:r B B. 3 cap.
Nilss Larson ibidem ähr lageligen stämbd till
tingh och icke motte bleff han saakfält till 3 m:k:r
33 cap. Tong. B.
185
3

4
lagmans dom
Nilss Botelon.
8.
30.
Oluff Jonson soldat som på näst holdne laga tingh war för
rätta och bekiende sigh aff ångerfult modh hafwa
besofwit sin fräncka Anna Christinrsdotter, och
aflat barn tillsammans, hafwer tillstådh aff de ande¬
lighe henne till achtasskap taga,
Derföre ähr han saakfält för nn kränckningh
till 20 m:ker effter dedh 3 cap. G.B. L.L.
Målsåganden och häradt effterlät honom sin dehs
Kiel Swänson i Böle klageligen tillkiänna gif:r
hed rätänsmannen Anders Oluffson och Jon
Nilsson i hafwa nu en långsambligh tijdh brukat
en stoor dehl aff sin skough och den bemächtigat
för många är sädan den tijdh bölesmännen
ung och omyndigh wore.
Rätansmannen framladhe föra gamble peraa¬
uuthi Litt dato.
mentz och wälbesalade synsbreff des innehold
att rätt rå och roor lagd och neder satte äre
ifmran syn
emillan rättan och böle¬
som brefwen förmäla
hwilka rätansmannen nu en tijdh långh öfwer
råmärcken brukat hafwer, der till de eij neka
kunde, uthan will godwilligen affträda
berättar att deras förmänn för dem brukat
hafwer, löfwar och aldrigh mehra öfwer råå
marcken att gåg widh plicht som lagh förmå.
uthi förledit åhr den 20 augustij ähr och ett
proff hållit uthi befall: Pehr Ericksons lähnsmans
och 12 mäns nährwaro opsöckt och gångit skougen
att öfwersee, Derom blef bäggie parterne för
ente som deras samb uthwijsar
Samma dagh præsenterade Anders Kielson i Bergh
ett bytesbreff, der medh han bewijsade sigh medh win
och wittnom, medh sämio och hande bandh sålunda
6.
att Anders Kielson hafwer gifwit ett tundsädh i Skocke
till Jon Torsten, och der emot bekommit aff Jon arel tundsadh
i Monstadh gården i Bergzbyn och mellom gifft

hafwer Jon fåt aff Anders Kielson ett hundrade
fyra tijo och styra rd:r. Der om de inför rättes hand
slogos. Lofwade hwar andra frija, hemma be:te byte
att stå fastoch fult och aldrigh åthergå
186
Ilijka måtto giorde Kiel Swänson i Böle ett
ino
Jordekiöp medh sin Broderson Jöns Jonson i Kloffsiö
sålunda att Jöns fordrade effter sin fäderne jord
och de andre
Ett tunlandh i Böle den Kiel brukar, och eij be¬
omyndige barns
milsman Christo
neka kunde
Uthan tillbödh sin broder som
har crroopharss
Skol Kionsson
Jöns tuugu och sex r.d:r för be:te tundlandh, der
land
8.
om de och inför rätten medh hende, wäl förlijck¬
de blefwo tillstår sin faderbroder taga fast
breff när laga tijdh fordrar
7.
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Swän Oluffson i Kloffsiöö låther opbiuda en åker
inlöst 3 gången.
Erick Jönsson i Kloffsiöö låther opbiuda en
kiöpeskrifft 3 gången.
Swän Knutson i Torringen opbiuder en kiöpe
skrifft 3 gången
n Essbiörn och Sundwidzkielsonner låthen opbiuda
Skockngården, inlöst aff sine fahrbröder andre¬
gången.
Pehr Samuelson i Åsom låther opbiuda en kiöpo
skrifft förste gången.
17.
Essbiörn Oluffson i Kloffsiöö låther opbiuda
Pehr Erickzgården ibidem andre gågen
Anders Pehrson i Höijen låther opbiuda be:t
högen andra gången.

66
226
Ano 1652 den 28 Augustij höltz laga tingh medh allmogen
uthi Bergh, nährwarandes befallningzman ehrligh och
förståndigh Jacob Christopherson Steenklyfft, sampt de 12
edsworne lagrättesmänn.
Oluff Kielsson i Bingstadh
Enar Oluffson i Altnås
Oluff Andersson i Ååsom
Hans Andersson i Åsom
Anders Nilsson i Wigge
Jon Gunnarsson i Röijen
Oluff Jonsson i Byn
Erick Jonsson i Röhren
sin
Jon Andersson i Balåsen
so
Jöran Serson i Kloffsiöö
Oluff Jonsson i Berghwijken, Oluff Andersson ibidem
Kyrckioherden wällärdhe her Jöns Siulsson låther
4.
opbiuda 3 tundlandh i Berattwijken förste gången.
Anders Jonsson i Höijen låther opbiuda
Böijen 3 gången.
Pehr Samuelsson i Åsen låther opbiuda
en kiöpe skrifft 2 gången.
4.
Ebiörn och Oluff Sundwidzsönner låther op¬
buda Skockuganden 3 gången, köpt aff sin fader¬
broder.
6.
d
R
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Jon Swänsson i Wigge kärer till Sten Oluffsson i Wigge
effter sin sahl. faders odel och bördhi Oluff Oluffz
gården ib: en broderpart ett halff tundlandh och
kam kaännor den han en långsambligh tijdh i bruk haft
hafwer, och inge bewijs anten skriffteligh eller medh
wittnen kan framhafwa att Jon eller hans ofadher
wara uthlöst för sin arfwelott. Sten kan här emot
föga säija, uthan som den där i saaken aldeles okunnogh

ähr
Böändet ställtes under ggätten
Effter h K. Maij:ttz nådige resolution dömbdes
Jon till sin s. faders odels rätt ett halfftund¬
bandh och fam kannor i be:te wägge emädan
sten kiännersigh honom bördhman wara.
mordo de in för rätten medh handebandh och
änno wänner och wälförlijckte at stengifwer
gaff Jon Sex r.d:r där medh äro de aldeles
förenat, och aldrigh här oppå mehra åtala.
Morthen Oluffson i Räthen bleff saakfält för dom¬
bråth till 6 m:r effter det 39 cap. T.B.
rättens ensaak
Pehr Oluffson i Backe låther opbiuda
halff annan tundlandh pante jordh Ib: 1 gången.
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Elisabeth Andersdotter barnfödder i Skorsiöö uthi wässmänne¬
landh, framträdde för rätten medh några gambla pergamentz
breff, lydandes att han skulle wara arffboeren till en odels
gårdh i Bergz tinglagh, kallas hwar fwill åssen, och den effter¬
frågade, hwar den samme må liggia, då war ingen aff de 12
eller mehninge allmogen som der aff wiste eller hördt hafwer
någon räg i tinglaget sådant nampn haar eller hafft hafwer,
Jöns Hansson i Sälsåhn begärete ett skough proff emillan sigh
och Påfwel Pehr Påfwelsson i Skanderåsen angående en myra
som de om twijstade, då wardt affsagdt och dem till nämbdt
6aff de 12 edsworne.
Jon Andersson i Daalåsen opbiuder haffannan tunllandh
och en halffpan ib: 1 gången
dr.
rättens
ensaak.
lgståndet
sin fahrbroder.
8.
Samma dagh trädde för rätten beskiedeligh man Essbiörn
Sundwidson i Skucku och præsenteradhe ett wälbesedzlat
köpe breff, hwar medh bewijsade sigh hafwa lageligen
hafwa kiöpt någon jordh i Skucku
aff Anders
Oluffson i Hälliebacke som han medh rätta är tillfallen
effter sine föräldrar, därföre hafwer han gifwit honom

för hans broder part fyratijo rd:r in specie, som deras
köpebreff nogsampt uthwijsar, Och sigh den aldeles
affhände medh låttom och lendom, att niuta fridt och
gälst för alle mans åtal
3.
228
1.

3.
Anno 1653 den 8 jenij, höltz laga tingh medh
almogen i Bergh, nährwarandes befallningzman
ehrligh och förståndigh Jacob Christophersson, sampt
de 12 edsworne lagrättesmänni
Oluff Kielsson i Bingstadh Enar Oluffsson i Altnas
Oluff Andersson i Åsen
Anders Nilsson i Bigge
Hans Airson i Åsan
ran Swänsson i Skälo
Jon Swänsson i Bhen
Erich Jonsson i Röröhn
Jon Andersson i Daolåsen
Kiel Jonsson i Skåhlen
Olufff Joss i Bergwijken
Oluff Nilsson i Kluffsöö, Nilss Påfwersson i Mo
päste H. K.M:tz uthgåge nget lecat.
Oplistes Den Kongl. Hoffrättens ärkompme broff
angåendehHans Prssons prodamnatione.
resolution
Kyrckioherden her Jöns låther opbiuda heatt¬
wijken 2 gången.
medh skiä
268
4.
Pehr Siulsson i Klaxåås fäste lagh sig å måste
tingh befrija, aldrigh hafwa tagit ellerredit
den höst på Kiölm som han aff befallningh
nans fullmächtigh i Herriodalen Oluff Glodh
skall lafa igenom förwallan och skatt afftynt medh
rd:r
sin sielff siette ewärria
Britha Stonsdotter på den låther opbiuda
sin sal. mäns kiöpe skrifft anede gången
Erich Joensson i Koröhn låther opbiuda
be:te Korohn den han kiöpt hafwe aff närmast

bördeman 2 gången
Oluff Erichsson Blodh ifrån Henmiödalen, fordrar
en
Pehr Oluffson i Klofsiöö i rätta effter sin möderne
gårdh och odel den Pehr oskyldh i Bruk hafwer och be¬
sitter, ähr ock aldeles kh, uthan allenost igenom
Borell och affgångz penningnr till kommin ähr och
hafwer uthgifwit hoettijo r.d:r. Oluff förmehnar
in moder aldrigh wara för sin systerpart uthlöss.
denne och hans förman berätta att Oluff Morer skulle
wara aldeles uthlöst, hwar till inga wittnen eller
beskiedh finnes, uthan säije att breffwen skall wara om¬
kommin i Peigden medh en war som bleff land aff lyss.
8
mädan såsom Oluff aldeles står effter sin möderne
gårdh kunde den nedrige rätten icke annat knna
uthan Oluff som börde men ähr må och skall den
inlösa för uthstående penninger, och den andre
Pehr Oluffsson som allenat Böxel och aff gångh pen¬
ningar tillkommin och oskyldh är skall affstå till
midfastodagen
Oluff Jonsson i Hlfsiö läth opbuda sin för
gårdh i Kloffsiöö den han kapt och inlöst haffwer
3 gången
Jon Andersson i Delensen oludh b:te Dallesin
andre gånge
1.
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7.
Anno 1653 den 17 decembris höltz lagha tingh uthi Owijkan
nährwarandess befallningzman well:t Jacob Bri¬
stophorsson Beenklyfft, och efftersh:r suto i retten
nembl.
Anderss Olufsson i Helliebacken
Oluff Olufsson Suedie
Jöönss Andersson i Miäle
Pehr Joensson i Holne
Nielss Joensson i Westersallen Hindrik Toidem¬
Joen Person i Boothnäs Mårtten And Helliebacke
Joen Suensson i Älfuen Oluff Persson i Backe
Sundeidz Kaelsson i Halier
9.

Oplästes landzhöfdingens edle och welb:ne h:r Anderss Ap¬
palboms gifne fullmacht och instruction till förståndigh
Jacob Jöransson att wara luverne som på wega
och broe inspector och förmantes allmoge
att dee sigh effter dess Innehåldh hörsombligen
resulera och effterreta skoda.
förrige landzskrifuaren wäll:t Pedher Wellarnsson låter
tridie gången opbiudhe röören, som han aff Anderss
Pedhersson ibidem sigh tillhandlat hafuer.
3.
Emädan såsom een stoor cronones rost innestår
oppå be:de Pedher Wallamssons gårdh röörda
och han uthi arrest stecter ähr; altså läth well:te
befallningzmannen dom förste gångenn
4.
opbiudha.
Befallningzmannen på Höge öf:rheetennes neg¬
ner stämbde landz, och tolfmän sigh till Suaes
på näste landztingh ss aff orsaak
att dee icke effter wälb:ne landzhöfdingens och
hans gifne befallningh hafuer uthpanttat och
Wellamstes uthi arrest stelt pidhes egendoom, för der
13 d:r 22 k:nd som:t huul effter sin gifne obligation
till officererne aff öfuerstens welb:ne Thomob
Gierffeltz regementte skyldigh ähr.
3.
Carll Joensson i Torssåssen opbiuder Kuusgården
förste gången.
Berg
Anno 1653 den 19 decembris, höltz lagha tingh, Nåh¬
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dess ehrligh och well:te Pedher Eriksson Nnnen
befallningzmans well:te Jacob Christophersson
klyfftz siälla, och effter
h:r sutto i retten nen
Oluff Kieelsson i Ringsta
Oluff Andersson i Åsoen
Anderss Nielsson i Wägge
Hanss Andersson ibid
Oluff Eriksson ibid.
Suen Ersson i Giutska¬
Joen Andersson i Daalåås
Oluff Joensson i Bergh

Bnae Olufsson i Altnääs
Oluff Joensson i Bgen
Erik Joensson i Rorröön
Nielss Pålsson i Moo
8.
Ccommendanten wälb:ne Mathias drakenstierna, läth igenom
sen fullmechtige wel:tte Erik Matsson ahnklaga Suen
kläckare hafua låtit sin boskap aff owälendheet in
7.
komma uthi een hans Rägsuerdh och oputtit för
honom 15 skylar rågh, till huilket han Suen
icke neeka kundhe, uthan bekiende sijne wällborn
hafua sådant giordt R: Emädan såsom ragen
icke in godh och fullmogene wler, afsadhe nämbden
att Suen skulle wedergiella commendanten för skadan
tuå tunnor korn.
2.
Nembden afsadhe och dömbde, dedh kyrckioherden wyrdige och wallar¬
s
de h:r Joens skall fastebreeff bekomma oppå den gårdh watt¬
Wijken medh gården som han aff Oluff Samualsson
ibidem och hans snågrar deras retta odelss jordh för70
rd:r sigh tillhandlat och kiöpt hafuer.
3.
rdie
Erik Joensson i Röööön låter
gången opbiudha
huus och jordh i be:de rörden som han aff Erik Nielsson
och hans brodher Oluff Nielsson uthi dilssboö soch
och Helsungelandh sigh tillhandlat och kiöpt hafuer.
4.
Joen Andersson i Dalååsse låter tidie gånge
opbiude samma hemman som hon aff Jöran
Joensson i Wiggie inlööst hafuer.
5.
well:tt Erik Matsson å welb:ne commendantens wegnar ahnklagadhe
Oluff Joensson i Byon hafua uthon hans låff och minne
oppå hans ägor optagit någon Myre malm, oppå huilken
sedhan mehra aff lendzmannen förbödh giordt ähr, huilke
han något der effter emot förbodh hemfort hafuer och op¬
werckat. Män alldenstundh han Oluff Joensson före¬
gaff dedh welbe:te om suåger Anderss Persson hafuer aff honom
straxst dee effter 16 nd Jeen tagit, och ingen betallningh före.
wardh

som han honom (doch medh listle tillsadhe; Dy kundhe man
denne gången intte till saaken giöra, uthan remitte¬
tade till wälb:ne herrens commendantens ahnkomst.
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Anno 1653 Den 22 docembris höltz lagha tingh uthi Harknäs
nährwarandes ehrligh och well:te Pedher Eriksson
wiure, uthi befallningzmans well:tt Jacob Bar¬
stopherson ställe, och efftershee sutto i rätten nemb¬
Mårtten Ersson i Sinbergh Erik Christopherson
Oluff Persson i Niehstadh
Larss Ersson i faker
Oluff Enersson i Sandze Per Joensson i Husnä
Soesten Jöngetsson i Ölssa Erik Olufsson i Giöre
Oluff Sielsson i Biörne Oluff Joensson i Wäle
Larss Olufsson i Grömbik
Joen Persson i Olstad
Oluff Pedhersson i Niestadh för suarelössa emot Jören
i Håfft om wijtesmål dhörörande kyrckiotjonden
saakfelt effter dedh 33 cap. aff tingmåla Barke
till
3 mk:r till hroophifftes.
2.
Fendriken Anderss harder opbiudher förste gången
Per Nielssos gårdh i Narhstadh.
3.
Joen Larsson i Sande opbiuder een synningz.
skrifft trijdie gången.
7.
Oluff Olufsson kåpparslagare i Näns ahnstältte sigh
för rättan medh sine laghgierdzmän att befrijia sigh
ifrå dedh samlige rychte som kyrckioherde
:ne Joens uthi Bergh honom pålagdt hafuer nembl.
tuenne stycken gullnabbor som Oluff
för hans suerfadher h:r Hans i Rafuen bort¬
föllia skulle; Så alldenstudh be:de
hans
honom till tinget citerat hafuer, och nu huare¬
kona han heller hans fullmechtige som
saaken agera skulle tillstädes ähr; Dy kundhe
ährendet icke till någon ändtemåhlledhans
uthan h:r Jöens saakfeltes effter dedh
33 cap. aff tingm. b. till 3 mkr till tresk.
5.
NB.

Bergz tingelagh.
Anno 1654 den 20 junij höltz lligh a tingh
medh allmogen, nährwasandes befallningzman
well:te Jacob Christophersson Steenklyfft, och efftersk
sutto i retten nembl.
Oluff Kieelsson i Bingsta
Oluff Andersson i Åsem
Anderss Nielsson i Wiggie Joen Halfuarsson i Klöfssiöö
Enar Olufsson i Altnäs
Joen Andersson i Dalåås
Kier Joensson i Skäle
Christopher Joensson i Skicke
Erik Joensson i Röröön
Nielss Larsson i Räthon
Nielss Pålsson i Moo, Oluff Nielsson i Backe
1.
Allmogen bewilliadhe till färiers och blåthers kiöpandhe
på Nyie skantzarbetet gifua 2 öre silf:r myntt aff
huartt mantaal och således skola deras fahrkastar
aldeles omvlesterade och frijie wara, huilke dee låf¬
nadhe nu medh aldra förste till sochneskrifuaren
2.
lefuerera.
Lendzmannen Per Pålsson ahngaffz uthi retten att een såldat
Oluff Joensson i Noo hafuer om nätta tijdh opbruttit
ett herbärge och der uthur stulit en tröija sampt een
lijten sölf:rskiärdh och någre penninger. Be:te såldat
ähr nu icke tillstädes uthan långdt her ifrå, Altså
opskötz detta ährendet till neste tingh, då lendzmann
honom tillstädes hafua skall.
3.
Blreff afsagdt, att Oluff Joensson i Byen skulle opsettia
allenast een Stufundh och ett fähus widh commendantens fäbo¬
der widh Mäleåsen kallas smäbodarne, sate han igenom
Skoughelsz uthsloppande opberandt hafuer.
4.
Kyrckioherden wyrdige och wällärde h:r Jöns Siulsson
läth præsentera och opläsa ett lagh fångit doombreeff
oppå sin gårdh Wattwijken, och emädan ingen fans
som her emot något hadhe att säija heller förebara dömb¬
des detta stadigdt och fast.
.
19.
Effter såsom heele tolfften ittnadhe att Jöns Erikssoni
i Räthan uthi sin åhrs tijdh 16 r.d:r skyldigh warit hafuer.
Altså dömbdes att be:te Thöris honom be:te 16 r.d:r Swaxst
betala skulle, och huar dedh icke medh godho skieer måste

landz och tolfmän sådant uthmätha och pantta.
6.
Oluff Persson i Kiälen opbiuder Wettwijk gårchen som
han sigh tillhandlat hafuer förste gången.
7.
Effter sh:r blofua saakfeltte för moohstusigheet medh
cronones uthlagors lefuererande för 1653 till
denne tijdhen, huarföre dee saakfelttes huardera
3 m:k: effter de dh 33 cap. aff tingmåla b. huardere
bötha, nembl.
Joen Gunnarsson i Höge3 mk:r
Per Larsson i Wästerskakuplichtar
medh kroppen i Kistan.
Anders i Hagen plichtar och medh
Halfuar
kropån
Anders Persson i Förringen3 m:k:r
ähn för träska till tinget 3 m:k:r
3 mk:r
Dito Anders Nielsson
3.
dito Per Mårttensson
15 d:r till reesl
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Burehz tingllagh
Anno 1654 den 6 novembris höltz lagha tingh
uthi Bärgh, nährwarandess landzskrifuaren
Försichtigh Larss Joensson Rossemiun och efftershe
sutto i retten nembl.
Oluff Kielsson i Bingstadh
Suen Kielsson i Böle
Anderss Nielsson i Wigge
Oluff Joensson i Byn
Enar Olsson i Rrfftnäs Suen i Qitzle.
Joen Andersson i Dalåås Christopher i Skikin
Oluff Joensson i Bergwik
Erik Joenssn i Noro
Erik Kielsson i Klöfssiö
Kieel Joensson i Skale
Kyrckioherden wyrdige h:r Jöenss opbiu¬
der förste gången 2 tunnelandh jordh
liggiandess uthi Åattwijken
han
aff neste bördemännen sigh tillhand¬
att hafuer.
2.
Anderss Oluffsson i Wiggie opbiuder förste
gången tuenne jordepartter som han i sam¬

ma by aff sine brodher kiöpt hafuer.
3.
Oluff Persson i Wattwijken opbiuder sin gårdh
andre gången som han der som mestädess
kiöpst hafuer.
23
effer
Anno 1655 den4 augustij höltz laga tingh
medh allmogen uthi Bergh, nährwarandes befal:n
ehrligh och förståndigh Jacob Christopherss Seenblij
sampt de 12 edsworne laghrättesmän.N
Kiel Jönsson i Skålen,
Oluff Kielsson i Bingstad
Anders Nilsson i Wiyge
Oluff Jonsson i Byn
Erich Jonsson i Röröhn
Jöran Nnesson i Klöfsiöö
Christopher Jönsso i Skuckå
Swän Erichsson i Duille
Oluff Nilsson i Kloffsiö Oluff Jonssn i Bergwijd
Jon Andersson i Dalåsen
Nilss Pålsson i Moo
förmantes allmogen aff befallningzman att
1.
K.tz
de medh det aldra första richtigt uthgöre Brol
ibdagz beslut,
lopsgården, och de bewilliade 6skillingh af hwar rö
till Giähleborgh reparation
Lähnsman Pehr Pålsson gifwer tillkiänna, att twän
2
unge bönder Oluff Pehrsson i Hwatwijken och Jöns
Jonsson huusman, hafwa förledin höst
kormit till Enar Oluffsson i Altnäs o
rne kenttlas om natten tijdh. tll som ästa tysthet
uth
loh hans hustru
gådt och wandat på golfwet
uthi lustighet och godt förtroende ryckt skin¬
som till sin granar.
Gud hullen k gingdz altså på döran¬
fallen aff dem och der medh uth och op
Hallen
satte på een giordzgårdh, hwilket de
der till kunde de icke undtalla.
aapasserat

Tillspordes Oluff och Jöns om alt dett så isanninghwara som be¬
rättat är wara passerat
wäggen
e
3.
oim tillstå,
des wale när
pennngarne
lefwererades.
Hwursandh
bondens
Sädan när de gingo has Smedia förbij hafwa de rijstat
atiethåhlh dock icke aff ärgst eller
ondt försätt giordt, det målzäganden wittnade
och deres
dem
hafwer förseelsse straxt ellerlåtit och tll
gifwit. Ehuruwäl rättin tillagt kunde dem medh
lagh biuda och straffa. Men efftersom de ähre uthfattiga
och äger icke att bötha, måläganden tolfften och mehinge
och
allmoge bodho för dem berättar att de altijdh hafwa
warit stilla och sackmodige karlar och inthet ondt
om dem hördt, uthan förwänder deras lopliet hafwer
der till wara. Bleff aff rätten flutitt
orolenwaa
androm tillwärnagel skola dhe
tijth
een tijdh medh straff i kistan sittia
Framstogh Carl Hansson i Lundh, effter wäll:tt Erich
Andersons haras räckenskap den honom en stor post
på föres, för den korn spanmåhl penninger pro 1654
her ifrån Brondflodh uthgick till Gimmnas
staaten, lefwererande fättas, som räckningen uth¬
wijsar, Carl beropar sigh på sin stallbroder
ående
Anders Nilsson i Wigge ifrån Bergh sochn, att Larl
richtigt 114 rd:r 1 ort och någre skillinger
opräcknande till wäll:tt Erich Hara
in hwilket måhl Anders medh grufweligh
edh åbook stadfästadhe så sant wara.

som ofwanrördt är.
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4.
d. förwänder medh får
fingd insagn
Erich Christophersson i Föste ifrån Hacknås, fordrar
Oluff Erichsson i Räthan till rätta på sin systers
om
Agnis Christophersdotters barns wägnar någon
arff som dem tillfallen är, effter deras sal.
fadher Swän Erichsson i Kloffsiöö N tijo rd:r
och sett tolffter Lijer
hwilken arff sen
tha
eij undfaller kundet
minne medh sigh hafwa
n
wardt aff rätten samtyckt och slutit
Ölu
att
skall lefwerda be:te saaker
richtigt till barnhens mohrbroder medh förstat
ägenheet
Kyrckioherden Her Jöns låth opbiuda
Norregården Wattwijken andre gången
4.
15
Anno 1655 den 6 augustij, höltz
laga tingh medh allmogen i Owijken nähr¬
warandes befallningzman ehrligh och förståndigh Jacob
Christophersson Steenklyfft, sampt de 12 edsworne lagh¬
rättesmänN.
Jon Pehrsson i Bathåsen
Oluff Oluffsson i Swedie
Jöns Andersson i Miäle
Morthen Andersson i Hölebocke
Nilss Jonsson i Hallom
Oluff Pehrsson i Åsom
Sundwidz Kielsson i Belne
Jöns Andersson i Backe
Oluff Helliesson i Hwathiom
Hindrich Jönsson i Helne

2.
Jöns Jonsson i Mattnäs
Pehr Oluffson i Häggen
Hndrich i Helne Jöns i Matnas och Pehr i
blefwo opsatte uthi tolffmäns längd och aff
ladhe sin edh åbook, uthi deras ställe som afträdde
för mantes allmogen medh flytt att de uthan någon
försummelsse uthgöre sin wahnlige åhrs uthlagor,
Ik. M:tz Bröllopz giordh, och de 6 skillinger till
iekleborgh reparation
3.
Och att allmogen rättrådeligen uthgör sin Korn
gndh
5
15
10.
Huus Ålson i Backes
Ingebohr Oluffzdotter inhöses hos Oluff Pehrsson
Machstadh bankar öhlr sällningh 1 åhr
Eewilliat
h för ½ r.d:r uthi hwarntall uthgöra
Malin Jonsdotter inhyses hos Pehr Larsson i Nächstadh
huus töös.
1 åhr
Bleff bewilliat
1 ort.
Ingridh Zachrisdotter huus töös
1 åhr.
bewilliat.
5 ort.
8.
bda
Oluff Oluffsson kopparslagare Siul Oluff¬
sons hemman i Kienaker och Siusgårdh i Nachstadh
1gången, hwilka han i pant hafwer
för 140 r.d:r och 2 åhrs uthlagor
ilijka måtto opbiuder Oluff i Monstadh läg¬
den Kollas Steensåker till näste borde
man 2 gången
Hans Månsson i Häste opbiuder ett tundz
landh åker den han kiöpt hafwer uthaf Oluff
Halfwarsson i Nattnäs sin foderssysstersmän
liggiandes i be:te fäste wästrrgården för 10 r.d:r
förste gången
20 m:k:r

5.

2.
nno 1656 den 21 junnj höltz laga tingh medh
allmogen uthi Bergh, nährwarandes befallningz¬
man ehrligh och förståndigh Lars Jonsson, sampt de 12
dsworne lagrättesmän
N
Oluff Kielsson i Bingstadh
Oluff Andersson i Åsom
Anders Nilsson i Wågge
Oluff Jonsson i Byn
tl
Kiel Jönsson i Skåhlen
Jöran Enesson i Klofsiöö
Nilss Pålsson i Moo
Christopher Jonsson i Skucke
Jon Andersson i Dalåsen
Hans Andersson i Åsom
Swän Kielsson i Böle, och
Oluff Jonsson i Bergrijden
Swän Kielsson i Böle Bleff satt uthi tolffmans
ställe dör Jon Gunnarsson i Söijen, och å book afflode
sin edh att han rättrådeligh finnas och wara skall.
Efter frågades om stoorböndagz brot och försumma
sen, då swarade kyrckioherden och allmogen sigh icke
wiste
i någon som det giordt hafwer hom laga förfal¬
söckt Herrans tempel.
Oplästes höghwälborne landhernens Greff Johan
Nabrielsson Oxenstiernas ankompne breff lydandes
om någe ny bygdde torpställen och Rijkerijen
sin oböxlade woro
6.
33.
Kyrckioherden her Jöns opbiuder Norregården i
Hwattwijken 3 gången
5.
Framlade Måns Jonsson i Ängie i Borssiöö
sochn medh några ehrlige och beskiedelige
dennemans underskreffne bewijss, att Pehr Morthen¬
son i Törringen hafwer kallat honom en skiälm såsom
och förwitt hans hustru för det hon bådhe bött
och swarat hafwer Effter den Kongl. hoffråttz resolution.
tillspordes Pehr om han sådant kunde medh ähra bewijsa

hwar till han swarade sigh icke en minnas, det hafwa
sagdt, uthan faller till bonen.
och
Älrendet stältes under ratten, kkunde de icke annat
ehr
dömma, uthan saakfälte honom till 12 m:r
för ögwadens ordh, Effter det 31 cap. Rådstugu b.
hälst emädan målzäganden beder för honom, och är
uthfattigh. Bleff han medh be:te 12 m:r, att
ährläggia.
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6.
6.
3 ala wl:tt ohnr lsson has gon gfwlgen
sterfrågade huru många hunsman i Tinglaget
finnes som rörlige äro och icke det ringaste penningh
till chronan uthgöra,
Bergz sochn huusman.
Erich Jonsson snickare. Bewilliade till chronan 1 r.d:r
Jonas sonckor och
1 r.d:r.
Oluff Swänsson i Uigge bewilliade½ r.d:r
Anders Jonsson i Wigge
1 ort t
Steen Jon i Britle
½ r.d:r
Jon Swänsson i Wigge
16 dre
Jon Erichsson i Wgge
½ r.d:r
Jöns Jönsson i Uägge
½ r.d:r
Pehr Jonsson kanne måkore
16 öre
Jon Swänsson i Hallen
16 dr
Rathans sochn.
Jöran i Brönnelhögen bewilliade.
½ .d:r
Knuth Skinnar i Ratansbyn
½ RD:r

Anders Pehrsson ibidem
16 rr
Oluff Pehrsson ibidemhusman16 rr
luff Månsson husman brukar någon jordh16
Tores Erichsson i Klaxås
16 ör
5.
Kloffsiöö sochn
Jöns Jönsson i Kloffsiöö byn skrddare 16 öre
Påh Snsson ibid skräda16 re
Oluff Jonsson i Backe
6 ör
Per Oluffsson husmän16 öre
Oluff Pehrsson i Hwattwijken opbiuder Öthergården
E
ibidem tredie gången
9.
Anno 1656 den 25 junij höltz lagha
medh allmogen i Aubiten, nährwarandes land¬
skrifwaren, ehrligh och Försännigh Lars Jonsson
sampt de 12 sdsworne laghrättesmän.N
.
Jon Pehrsson i Botåsen
Jöns Andersson i Miöde
Morthen Anderss ålbacke¬
Hindrick Jönsson i Hällne
Oluff Helliesso dottion
Jöns Jonsson i Mattnäs
Anders Oluffsson i Helliebock
Sundwidz Kielsson i Hölne
Jöns Andersson
i Backe Oluff Pehrsson i Åsom
Oluff Oluffsson i Åsom
Oluff Oluffson i Swedie
Effterfrågades om sterböndagz brotte att någon
1.
finnes i tinglaget som hafwa försummat Gudz
de 12 3 tienstent. då swarade gemehne allmogen icke ens wiste
storböndagarne
som detta öfwerträdt hafwer.
Emädan Oluff Swänsson i Side står igen medh
2.
cronones uthdagor i 3 åhr, och äger icke att uthi
görkar sin störa fattigdom skuldh. opbiudes jorden
i be:te Side såmiede honom lottras förste gången
so

Anders Nilsson i Hunns står och igen medh
3.
3 ålrs extraordinarie räntan, opbiudes hans jordh
desse gången
.
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äskal
Anders Erichsson i Östnör fam Rd:r 1 ort 6 k.
1.
tand
fordzel penninger som han hafwer
kyrckiowärderne och allmogen i Hackås sochn.
allmogen begörde dilation på fiorton dagars tijdh
att öfwerläggia och räckenskap göra.
12.
Hans Hansson opbiuder sal. Oluff Oluffsons gåord
i Gilstadh förste gången
13.
Oluff Olufsson i Ohlbergh läth opbiuda en gård
uthi Mächstadh andre gången
Item Monstodh lägden 3 gången
1.
Ano 1659 den 10 februarij
öltz lagha tingh medh allmogen uthi
inl och
endeg
Bengz docustugu nährwarandes be¬
a
fallningzman ehrligh och förståndigh
Daniel Bertillsson, sampt de tolff¬
dsworneN
Påhl Jonsson i Skäln,
Anders Nilson Nige
Jon Halfwarsson i Moorn
Oluff Jonsson i Wigge,
SSen Erichsson i Withe
Jon Andersson i Dalåsen,
Chrdstopher Jönsson i Kikå Oluf Jonsson i Bergwijken,
Jen Swänsson i Skoln,
Oluff Nilsson i Rathen,
Oluff Enarsson i Altnåh och Jöns Erichsson i Åsom
2.
Tolffwånnen ilgde sin ehe mäden bafwen
blefwo satte uthi rätten, uthi de från fälleställe
2.
Lähnsman Pehr Påhlsson i Skanderåsen angaf i rätta

en hordambssack, thet en gifft bonde Nilss Pålsson
Moo hafwer förledit åhr bedrefwit enfalt hoor
medh en orifft giänta Agius Christieensdotter i Hallen
och aflat barn samman.
framhäfdes be:te Nilss och Annis och förskilste
examinerades och bleff han aff rättn tillfrå¬
gat om han en sådan stor och graff syndh bedrefwit
hafwer der till han medh ett ångerfult och bedrof¬
watt mode sin sundhochsess warr Gudh
bättre, giordt hafwer bekiände, att han ock
ähr
barnfadern medh henne aflade.
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Åhnis kohnan, bleff ock så examinerat, bekiende att berörde
Nilss hafwer sigh bete belägrat och bedrefwit en hordombs
tfdför står och begröler sin brott sföddt
barn frrdaen höst
R.
Emädan de bäggie otwugne sine begägne missgiern
ninger bekiende, att de emot Gndh och församblingen
yndat hafwa. Kunde den ringe rätten them ifrån
Gudhlagh
Kongl. Maij:ttz och den högloflige Kongl. hoffrättens reso¬
eution daterat Stockholm d. 18 maij 1653 icke befwija
li
uthan den giffte skall böthe ottatijo dah:r sölfwermynt
och kohnan som ogifft ähr fyratijo dal:r s.m:ter 320r:r
Mannen Nilss afladhe å tinget bötes penningarne.
Men kohnan ähre icke att bötha, altså skall han eplichta medh
kroppen effter Kongl. Maij:ttz och hoffrättens resolution för tingh
dörn
11.
Kiel Jonsson i Skäln angaff i rätta och sigh högeligen
befwarer öfwer sin grannes Mårthen Swänssons hustru
N.
att hon brukar några oloflige handterninger medh tyfweru
och är nu öfwer ett halfft åhr sädan rest aff ländet
När hon tillstädes kommandes wärder skahl löhns¬
man låtha ssamma henne på näste lagha tingh effter
som månnen beklagar sigh ock öfwer hennes odygh medh
gråtande tårar.

5.
4.
Oluff Andersson i Gallhammar Anders
Nilsson i Wigge och Anders Oluffsson ibidem
ähre uthi näst för slutne åhr 1657 trigde att föhra
öfwerstleutenamptens wälb: Marttins drakentiernas
godtz ifrån Gallsommar och till Sundzwaldh När¬
the kommo till Borssiöö, ladhe de be:te godtz neder
et
illbab
och reste så medh half giordt arbethe.
hwarföre fordrade öfwerstl. be:te bönder
till rätta och wer dom begärandes. Emädan
haf
wa
de icke sine giorde löfften icke effterkomp. Altså
försl
uthafwade wedergälla Halfwar penninger 4 rd:r igen,
uthan någon tijdh försaalan till h:r öfwerst han
132
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3.
tunne eller mölingztalet
Emädan halfwe gården effter landens wahnlige bruk wärderat
ähr, för 30½ rd:r. Och de ähre 2 bröder och 2 systrar, altså
löper på hwar broderen 10 rd:r 8 d:r och hwar systerpart
5 rd:r 4 öe Systerenar hafwa hwarthera opburit
15 rd:r bådhe för möderne och fäderne. Nu effter deras
fader ähr en rodigh och föhr man, till äfwentyrs han
sin jordh sielff uthi ålderdomen behöfwa kan, att för¬
nöta. Hwarföre dömbdes aff nämbden att syster¬
nar skulle igen böhra 10 rd:r hwarthera och behålla allenast
för sitt möderne 5 r.d:r. Och Oluff som sin broder
Nilss aff obetänckt mode gifwit en koo othen tunna
korn opp ki oppå kiöp, och nu det ryggiat hafwer
behåller be:te Nilss bådhe koon och korn tunnan androm
låttsiningom till en åthwarningh som sitt giorde köp ryggia
will.
Wardt aff nembden förordnat, att lähnsman medh
Swän i Böle Christopher i Skucku, Oluff Nilsson och Essbiörn
Oluffsson i Kluffsiöö skola hålla ett rättart skipte
effter sal. halfwer Gladh i Klöffsiöö så snart sommar

föhre blifwer. Effter såsom enckian å andro giffto gångin.
ähr Förmaandes aff rätten att barnen ingen skada
lyjdalma. Oluff Glodh är barnsens mågzmng
7.
4.
Kyrckioherden 2
fållarde her Jönss opbiuder Karl
Jönssons gårdh i Hwattwiken 2 tundlandh uthsäde kiöp
för 40 rd:r en koo och en tunna korn.
Anderså
5.
Oluff i Gallsammor, rächte befallningzman handen
och gick i löffte, dedh en soldat Morten Andersson
som rymbder är åth Norrige skall komma igen och
opbruka sitt hemman Tössåssen
6.
tOlffmännen och allmogen bewilliade Hans
Andersson i Åsom för sin uthståndne giästningh som
han uthi desse framledne ahrin hullit hafwe
en half rijckzart, aff hwarman i tinglaget.
Bleff bewilliat aff allmogen till lähnsman Erick
Erickson för 3 åhrs giästningh som han hullit hafwer
för tinglaget bådhe högh och lagh, som räst hafda
Ed halff Rijckzdöl:r aff hwarman i tinglaget.
7
landet
2.
.
Anno 1661 den 29 aprilis öltz laga tingh.
medh allmogen iOwijken Wederwarandes chronors
Befallningzman ehrligh och wäll:tt Daniel Bertillsson
sampt de 12 edsworne laghrättesmän
Oluff Oluffson i Swedie
Morthen Andersson i Helliebock
Hindrick Jonsson i Hällne
Jönss Jonsson i Mattnas
Oluff Oluffson i Perssås
Oluff Stensson i Backe
Sumderid Kielsson i Hallne
Anders Jonsson i Swänsås
Hans Matzson i Wijk
Jöns Andersson i Backe

Eiel Essbiörnsson i Byn
Jönss Nilsson i Swedie
Morthen Jonsson i Tråpnås fordrar effter 2 rd:r som
Jon Gunnarsson i Opåssen honom skyldigh ähr Jon lofwade
betala be:te 2 rd:r till nästkommande pingesdagh.
Larss Gulliekson i Hoormo en ogifft dräng, hafwer
kana
besofwit och giordt mträrckning medh en ogifft giänta
Britha be:de födder i Alzen sochn, och aflat barn tillsamman
drängien bekienner sin syndh och den af hiertat angrar.
kohnan löffegdragen och ingen weet hwar hon wistas
Altså bleff be:te Larss effter det 3 cap. Gifft B.
22 saakfält för lönskeläger till
40 m:r
1.
3m
Anno 1662 dhen 8 matij höltz mdlan sackningh
N
Berghz tinglagh, emellan hustro Anna Kiehlssdoter
Pehr Påhlssons i Skänderåssen, och Nilss Peder
N2
Vander, Effter hans höggrefl:. exell:tz och nådes
porneurens högwälborne Johan Oxeistierras be¬
in. Tå uthi befallningzmans ställe nährwaran¬
landzskrifwaren wäl:t Larss Jonsson Restemig, Under
man Pehr Classon Broman, sampt de tolf ehsworne
rättessmän.
Anders Nilsson i Wigge
Christopher Jönsson i Skicke
Enart Gundmunsson i Hälle
Oluf Ericksson i Wigge
Jon Andersson i Dhelååssen
Påhl Jönsson i Arfnääs
Karl Jönsson i Åssom
Anders Jönsson i Bergh
Jören Pehrsson i Swarnh
Oluf Pänderisson i Skucke
Jon Andersson i Brynne
Oluf Swensson i Migge
Samma dagh kiärade Nils Pedersson Avander till h
Anna Kihlssdoter Sal. Pehr Påhlssons i Skalleråssen olhe
tinga tinnor korn, som hennes man hafwer emottaget
Jönss Månsson i Bergh, medh tillfrågan om änckian
hennes man, hade af honom antingen tänstelig eller skrut

lig befallning be:te Spannemåhl att bortsällia. Swar¬
änckian mun sal. män, hafwer spannemåhlen förytt
och öfwerlefwererat penningerne sextijo rd:r till con¬
än
Geltn Pehr Jacobsson; Och eij annost kunde tänckia ochh
han war fullmächtig giordt af Fru Chattanna Kacken
stierna, be:te penninger opbära, och dem nöijachteligen
rerai dätta änckian medh edh hålla wille.
54
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2.
opston öfwerstlieuthi Drackenstierna och swarade att hans
hustro aldrigh hafwer lefwererat Nilss Avander någre
penninger
5
Emädan såsom Nils Roander protesterade på wittnen
som hafwa beiackat honom frånwarandes wara af betalt, för
hin medsatte Spannemåhl, hoos Jöns Månsson i Bergzbyen och
nu till öfwerflöd bekiännde och tillståår Jon Pedersson
och Jöns Månsson samma ordhen att Nils Avander war war
contenterat, men af hwam, dher om hade de ingen wethskap
till ofwanbel:te tinga tunnor skannemåhlz afbetallning.
föregifwer Nilss Axander sigh såkunda wara förnögd i det
Trossog
han hafwer bekommet oppå eij termin in på i mantzen af
sin syster kru cattarina dräckenstierna tiugu otta och
n
een half r.d:r; Såssom och i det öfrige afdrogh trettijo r.d:r
som han uthi Stockholm af sin swåger öfwerstwath:n dran
den bh
4 rdrken tierna länt hafwer, iämpte een half kunna korn, som op
gick uthi Renssåth
.
framlade Nilss Abander en Attess uthi rätten som copian l
Meddhgh uthwijsser; hwilcken öfwerstlräth:n drackenstierna hafwear
Matj
extiaderat och sielfwa crigealetz concinerat, som af honom
9
ähr öfwerlefwererat i den Kongel hoffrätten, hwar uthi
soch sielfa
nfättat finnes någre ogrundade ordh emot Ovandro.
nalet
och medh lähnzmans Pehr Påhlssons, Jöns Månsson, Oluf

Anderssons sochneskrifwarens Jon Pederssons boomarcken och
nampn underfogat; Hwar hoos är infört kiyrckioherden
wäl:d Ker Jonss hand och signethe. Jemwäl medh giäldgen
Inhehel bekräftat; Lnde denne förhemäl:te Adtest wart op¬
låssen neekade kyyrckioherden, hafwa denne skrifft meh si
giempn vrrificerat, daterat Bergh den 18 man a:o 659
det samma bekiände tolfmän, och nährwarande allmogen
9.
Anno 1662 dhen 22 martij, höltz att laga
tingh medh allmogen i Rödhön, nährwarandes
chronones befallningzman, ehreborne och räl¬
betrodde DanielBertilsson, sampt undertoch
naddhe tolf eedhsworne lagrättessmän.
Jon Ericksson i Lij
Mens Jönsson i Hest
Jon Edfassesson i Greffte
Anders Olufsson i Sillie
Nilss Jonsson i Byen
Anders Siulsson i Kiällen
Nils Nilsson i Tullhuss
Lars Ericksson i Haxnässen
Enard Ericksson Stgårdh
Torkil Nilsson i Nygård
Pehr Hemmingson i Nyland
Anders Nilsson i Miäla
Oluf Olufsson i Trustadh
tilfrågades befallningzmandä¬
niel Bertilsson lähnzmannen Olof Olufsoon
förmals
an
om hade någre sasker att skrifteligen fram¬
bära, som här kunna wara passerade, hwilcke
strafwa först emot Gudz badh, sedhan emot
werdzligh lågh och patuter
ste.
Femutelandz Hellur
abcol aff
sartingh
Annno 1665
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6.
å

1.
2.
AAnno 1662 den 16 septembris höltz laga tingh medh
allmogen i Bergh tinghlagh, nährwarandes chronones
befallningzman erligh och wälförståndigh Daniel Ber¬
tilsson sampt dhe tolf edhsworne lagrättessmän
Anders Nilsson i Wigge
Erick Jonsson i Röröön
Oluf Jonsson i Bergwijke
Mårthen Jonsson i Wigge
Christopher Jönsson i Skiske
Oluf Ericksson i Edhe
Oluf Nilsson i Backen
Jöns Ericksson i Åssom
Kiehl Jönsson i Skohlen
Swen Kiehlsson i Böle
Påhl Jonsson i Uttnäss
Oluf Månsson i Rätthom
opfördes 48 persohnor på en längd, hwilcka
uthan laga förfall hafwa försummat tingz stomb¬
ningen sackfälles à 12 öre hwar, löper penninge
72 :r.
tilhopa.
Ländzmannen Larss Nilsson Rest angaf ett lönske¬
läger wara tildraget i det en ryttare Erick
Mattsson hafwer besofwet en ogifft kohna nämbler
Andersson i Räthon, af sådant tillfälle att ha
hafwer waret till tienst hoos Anders Olufson
färingen. när deras oloflighe beblandelsse
gust skiedde
doch i medlertijdh enär hon befan
henne wara hafwande, så hafwer han ländzman
ickee
nen d samma lägerssmåhl tilkienna gifwet.
uthan kypt be:te kona ifrån sigh uthur tiensten
RBlef af rätten slutet och afdömbtz att förbe:te
kohnans hussbonde Anders Olufsson skal answara
till bötherne, och sedan skaffa henne till rätta
på nästkommande laga tingh.
ocs ryttaren Erick ittson är afrymdt til
före ään gerningen blef ofperbarast
Norrige kommer altså för intet till swara
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7.

3.
Sammaledes angafz wijdare ett Rönskeläger af
det en ogofft kona Agnijs Hanssdotter i Backen
och Klöfsiöö Sthen, är besofwen af en ogiff
ryttare Peder Knutsson, cornethens manhafftige
Elias Matins Swendiänare, och medh henne aflat
barn tilsom mans tillhwilketgå
intet encka. Och be:te kohna hafwer uthi
.
barnfodelen bekiänt för ryttare wara rätta barn
fadheren för nährwarande qwinsspersohner, Sedhan
Julti
är oforförbe:te ryttarei förlijdne afree
t
för än ger
ningen ätt opp till skene medh ofwanbe:te h:r cornethen. Altså
backa wor
blef af räthen afsagdt och dömbt, det kohnans sweg
Oluf Jönsson i Backen skall bötherne ehrläggia
och Klöfsiöö
och sedan söckia sin befallningh af hennes, och endom
bäst han giätter, effter som han i hans brudh och lef¬
tienss waret hafwer, sampt belöper sigh penninge
bötherne, effter Kongel. Maij:z uthgångne strafordn
ningen om möökränckning och lönskeläger 20 m:k:r
4.
kiyrckioherden wyrdighe och wäl:t h:r Jöns Siqvan
4.
di, opbiuder ett leijgde som han hafwer sigh inbytt af
i hwertwijn
Påhl Jonsson i Erenäss för twenne lass engh, och
ken
therföre bekommit tolf rijckzd:r en och en gierde
dels tunna Jorn.
de
lijcka måtto opbiuder kyrckioherden wal h:
Jöns Siqvardi Carl Jönssons gårdh i Hwettwijcken
tridie gången hwilcken han sigh inlöst hafwer för
fyratijo rijckzd:rn koo, och eu tunna föra.
6.
6.
Oluf Jonsson i Skocke en hussman saakfälles för
olydno, att han hafwer försummat tingzstembningen
uthan laga förfall till penninge 12 mrr
Jon Ericksson i Skåhlen sackfälles sammaledes

7.
för olydno på tingzstembningh till12 öre
Item Thommas Eskilsson i Thöringen blef af rätten
8.
sakfält hafwa försuttet tingzstämbningn till 12 dre
ffterskrefne bönder st. Jon Andersson. L Jon An¬
9.
och
dersson, Erick Swensson, Anderss Jonson i Qwitz¬
eydahl
le Påhl Nilsson i MooJo Mrtsso 2
åssen
Jon Mårthenson ibidem hafwa försummat att fram
komma uthi wägebygningh. R. Sackfälles alt¬
derföre af dhen nodrige rätten till hwar sine
3 mk:r effter dhet 3 cap. B. LL belöper sigh
18 rr
penningar
10.
Jon Ericksson i Skallen för swarlössa emot
en knechte änckia sackfält effter det 33
3 m:k:r
cap. Tingmål. b. LL. tull
Anders Pedersson i Fhöringhen är laglighen stämbder
att swara siom kiärande Erick Hansson ibidem
11.
för något jordegodz, men af olydno försummat ting¬
stembningh. Rp. Sackfälles af nämbden effter det
33 cap. Tingl. b. LL för Swarlösso till 3 m:k:r
12.
78
12.
Lähnzmannen Lars Nilsson Rest begärade, een
tolfmanna syyen och rådhgångh af rätten, om
skogh, sampt fijskewatten, emällan Östberghz man
nen på den ena och Skänderåssmännen på dhen
andre sijdhan, som företagas skll när sädhan
i höst är inbergat.
Oluf Larsson i Moo opbiuder Anders och Oluf
13.
Jonssons gårdh ibidem förste gången, den han sig
inlöst hafwer för hemtijo rijckzd:r.
Peder Jönsson i Wigge opbiuder Erick Swensson
14
gårdh ibidem förste gången till näste bördemän

inlöst för siutijo fem rijckzd:r.
Erick Ericksson opbiuder Erick Mattssons gård
15.
i Skunderååssen förste gången inkiöpt för hen
tijo fom rijckzd:r.
Item opbiuder Erick Erickson arfwingarnas
och
Fane
lössa tillfallne, uthlöste förlijckningz skrifft för
åssen
terenne systerlåtter inlööst för tiugu ryckzd:r
förste gången.
Gudzson Kiehlsson opbiuder Oluf Jonssons g
17.
hustrus systerlått i Bergzwijcken förste gången
inköpt för tree rijckzd:r
Anno 1662 dhen 19 septembris höltz laga tingh
medh allmogen i Owijckens tinglagh, nährwarande
Kongel. Maij:ttz befallningzman ehrlig och nelför¬
ståndigh Daniel Bertilsson, sampt dhe tolf edh.
sworne lagrättessmän
Hindrich Jönsson i Hällne
Oluf Olufsson i Swedie
Sundwijss Kielsson i Hällne
Jöns Jonsson i Nattnasse
Jöns Nilsson i Swedhie
Erick Essbiörnsson i Byen
Peder Olufsson i Backe
Hans Mattsson i Wijcken
Anders Jonsson i Swenssås
Jöns Jönsson i Miähla
Oluf Simonsson i Backe
Oluf Olufsson Åssen
1.
Oplästes Kongel. Maij:ttz drotningh Christina uthgifne
swar och förklarningh à dato Stockholm den 27 fep
buaij a:o 1653 på dhe junckter och ärender, som hans högh¬
grefl. exell:tz och slåde, h:r gouverneuren högwälborn
Johan exeristierna i Strängh och alfwarligh förbudz
hafwer uthwarckat, att allmogen här i landet som egne
hemman iga eller dhem besiätta, skola intet fördrijsta
sigh, der ifrån någre ägon till en och annan för säl¬
ia, antingen af åcker, engh, uthmarck skogh, uth¬
iordher, ehwad nampn dhe hälst hafwa kunna, och
dhen som sigh här emot förseer skal såsom en förbidz

öfwerträdare strafas.
lijcka måtto publicerades Kongel. Maij:ttz ankom¬
le sne placat à dato Stockholm d. 28 septembris
a:o 1664 i bookstafwen lydandes att alla kneckter
sin
79
d
13.
Lähnzmanen Jon Jonsson angaf dhet en ryttaren
der ryttwästaren wällb:de Berfäldtz compagni

liggiandes Lars hafwer hifdt lägerssman
i Brondshla dhen ogifft köhna Sigridh Erichssdotteri
horino och medh henne afladt barn till samma
uthi löuskeläger. Såemädhan ryttaren hu
in loco icke finnes tillstädes och kohna
bekiänner honom wara rätta barnfadhwan; sa
fälles bem:te Sigridh Erichssdotter effter dhet
0.
2 cap. Gifftmål. b. L.L till penning:r 20 mkr
Och hennes styfadher Jöns Olufsson i Formoö
inställte sig i caution att bötherne af honom
skolla ehrlägde wara, Och ryttaren ansacka
på wederbörligh orth medh laga proceduer.
Jon Gunnarssons i Nåhrgården opbiuder
14.
förste gången till hans åthskillige creditorers
afbetallningh, hwilcken nu af lähnc tolfan
skall werdheres och först uthtagas chrononet
resterande uthlagor af oskipto.
Pedher Andersson i Backe opbiuder Hanss backen
15.
andre gången.
1.
2.
Anno 1663 d. 28 sptembris höltz ordina
tij laga tingh medh allmogen af Berghz tingl.
nährwarandes cronones befallningzman Chre¬
berachtat och wallbetrodde Daniel Betttill¬
sson sampt sochnens edhsworne nämbd
Kiehl Jonsson i Skåhlen
Cristopher Jonsson i Häncku
Anders Nilsson i Wigge
Oluf Erichsson i Wigge

Swen Kiehlsson i Böle
Påhl Jonsson i Alttnässet
Oluf Jonsson i Bergwijke,
Oluf Andersson i Åssen
Essbiörn Olufsson i Klöfsiöö Oluf Månsson i Räthen
Mårthen Jönsson i Wigge och Jon Swensson i Klofssiöö
Publicerades hans högKongl. Maij:ttz wår allernådige steke.
ningz och herres uthgångne placat angående wijsse häste¬
till
märckunders inrättande på serdeles dhen anordnad
orther daterat Stockholm d. 29 maij a:o 1663 medh
dherhoos fölliande hans grefl. ecell:tz och nådes h:r
gouverneurens skrifftelige anbefallning à dato Stcern¬
Sund d. 24 julij a:o 1663.
lernäst oplästes högKongl. Maij:ttz datent om dhet fal¬
ske silckes sampt uthsträckiande klädhes införssel
2
sub dato Htockholm d. 7 aprilis a:o 1673. dher nu
bijfölliande hans högzgrefl. exell:tz och sades h:r gouver¬
neurens alfwarlige befallning att sådant wederböri¬
gom til effterrättelsse skall afkunnas och effterlefas
gifwet Stiernhand d. 29 martij a:o 1663
3.
Erich Mattsson Dragoun är stämbdh att swara
för landskeläger, som förledet åhro 1662 afrymde
till Norrige och således på den tijdhen icke kom till
swake man nu låtet frarfwa sig under cragonnerne
och inqvarterat i Owijcken, saakfälles för swahrlösse
sorh
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4.
Och laga citation att bötha effter dhet 33 capt
måhl b. LL penning:r 3 mk:r
hwilcka bem:te sacköhren på Owijckens sacköh
hängdh opföras och anställas skola
8.
framhades en ogifft ryttare Måns Christen sson
under h:r ryttmästarens wälb:e Bärfälz compag¬
hwilken anklagadt är dhet han hafuer hafit
lägerssmåhl medh en ogifft kohna Sigridh Jonssdo
ter i Östbergh och Berghz sochn, och säger sig icke
wara rätta barnfadheren uthan för witter henne
hafwa häfdtgen annan wedh nampn Adam fältskill
som förflutne åhr 1662 förlofwades och afrerste
till skone, och när han således här ifrån sig s¬
gerar, då säger påbeinte Måns Christensson

sigh willia wara barnfadheren remitteras
således denne sacken till nästkommande
laga tingh, då förbem:d kohna af wäriar sig
ifrån dhetta wittessmåhl sielf tolfte, eller
dher han det icke kan så stånde och plichta
som lagh förmår
5.
8.
angaf lähnzmannen Larss rest dhet en knechta
kona Rissabeth Olufssdotter i Qwittzle och Bergh
hwilcken anklagat är för dhet han förledet ähr
1662 uthi lägenssmåhl hafwer afflat barn, hwil¬
kenfrågades hem dhetwa rätta barn
fadher en dher till swarandes att en ryttare
Oluf Jonsson som nu för tillstädes är som nu
biuder neij för sig, uthan föregifwer, dhe twän¬
ne andre ryttare Hårkan Ehrlandsson i Näf¬
ssundh inqvarterat, och Nilss Lustig i Lijdht ligge
iandes medh henne först oloflige beblandelsse för
öfwadt hafwa. Nå såsom berättas att kohnans
laghgiffte män förledne åhr skall wara wedh
lijfwet och liggiandes i qsuarstion uthi rijga och
y skantz altså föremenas till äfwentyrs
finnes i lijfwe Hwarföre remitteras denne
saaken till bättre exploration på nästkommande
laga tingh att förhöras hwar samptelige wederböhr
ränderne skola sig infinna och lagligen comparera
Och kohnan söcker sig caution eller tielf wara i bor¬
ähnan
kiyrckioherden wäll:t h:r Jöns Siqvardi
beswärade sig öfwer sine närbelägne grannar. Elt¬
näss att dhe mos uthi hans ägor nyttia slå och
brucka någon myrslät som han förmenar hratt¬
wijcke gårdhen anhörra och dhe af en gammal
hafdh sig willia tilkiänna; dy tillsadhes
någre af tolfmän samma ägor att besee och
yna hwilcka opfunne ett sex starna ror som
skulle synas som ett rett rådhmärckie emillan
Filluuss
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8.

Elitnuss och Hettwijske mannen, men såsom å wall
dhem betagh att dhe icke kunna finna något änd
sigh
märckie. alt derföre affadhes af räthen att en
tolfmanne syn skall dit nn förordnas som ne
1.
composen ända märckiat skola opsökia Hemwel
eedh swaranwittnades af en gammalman Karl Jonsson ib
tohe
at sal. Jon ChriJophersson i Fwattiom skulle hafua sadh
dhet ligger rätta rachsteenen anatun emellan eld¬
nass och Krettwijcken, som skulle wijssa på ett
annat märckie opp emot berget. Sammaledes
betygades af sochneskrifwaren Jon Pedher hon
skull hafua hedt ett byttessbref som skulle war
giordt emellan Krittwijcka och Eldtnäss mane
och mera säger hin sig icke dher uthi Sumners we
ra infattat. Stem berättades af Oluf Pedher
sson i Rrettwijcken medh aflagden edh attt
han åthskillige gången skulle fodrit siyne och pröst¬
brefwet af sal. Jon Christophersson men han för
nekade dhet aforsackd bem:te bref wara dhem
emot och derföre hafuer han dhet förwägradt
denne sees remitterades till nogere reesakning.
kiyrkioherdenw:d h:r Jans sqvar
7.
de opbiuder att läggde som han haf:er sig nebytt af
Påhl Jonsson i Eltnäss andre gången för hwilket
han hafuer gifwet ett annat eEngie omkie lass
beräcknadt, sampt tolff rijckzd:r en och en fierde
dhels tunna korn
angaf
Lähnmannen Larss Nilsson rest dhet effter sk: bönder
hafua rändt och skutet ett elgzdiur, effter warfru¬
dagh i fasten nembl: Pedher Mårthensson i Fähringen
Erich Hansson ibidem, och Alfwerdh Swensson i Öhn
hilke
hwilcka willia föregifwa dhet hafua fäldt för medhfa¬
sson men måste dochlijckwäll sanningen allståå, dhet
som sagdt är effter wärfrudagen i Fasten hafua skustit
ehuru wäll Kongl. Maij:ttz uthgångne skogz ordinantia
dem på hållne allmenne landz som laga tingh är
publicerat och föreläst dochlijckwäll oachtat samma

hästbem:te Kongl. Maij:ttz förbudh, förewände dhet uthi
lofgifwen tijdh wara skiedt fast dhet annorlunda
befinnes effter sackens granneliga ransaakande som
ofranrördt är. Altderföre sackfällas före¬
sk: personer effter högKongl. Maij:ttz uthgångne
skogzordningh och stadga om sächter diurefång och
fongelskiutande à dato Stockholm d. 22 martij a:o
1657 som i den 8 puncten förmäles, sampt effter
hans höggrofl. exell:tz h:r general gouverneurens
högwälb:e Johan Oxenstiernas seniste fattadehe
landztingz protocollz sluth til penningar
att wara förfallere 50 d:r silf:rm:t
löppar, peninger
200 m:r
Pehr Jonsson i Wigge opbiuder Erich Swenssons hem¬
9.
man ibidem andre gången af närmiste slächt och
bördeman att igenlöstes för sintijo fom rijckzd:r
20.E
Befallningzmans wleskrifware SDaniel Hell¬
man beswäradhe sig öfwer allmogen af rättee
sochn att han eij af dhem kan bekomma 1663 åhr
resterande sterne giästa och byggningzpenning:r sam
sochneskrifwaren Jon Pedersson skule opfodra
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Och dem tillbaka dato effter sin skyldigheet i
ehrlagdt, som long. sedan borde wara clarerade
dy saakfällas effter rochthalet tiugu fyra per¬
sahner af Räthans sochn för tresko och motwälighe
till hwar sine 3 m:k:r som än specificerat
här under skall blifua specificerat nemb
som föllier löper penning:r 72 m:r
tiugu
och syne röker
Månss Jönsson i Bergwijcken opbiuder Oluf Jonsson
11.
Brogzkars hemman ibidem, tridie gången för omtijo sal.
rijckzd:r inkiöpt, och tillbödz af närmeste bördemän
att sigh inlössas.
Erich Erichsson i Skanderåssen opbiuder Erich Mattsson
12
inkiöpte ahrfwegodz ibidem för löst och fast bekomma
femtijo fem rijckzd:r andre gången.

Item opbiuder Erich Erichsson samptelige ahrfwingar
13.
nes gifne förlijckningz skrifft på twenne syster låttar
andre gången för tiugu rijckzdalr
14.
efftersk förordnades att wara wijsse sochne profate
tinglaghet som föllier Anders Olufon i Wigge Per
dher Larsson i Skocku och Jon Pedersson i Räthen
och Hanss Olufsson i Backen och Klofssiöö bachn
2.
1.
Anno 1663 den 9 octobris, höltz Laca
tingh medh allmogen i Brondflodh weder
t
warandes ccronones befallningzman wäll:tt
Daniel Bertilsson sampt de 12 edsworne
N
laghrättesmän.
Siul Jönsson i Egie
Pehr Jonsson i Glstadh
Oluff Olufsson i Höxång
Bothen Jonsson i Wijken
Anders Anderss ansol
Pehr Larsson i Optandh
Nilss Jäpeesson i Loke
Jon Oluffsson i Engelstad
Pehr Oluffsson i Ingelstad
Jon Oluffsson i Blaka
Mattias Pehrsson i Tsamstad
Faste Jonsson i Långengie
Publicerades Kongl. Maij:ttz war allernådigaste Konungz
och heeret uthgångne placat angående wijsse häste¬
märeknaders inrättande på herdeles dher till för¬
ordnade orther daterat Stockholm d. 29 maret
1667 medh oherhoos fölliande hans höghrefl
exell:z och nådes h:r general gouverneurens höghwäl:t
Johan Oxensternas skrifftelige befallning så
dato Stiensund d. 24 julij a:o 1663
dernäst oplästes höghKongl. Maij:tz datent om
dhet falske sillekes, sampt uthsträckiande klädes
införsdel sub dato Htockzholm den 2 aprilis
a:o 1663 dher medh bijfölliande hans hög grefl.
exeell:sz och nodhes h:r gouverneurrn alfwar¬

lighe befallningh att sådant wederborngen
till effterrättelsse skal afkunnas och pub¬
liceras gifnrt Stcernsund d. 29 aartij 11663
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Annno 1664 d. 27 octob. höltz laga tingz
medh almogen uthi Bergh sochen wederwaran
dess cronnones befalningzmann Wålach och wälbete
Daniel Bertilsson, Sampt thee tolf edhsworne
hagh rättes män
Anders Nilsson i Widie
Kiel Jönsson i Skale
Christoffer Jönsson i Eluken
Erick Jonsson i Före
Olof Jonsson i Bergwrijken
Jöns Erson i Åssöm
Mårsten Jönsson i Widie
Essiör Olofson, Klyfsi
Jon Swensson i Blyfsö
Olof Ericksson i Widie
Pål Jonsson i Altnås
Olof Månsson i Räte
Jöran Siikare i Bergby saakfelter för swarlösa i dhet han
sat
några åwerkien h:r öferstleutnantin wälb
prækenstierna skal hafwa tilfrgat, och sigh å laga tin
förde leg presenterade nähr han för dhenne sin brot
stembder blef til Effterofast leutnanten för
3 m:k
honnom badh ähr bötterne til gifwin
Ähn beswäradhe sigh wälb praxenstiernas uthskickadhe
2
at Anders Jönsson i Bergh, detta remiterades til andre
Dage.
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Jon Swensson Husmän i Swidie saakfelter för swer lösa
iSyen stemb blef, at han sigh brfria skulle från sin tilwitan dhet
wälb:de præsenstienas uthskickadhe honom beskylte at haf:ar sk
sit på galhammars skog, sampt något annat föröfwat, som orät äh
til ähr och han tiägifwinstna bäter
Sm
Anpresenterade och upbödh hans wördighet kiörkio¬
herdnan i Bergh h:r Jons ett bytes bref tridie gången annin
de en legde Mettwijken benämb.

I lika måtto upbödh Hans wörde he Jöns andre gång
een fäbowäl Böresten benämbd kiöpt för 12 r.d:r.
6.
Upiudher stridie gången Erick Matz son Måsiö en tridie
part uthi Skullepåssegårdhen i Bergh sochn
ähr aff hustru Anna Kieldotter tridie gången spudhin
dera systerlåtter i Skandheråsen
8.Offtenskrefne hafwe giordt åwerkian och skadha på öfwer
Leutnantz wälbördige drasen stienas skogh medh mulbod
och annat förfångh giordt såsom och låtit sönder flita någo
nät sackfelte altså andram til excembel och warnåhel
til 3 m:k hwardera för åwerkien Jöran stnckare swh
Kläckare, Olof Jönson i Bergh blifwer the och tilgifno
Anklagadhes Stn Olofson i Bengwiken, thedh han haf:r
8
berget något höödh på wälb: draxenss skogh uthan någo
dofz och owisligit skiäl, Sackfelter altså til 3 mark
för öwerkan och sedan förlika h: öferstleutnanter
penna blef f:r Backorn honom tilgifwin emädan
målz egnem för honom badh
10.
11.
12.
3
1.
1
Sohn beswärade sigh h:r öfwerleutnantz uthibickadhe öf:er
Ander Jonsson i Bergbyn, hwilken på talhammars
skog skal hafwit tagit något lof, dher til han sadhe äntha
ähn giört ähr hafwa hand hoak sådant begångit om detta
H:r öf:r leub. en dom i saken begiärdhe, androm til war¬
nagel och excompel, hwarföre kundhe rätten effter
dhes ransackning honnom ifrån d. 18 capit Bygning.
Balken icke befaia, uthan för åwerkien sackfälter til
tildoser Sacköhren tilgifwen
B
hafwer Pehr Jönsson i Widia tridie gången upbiudhit
et heman kallas Nygårdhen i b:te b
wilkens wardhe ähr
5 rd:r.
Wardt aff GGudz Joen Kielsson i Tryen tridie ången
upbudhin någon iordh i Hergwijken för 3 rd:r kiöpt,
Blef aff Kiel Olofson i Bingsta förta gången upbudit et
tunland iordt b:te by om 6 sk:

i lika måto upbiudher Kiel¬
Olofson et tunlandh iordh ibe Ringsta och förste gången, hwil
ket såldt ähr för 18 rijkzd:r.
Upbiudher Esiör person i Talsåsen förste gången en
gårdh then han nu påbor aff 45 rd:r wärdhe
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16.
15
Trädhe för rätten Kiel Jonson i Kloxåsen, och
föregaf huru såsom hans sal. fadher Jon dhem tid
han det de länte hafwer för jempton åhr sedhan til
Pehr Pehrson i Högen tretijo siu rijkzd:r in pec
den hwilka puwinar b:te kiäl rätten tilspordhe
Om han nu dhese icke rätmätigh hans at igenfodra
helft emädhan honnom och samma Pohr sluldh uthi
sin arfpart tildelt bee och nu stå långh tidh d
arf i händher hafft hafwer och eij något bewislig
int rohhl dher förgifwit, altså fan rätten dhetta
ährandhet skälligt och dhenne sak såledz föraf.
skiedadhe at Emädhan b:te Pehr emot dhenne sin
kuldh eij hadhe at prætendera, uthan medhkent
Och yterwaa befans litet i föradh til af dhet lösa at be¬
talla medh, då skulle dhet fosta först upmätas och
werdheras så längt sig sträckia låster til capitta it
och billigt intresse Aldhenstund sålundha förmätte
at barna godz bör hwarken siuuka eller bria
skulle och dhenne barnnarf framför all andra
Creditores af betalningh got giöras.
framwiste i slätten lritiga, Brita Olofdotter
i Nechsto by och Hackås sake, ett bref daterat
Soh holm d. 21 maij 1655, hwilket skrifwit will
af hennes festeman en soldat Erik Pehrson Ski
12.
hwilken nu siste fagd, at Pålen maferade och
såledh i detta sit til tpopa skrifne bref tofse¬
henne tilkiänna haf tit at testamente gifwa
tt
skulle 25 rd:r och 10 m:k kpp och en bösa, ochalt
sådant at uthage af sin werdh Olof Pehrson i Skåle
Brgsaken, nu aldhenstunz rätten kunno detta
en billigh gifwa wara, Och dhen han oryggeligeen
sin festemo Brita testementera kundhe. Blef detta

icke heller af rätten ogillat, uthan så ståndha, såsom
af hennes 6sal. fastmandh giord och sbidh ähr
Trädhe för rätten Esbiör Olofsson i Klöfssiö och
kiäradhe till Hudzaren Kielsson i Södherhögen, uppå
saligh Hans Gunarssonz omyndige barn wägnar
för hwilka han målzman ähr omtheras fädhernes
odhelz hemman i BSödherhögen, uppå hwilket Gudzarn
Nielsson uthi 7 åhr för een landhbo sättit haf:er, sådan
deras Padher dödh blef, fördhen skull be:te Eskiär, sama
hemman till arfwingarna igenfodradhe altså
Blef af rätten afdömpt att hemmanet skulle barnen
såsom tiföendhe dhersfadher warit hafwer til höra
.
och merb:te Gulorn dhet afträdha såledmitt effter han
51 rd:r för b:te heman uthgif:it haf:er, Sedan och står
omkostnadh uthi fegde tijder medh knechtepenningar
och förbättringh anwendt skulle näst wärdheg han
nam syn tillängnas, dhetta att skiärskådha och
effter mätismanna ordom för sådant contenteras
och för än han nästkomandhe med fasto heman
afstiger sine inlagde pantepeningar betala
igen L kunna
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sintrac
nno 1665 d. 27 octob. höltz laga tingh
medh allmogen af Bergz sochen i befallningzman
wähl acht: Danel Bertilson, Nährwaru, sampt
talt Edsworne
3.
9.
Christopher Jonson i Guki Kiel Jönson i Skälom
Jöns Erikson i Åsom
Olof Jonsson i Hängwijken
Olof Öuarson i Elenäs
Erick Jonson i Börändh
Swän Kielson i BöleEbiör Olofson i Hlofsiö
Olof Månson i Räten
Mårten Jönson i Wge
Olof Erickson i Tigge Jöran Jonson i Bergh
tis tigns
R. Af adhe tolfmännerne sin edh sla uthi alt kingz
och dher aker som förrätta framkommer så för
effter
yterste d af skiedha och handh hafwa, som dhee för Gudh och men¬
tådh och

prskiör kun fnnswara
2 publiceranes Kongl. Maij:tz stadga om lägrion
och tiensta folckz förhållandhe alf dato Stokzholm
d30 pavastij Anno 16664
3.
Blef i tilla måtto Kongl. Maij:ttz placater, och
upläsne
stodza angåendhe wiht och mått daterat stoch d. 10
martij 1684 Item om jacht och finefångh dato¬
rat d. 20 aunristij 164
ut
4
ähr hans excell:z goveneurens mordningz up
läsin om postlöpandhe och wägabygningh. Dato¬
rat Giähleborgh d. 4 septemb:. a:o 1685
280
5.
Blef allmogen förehållitt att hålla Ålsbroen
wedh macht, att intet klagemåhl dherå komma kan
6.
Uplödh wällärdhe h:r Jöns Kiörkioherden i Berg
tridsie gången en bodhwäl Börilssen kiöpt för 12 r.d:r
Esbiör Pedherson i Tåsåsen dhen gårdt
7. Upbiudher
han nu åbor andhre gången nästom frändhe till
återlösningh.
8.
Ähr af Olof Jönsson i Södseehögen första gången
upbudhit, dhen gårdh han åbor, kiöpt för 90 r.d:r.
swadar i Tackås
d. Biäree Cristopher Swenson till sin stykadher Andher
ordesn
danhedhel gif:t Swrenson i Gäijen effter sin fadher, inlägde pen¬
ninger och åbodh, som han i b:te Högjen inlagt haf:r
altså effter nogrs ransackningh blef såbelef¬
wat och af niängbde afsagt, atthan meeb:te
Andher skulle honnom Christopher för sin sal.
Pedher inlagde penningar och bbodhe gif:a tretio
rikzd:r och nare sedhan här uthinnan aldheles åth¬
skildhe
oJon Pedheson i Gungstadh upbiudher andhre.
gången ett st jordh i 6 tinlstadh köpt 50 r.d:r
11.
Hudhoen Kielson i Grynielhögen upbiudher förste
gången at8 hemman i b:te Beynieshägen
iBryni högen
framkom Kerstin Siulsdotter kiäpar å sin
och sin syster Märit Silsdotter wägnar till

Pehr Pehsson i Brynel högen effter sine mödhenes
uthi b:te Brynellagen, dhenehlher hafwer låtit
bortpanta till idhrrn Kielsson i irynellagen
Altså effter noga ransackningh blef så belef:t
och afdömpt att meb:e Kerstin och Märit, söckia
efft Pedher till sin arfftwe part, beståendhe uthi
faste then af rätten om 8 rd:r werdherat
Olof
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88.
Jöns Andersson i Backen trädde för rätten, och opsade sinn
förmynderskap för sal. Jon Perssons barn i Hohrmörn
till Olof Mårtensson i Altnäs, det samma emottaga och
her effter wara bem:te barns förmyndare.
arl Andersson opbiuder een sythningsskrifft, gifwin
af Anders Nillsson i Fuhnäs, förste gången.
Pehr Påhlsson i Tossåsen opbiuder första gången sin gård
kiöpt af rätta bördemännen, Per Erichson ibid, Swen
Erichson och Kiel Erichson för 77 r.d:r
Samma dato trädde för rätten Peder Hendrichson i Wä¬
sterbacken, præsenterandes een lagbudin köpeskrifft,
hwar med bewisandes huruledes han lagligen hafwer
af rätta bördemän Per Persson i Klockarbacken, Jöns
Persson ibid, Erich Persson i Ede, Jöns Persson i Balken och
Hans Persson i Wästerbacken för 60 rd:r och af Jöns Swen¬
son i Häggien för 2 rd:r kiöpt och sig tillhandlat hafwer.
Sammaledes Olof Nillsson i Backe, som opbiuder sin gård
backe om 2 tunland, tridie gången, præsenterandes
sin lagbudne kiöpeskrifft, der med bewisandes sig haf¬
wa af rätta bördemannen Sten Olofsson kiöpt och till
handlat för 41½ rd:r
Ilika motto, Hans Mattzon i Wiken, som opbiuder sin gård
wiken om 2 tunland tridie gången, framwisandes
der hoos sitt lagbudne kiöpebref, hwar med bewisandes
sig lagligen hafwa kiöpt af Elias Mattzon i Gussåsen,
Jon Mattzon i Backe, Torstan Persson i Båhlåsen, Ingebor
och Agnis Mattzdottrrr, och derföre dher gifwit 86 rd:r
Sidst trädde för rätten, Olof Steensson i Thorgården och
bäcke by, i Owiken, opbiudandes 2 tunland ibid, tridie
gången, hwilka han med sitt lagbudne kiöpebref bewiste
Eigh
sigh lagligen hafwa kiöpt och sig tillhandlat af rätta byrde¬
man Bengt Thomason i Bohlåsen och Olof Mårtensson i

Så emedan ingen på desse
Altnähss för 72 rd:r
förbem:te kiöpeskriffter för rätten klandrade, uthan
samptelige tillstå och bekonna, sig till fullo nöijo wara
contenterade och betalte, den sidste penningen med den första.
som widare utj dess kiöpebref specificeras som qvitteres
hwarföre dömbde sieg med nämbden samma kiöp fast och
stadigt stå och aldrig återgå, wed plicht som Sweriges lagh
förmåhr och lijkwäl stå och blifwa, som nu dömbdt ähr.
Dngs tinglagh de. 26 octobis.
Nämbden
Christopher Jönsson i Skocke
Kel Jönsson i Skohle
Jöns Erichson i Åse
Swen Kielsson i Böhle
Olof Jonsson i Bergwiken
Essbiör Olofsson i Klöfssiö
Påhl Jonsson i Altnås
Olof Månsson i Räthan
Jon Swensson i Klöfsiö
Olof Erichson i Wigge
Mårten Jönsson i Wigge,
Erich Jonsson i Röröhn
tolfmännerne aflade först sin laga bedh. Sedan
publicerades h:s excell:z h:r gouverneurens bref om smitto¬
samme franstasens afskaffande, som förr bemält ähr.
Befalldningsmannen förehöltz allmogen som tolfmännerne,
hwarföre dhe bespijsa dhem nödtorfftige som hafwa lidit
stor skada af wådseld, med skamblig mund och bannar
och för sin trångmåhl skulld dhem åthlyta måste, dy slutades
detta, at sexman her effter, skohla förplichtade wara den¬
ne brandskada oh optaga.
Landzstrijkare skohla icke herbergeres wid 40 mk straff
uthan dher någon kommer, som intet past hafwer, skohla dhe
wara förplichtade den samma genast at föra till cronones
ländzman i Sochnen och icke tillstädias dhem wrräkia gåhlmillan
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h. Karin Halfwarsdotter i Klöfsiö, fordrar af han breoder
Måns Jönson i Bergz wikan, som ohöfwiste ord för rätten fram¬
förer, tilltygandes sin wederpart Jonas Ewertzson Trombsta¬
Jon Halfwarsson 14 rd:r för sin jordepart han uti 20 åhrs tijdh

brukadt hafwer, sedan och 2:ne systerlotter, med der på bö¬
gare, du lögh 2:ne oefor, skall plichta 3 mk:r sm:tt
pande interesse; och han nu för sin fattigdomb sådant eij
Emedan som trambslagaren Jonas Ewertson hafwer Spar¬
machtig ähr at uthgiöra; Hwar öfwer effter rättens gott¬
Holomui daghz affton slagit Måns Jönsson med werrian
finnande, slutades, att Jon Halfwarsson skall utj ett för alt
öfwer belan, och sedan wist honom till helfwetis, och tagit
erläggia till sin syster 24 rd:r med hwilka hon låth sig
bondens sadel uth olofwandes och den brukadt på möthet.
benöija, hwar wid parterne, å både sider, skohla förblifwa.
hade rätten orsak at saakfälla, men utj anseende till hanss
fattigdomb, och elliest nu högeligen bedz före, och officerarne
Dito oplästes och publicerades hanss wördigheetz kyrckioherdens
som kyrckioherden här honom intercedera, och willia för honom
i Bärg, wällände h:r Jöns Svardi syhnebref som i rätten
cavera, aldrig återkomma, hwarföre han oppå Kongl. Maij:ttz
insinuerat ähr, och uthi alla sine clausulij gått kiände allenast
nådige behagh, förskontes, men kommer han igen, skall
kyrckioherden wällärde h:r Jöns, effter syhnebrefwetz inne¬
detta stå öppet.
hålld och gode mänss läggning betalar Kiel Andersson och
dessr dragoner angåfwas hafwa försummadt kyrckian på
ältnäs mähn, alt hwad dhe med skiähl kunna bewist
stoorböndagerna, som ähre, dragon Olof skytt, Måns i Åsen
sig hafwa innom råå wid Mänstad grinnan, utj watt¬
Erich Olofsson Fougde, hwilka hijt till tings stembde ähre
wijkmänss ägor.
men sådant intet achtadt, och der sexmännerne hafwa dhem
h:r öfwerstleutenanten wällorne Matthias Drakenstierna
förmahnt at gå i kyrckian så hafwa blåst åth dhem.
trädde för rätten, præsenterandes sig i den mehning, att
dessuthan angaf Jon Swensson, at dragon Olof Skytt, hafwer
saken skulle optages emillan honom och kyrkioherden
på söndagen, när folcket skulle gå i kyrkian, gått åstad
wällärde h:r Jöns Sigvardi, Men effter som hon eij förr än¬
och fiskia.
Pehr Biörsson klagade, det Erich Olofsson Trafware, hafwer
laga syyn ähr gångin, kunne optagas, dy remitterat
tillika med 2:ne andra dragoner stulit 2 r.d:rs wärde af
saken hähn, så der om, som elliest andra particuter hande
honom, utj pg:r till 7 ort och band 1 ort. Och sedan gått hoos
lingar parterna emillan förloppne ähre.
een annan bonde, och oplyfftat een tunna öhl i kållarng
Olof Olofsson kopperslagare præsenterade i rätten een attest

ios Essbiörn Suuelson i Skocke
Så emedan desse dagoner nu hålla sig undan, och nu utj
fordrandes af Olof Andersson 20 rd:r hanss stiuffader
hastigheet, för lång wägen skull, icke kunna återfårs.
Anders skomakere hafwer uthlagdt uti cronehemmanet 40lol. kopparf.
till hördhe, men
dy opskiötz detta till nästa ting herom at ransakas
Bryngie, och icke återfådt; dessutan hafwer han med detta
och afdommas, då ländzmannen, med officerernes afsistence
warit fram på tinget 3 resor åslagh, och saken icke kun¬
skohla hafwa dhem tillstädes.
et komma till någon ändskap och sluth, förr än han Olof
Syhn skall anställas emillan Fendricken Sag:r Christophe
Andersson skulle hafwa effter rättens påläggiande, det ena
Bårtensson och Jöns Olofsson i Altnäset, om ett äng dhe
tillhopa hafwa, och nu tista om, röhningen ben:d till näståhret effter det andra, at resa till sin fadre
Anders Skomkom
kommande wåhrdagh.
91.
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2e sag herwrådahlen, at så af honom någon wisse bekad her om
eller bem:te 20 rd:r mechtigh; Men Olof Andersson hafwer
alt detta till datum och från det eena åhret effter det An
dra opskutit; Hwarföre er kände rätten skiäligt, det
Olof Andersson ähr förplichtadt desse 20 rd:r ofördrogeligaf
betala, och sökie han sin fader Anders Skomakare, det bäst
han kom och gitter.
Blef af rätten afsagdt, och dömbdt att Gustarin Keelsson i Brynin
lögen skall betala till arfwingarna dhe nu resterande
femb och ½ rd:r effter han hemmanet åböör, och sökie han så
dan Per Persson, det bäste han kom och gitter.
Afdömbdes, at Per Mårtensson i Turringen skall panten
innan näste wåhrdagh inlösa, hwar och icke, han det effter¬
kommet, skall ländz och tolfmän penningarna af hans
lösa ägendomb uthmata, at twisten, dhem emillan kunna
een gång slättass.
Olof Erichson i Rätans by, kärar till Nils Larsson ibid effter
ett äng, som för 160 åhr sedan, för 8 rd:r pantsatt ähr från
gården, doch hwarken lagligen, med win eller witne, eij
heller några bref på sin häfd kunne framwisa. Och eme
den fanten, som Nils Larsson sielf tillståår och bekänner
långt öfwer penningarna dragit hafwer; Dy erkändes
skiäligt, det Olof Erichson ähr berättigat samma ängie at till¬

träda och under gården, uthan någon lössn, komma skall
hwar med parterna skohla wara åthskillde.
Jon Mårtensson i Moo, befanss utj sanning hafwa richtigt be¬
talt arfwingarne sin fordran 21 r.d:r och således känna
h. Kerstin Swensdotter i Högle och Sunne sochn, för sine
medarfwingars prætension aldeles frij¬
.Effter nämbdens fottfinnande pålades Gussorin Kielsson af
tillställa Essbiörn Olofsson i Klöffsiöö, ellofwa oh ½ r.d:r
för uthlagde knehtepenningar, uthan widare opskoff,
Korgiun
Chergianten, man hafftig Boo Larsson kärade till Grissoren Prsson i
effter Klaxåhs ängie, som för 10 åhr sedan för 4 rd:r
undan gården, han åboor, bortpantat ähr, hwar aff 4 lass höö
åhrligen kommer, pröfwade fördenskulld rätten skiäligt,
at emedan panten hafwer öfwerstigit pgrna, det gussorn
skall affträda ängiet uthan någon lössn, och det oplåta h:r
hergianten under hanss gård at komme, der det och förr
legat hafwer, at behålla. Och det höö, som gustorn emot
förbud slagit, skall han 4 lass i stället till Boo Larsson er¬
läggia hwar medh parterne skohla wara åthskillde
Joen Jonsson prætenderar af sin faderbroder Carl Jonsson
i Tåssåsen 6 rd:r för sin faders jordegodz, Men Carl till¬
ståår allenast belöpa 4 rd:r hwilka han genast betala
skall, uthan widare her öfwer molest, och dhe öfrige 2 r.d:r
böhra stå, till dess Per Jonsson i Hwinälfwen sielf kommr
tillstädes, och saken her om bekändt ähr.
Oppå rättens tillfrågan tillstod Jon Olofsson i Böhle
det Jon Gunnarsson hafwer inlagdt uti Böhlesgården
48 r.d:r. Der på hafwer Gunnar Jonsson bekommit 24 rd:r
Nodh afkortas 10 rd:r hanss hustru war der i gården skyll¬
digh, restera således 14 rd:r hwilka han innan nästkom¬
månde laga ting, med skiähl och witne skall bewisa, huru
ledes dhe betalte ähre, och dher han sådant icke effterkom¬
mer, så skall han bem:te 14 rd:r rest genast betala.
Ländzmans änkian, Elisabet Erichsdotter, kärade till Olof Jon¬
son effter ett stoed, han skulle warit wållande till, det hanss
häst hafwer det ihielsträcht, denne Olof rächte henne handen
och lofwade gifwa henne een span korn i förlijkningh.
hwar med dhe skohla wara åthskillde.
Per Jonsson i Moo, opbiuder gården Moo, om 3 tunland, förste
gången kiöpt för 75 rd:r af Olof och Anders Jonsons söhner.
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Eri Jonsson i Wigge opbiuder 1½ tunland ibid. kiöpt af Olof
.
Mårtensson för 68 rd:r första gången
Gussamn Keelsson i Brynie högen opbiuder andre gången
sin gårdh han i underpant hafwer.
Olof Jönsson i Sönderhögen opbiuder Jon Gunnaress går¬
den, till creditorernes af betahlning, andra gången
Jöns Jonsson i Moo opbiuder sin gård ibid kiöpt af Jon
Mårtensson för 65 r.d:r förste gången.
Essbiörn Persson i Tåssåsen opbiuder Mårten Anderssons
gårdh om s½ tunland i Tåssåsen tridie gången och
effter ingen her på klandrade, dy bewilliades fastebreff,
at uthgifwas, nembl:n sålunda
Dato, Trädde för rätten, ehhligh och beskiedelig danneman Ess¬
Biörn Pehrsson i Tossåsen, præsenterandes Bärgz tolfmän.
nernes gifne attest af den 27 octobris a:o 1664 med dhe¬
ras underskrefne nampn och bomärkien, hwar med bety¬
gandes, att Essbiörn Pedersson hafwer uthlagd fyratijo och
famb rd:r utj Tossåsen till sal. Anders Gudmundsons credi¬
torers afbetahlning, och gården då allareda uti 8 åhrs tijdh
underpant brukadt och wid macht hållit; Elliest och at
Olof Andersson i Åsen och Erich Erichson i Skanderåsen hafr
wa gått utj löffte för sonen Mårten Andersson i Tåssåsen
at han skulle komma heem från Norrige och giöra räcken
skap med Essbiörn anten han skall besittia gården Tåss¬
åsen, eller få igen sine uthlagde penningar och träda alde¬
les der ifrån. Men emedan Mårten Andersson, sådant
till datum icke effterkommedt hafwer, ehuruwäl han
många bud, hafwer fått, och elliest sielf, mest hwart ähr
och osynnerheet förledit åhr warit i Bärgh och då lofwet
komma tillbaka från Norrige, at sluta her om medh
sö
Ebiörn, men sådant alt förgåfwes, uthan, käranden
medh.
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med fåfängia at oppehålla. Dessuthan ähr gården nusi
mehr på 3 laga ting af Essbiörn opbudin, nästom frän¬
dom till återlössn, men ingen her på lagligen klandrat
mycket mindre, någon inlösa behagadt, at Essbiörn kun¬
ne sine uthlagde peningar, med der på löpande inter¬
össe, mächtig blifwa. Elliest hafwer Essbiörn gården
brukadt och wid macht hållit uti 10 åhrs tijdh, och all der
af gående tunga och beswähr jempte knechteständer

till cronan uthgiordt och erlagdt. Och nu till öfwerflöd
tilbiuder Essbiörn sigh at skiöta och till sina döde dagar
föda, Märit Andersdotter som een krumpling ähr
såat han kan derföre för Gudh och hwar ährlig mäd
answara. För alla desse ofwantalde skiähl skulld
dömbde iag med nembden, att Essbiörn Persson i Tåståsen,
Hanss effterkommande barn och arfwingar, skall och må
samma lagbudne och lagståndne Pant Tåssåhsgården
om t tunland för sine uthlänte penningar 45 rd:r
och dess bortowarande uti 10 åhrs tijdh, jempte emot för¬
berörde sythningh, her effter för sin rätta odel och ewer¬
delig wälfången fast oklandrat ägendomb erkiändt¬
och tilläggnadt warda at wyttia, bruka och behålla, med
alla dess tilliggiande lotter och lunder, i wätho och torro, när¬
by och fierren, som der af ålder underlegat hafwer, eller
her effter med rätta tillwinnes och läggias kan. Nuså¬
som denne för omrörde pant, lagligen händt och skiedt
ähr, för lagh och rätta kungiordt och stadfästadt, hwar¬
före skall sådant oryggeligen fast och stadigt stå, som nu
giordt och slutit ähr, och aldrig återgå, wed both och plicht
som Sweriges lag förmåår och uthtrycker, och lijkwälsta,
för
och der wid blifwa, som nu dömbdt och belefwadt ähr.
Desse effterskrefne dannemän sutho med mig uti rätter, nembl:n ec.
vid hol: 89
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Joen Mndess gårdh, saakfältess till 3 mkr sm:tt effter 33 cap. tingb.
Efftersakenss noga öfwernägandhe pröfwadhe rätten skiäligt
att stor Oluf Pehrson i Napstadh, skall förplichtadt wara, at effter
sitt giordhe contract medh Hanss Hansson i Billstadh restitutra
honom 3 skrinnor loo medh fordherlighast, uthan någon, we
dare drögmåhl, hwar medh dhe sädhan skola uara thskilde
Anderss Bahlsson i Biernie opbiudher sin gårdh ibi förste gån¬
ghen af ett och ½ tundl: beståendhe kiöpt af Mårthen Pehrson i Sad
makare, för 43 r.d:r
Träddhe för rätten, Jöran Eriksson i Torp och Sunne s:n och Pehr
Olufsson i Wahle tillkiänna gifwandhess sigh wara aldeless
wel förlikte om alldhen gammal handhel dhem emill
lan passerat ähr, uthi Wwåhle nembl. emillan sigh och Oluf
Hemminghsson, Så at ingen thera porthen skall haf:a
effter dhenne dagh, dhen andhra at tillthala, uthan all¬

dehless åthskilldhe. När Pehr Olufsson tillställer Jöran Oluf¬
sson 6 ort, hwilket han gienast effter komma sall
a:o 1667 den 14 octob oppå Hackåhss lagha tingh insinue
erades Oluf Mårthenssonss i Östnåhr testament eller sytning
skrifft, gifwin sin syster sohn Pehr Olufsson, at han skall
födha och skiötha honom uthi sin liffztigh, sädhan skall all
hanss qwarlåthenskap i löst och fast, honom till hörigt wara
hwilken testament skrifft för syttiandhe rätten opläster
och uthi alla puncter och sluth, af rätten ährkiändess ståndartig
godh gill,
Larss Andersson i Bierne och stoorgårdhens föhrehnngzskrifft
emillan sigh och sin hustruss half syskon, oplästess och af rät¬
ten ährkiändh uthi alle sine Clanjulis godh till
SSammaledhess Andherss Torbiörnsson i Fåker lörchning
emillan sig och sin slächt och interessenter ibid för rättän publuora¬
deh, och ährkiändståndhachtigh godh och gill
Oluf Erickson. Salom oppbiudher Anderss Olufsonss i Moo
i Bärg ste bordzrätt i Monstadh legden för 7 r.d:r 3 gången.
sdin
men af Erick Olufsonss i Fästess stufbarn klandrat närmare
bördemän wara, än som Oluff Ericksson.
Jörn
9.
Ländhzman i Backåss Joen Joensson Bärgh framteer i rätten
Essbörn Mårthenssonss i Billstadh skrifft, lydhandhe på
ett qiarnställe som Joen Joensson a:o 1651 af EsBiörn Mar¬
thensson kiöpt hafwer, och honom nöijachthe lighen dher¬
före betalt, hwilket belägit ähr i fuerin forsen; Så små¬
dhan dhetta haar stååt oklandhrat uthi 16 åhrs tidh eij
häller fanss någen nu som her på yrckia dhe; hwarföre
dömbdhe iagh medh nämbdhen samma kiöp skall fast och
stadhigt stå och aldrigh åther gå medh plicht som swer¬
rigess lagh förmåhr och lickwell stå och blifwa som nn
dömpt och giort ähr.
Lunghs tingzlagh den 16 octobris
Nämbden
Christopher Jonsson i Kucke
Kiel Jonsson i Kåhlen
Swen Kielsson i Böhle
Jönss Eriksson i Åchen
Erick Jonsson i Rörden
Essbiörn Olufsson i Klöfsiöö
Oluf Joensson i Bärgwiken
Joen Påhlsson i Klöfssiö

Mårthen Joensson i Wigge
Oluf Månsson i Räthan
Oluf Ericksson i Wigge
Påhl Joensson i Atnäss
Beallningzman ahlfwahrlighen förehölt lendzman Jonas
Iralsson och tolffmennerna tillkiänna giffwa, dhe saker
som sträffwa emott Kongl. Maij:ttz uthgånghne resolutioner om
Edher och Sabbat bråt hordom swordhom slagmåhl, och waldz
werkan, andhrom tillfogha i skough och fikiewatten ett.
Dragoun Erick Olufsson fögdhe som förleddit ähr absenterade
sigh på tinghet, at swara för dhet han försummadhe stor¬
odhedaghen 1666. sammaledhess och nu håller sigh wndhan,
oachtandhess det han her, till lagl. stembdähr skall dher
före plichta 3 m:k:r sm:t för swarss lössa, effter 33 cap. tingb:n
LL.
dragonn Mattes Pehrsson Kiöttmånglare, tillståår sigh haf:r
hafft lägerssmåhl medh kohnan Anna Jonssd:r i Qwissle och
afladt medh henne barn, hwilket föddess 14 dagar effter
Erickmässa hon föregif:r fuller at mattess haf:er öft sig äcten¬
skap, men han dher tilldun aldeless nekar, dy heller någon
till
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tillwitteess haar at frambdhragha,. Så emädhan saken och
bekiendh, dy skall Mattz effter 3 cap. gifftmåhlb:n plichtha 40 m:kr
sm:tt och kohnan 3 d:r sm:tt effter högl. Kongl. Håffrättenss
resolution och födha och skiötha barnet, barnet effter 18 capit.
lährdb: LL
Andherss Oluffsson i Swedhie och Mykie sochen, bekiänner
för rätten sigh hafwa hafft lägerssmåhl medh änkian In¬
giebor Mårthenssd:r i wiggie och afladt tillhopa barn
hwillket föddess i dhessa daghar, så emädhan inthräch¬
thenskap uthlofwadt ähr, dy skall Andherss plichtha 40 m:k:r
t
sml: effter 3 cap. gifftb:n och kohnan 5 d:r sm:t
Emädhan som Joen Swensson i Hallen och huussman Swen Bå¬
kansson Ångherman hafwa skiält, hwar andhra på
kyrckiowallen förtiuf och skiällm och inghen wedh
mäd dhen andhra än som ähra och gott, saakfeltess derfö¬
re till 3 m:kr sm:tt hwarthera, effter siste cap tingb:n men
för dhet dhe hafwa brukat mn på kyrckiowallen
och inga penningar hafwa at plichtha med kaldoen
medh 8 dagarss fängelsse plichta, och swen Ångerman

med 14 dagarss fängelsse helst emädhan han har
ohrsaken warit till dhetta munbruk.
Pehr Biörsson i Bingstadh, klagadhe, at Erik Olufson Trof¬
ware tillika med 2:ne andhra dragouner, som bört rymb¬
dhe ähre, haf:a i förledit ähr midsommarsstidh stulit
7 ort penningar, och talandh för en ort och sädhan gåt
till Essbiörn Sunwisson och slagit opkiällare, döhren
och lappat uthur en tunna, widh pass 30 kannoröhl
och updruckit; Trafwaren kap här till eij neka, ui
than förebär, at dhe andhra hafwer warit största or¬
saken till, som rymbde ähre. Såsom och röfwadt till
sigh, så myckin math dhett dher förtägra kundhe; Menöter
dhe eij förmådhe uthdrika, hafwa dhe slagit uth fla¬
sor, och bortburit wärderat för 1 rd:r bådhe math och öhr
sinnan 3 rd:r. Så emädhan denne Erik Olufson Traf
ware
barn, till denna tiufnadhen sigh eij undhraga kar, uthan om
idher tillståår ch bekomma måste, hwarföre skall, han först
för lika måhl ägandhen desse 3 rd:r och sädhan bötha 3 dub.
alt, ähr 9 r.d:r, effter han inga penningar ägher att plichta
medh, dy stod han sitt straff geenast med gåttlopp, effter Kongl.
Maij:tz drottningh Chistine resolutio ns 3 punct af d. 18 maij
1653
Alldhenstundh Andherss Staffanson i Hallenss hundh hafwer giort
skadha på några saker, Ottor Jonssonss förridhare tilkomma
och hanss fänster fördherfwat och söndherslagit, dy pålygass An¬
derss Staffansson be:te saker först betala, och sädhan för sin
hundh plichta 3 m:k:r sm:tt effter 43 cap byggb. LL
Emädhan som Märitha Pehrssd:r hafwer tagit stadpar afwellb:ne
fru catharinæ drakenstierna, och lofwadt skaffa henne
en dugeligh tienstepigha. Men sådhant ickie effterkommit
uthan behållit stadge penningarne inhooss sigh och ickie
tillbaka lefwererat, dy ährkiändhe, rätten skiäligt dhet
Märitta Pehrssdotter, skall tillställa wellb frun en åhrs
böhn, 2 r.d:r eller tiena dher et ähr uthan någon löhn
Danseet Anderss Olufsson i Rijsse och Wehdahlen fordrar
4 rd:r länthe peningar till sal. Andherss Olufsson i Häggen
dherföre han till tatum brukat hafwer en wyra be¬
uthi uendherpant, hwilkenss gårdhenss besittiare Anderss
Jönsson i Klofssiöö åthertagit hafwer, helst emädhan
gårdhen ähr fall in till cronan och denna myraflötha
ligger in uthi hanss afradzlandh, dy tillåthess honom ickie
länghre, dhenna myra från gårdhen bruka och nyttia.
medh mindhre han dhe resterande uthlagorne betalanil

och gårdhen till sigh thafla så kunne han bekomma till
sin betallningh, desse 4 r.d:r fordhran; Men i detta åhr
effterletz honom hööt åthniutha mer eij långre1
förliktess inför rätten wyrdigh och wellerd kiorkioherden
helr Jöns Siullsson i Bergh och Keel Anderson ibid om et litit.
Engie
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Engiestyckewidh Månstadh grinnar och kyrkioherden
skall giffwa kiell 2 tunnor korn deh ett lass balm och så¬
dhan åthskilldhe wara
Per Mårthensson i Hreringhen opbiudher hafwa gården
ibid, han åboor andhra gånghen kiöpt af Joen Påhlson
i Nässet för 11 rd:r men andra halfwa gårdhen brikar
Erik Hansson
Swen Olufsson i Klofsiö opbiudher Erik Jönssonss halfwa
gårdh ibid förste gånghen pantsatt till honom för 60 r.d:r
Pehr Joensson i Moo opbiudher sin gårdh han åbor, andhrer
gången kiöpt för 75 r.d:r af åthskillighe sine syskon uthbetalt
dra
Anderss Andhersson på Åhsen opbiudher sin gårdh gången
Oluf Jonsson i Klofsiö opbiudher sin gård ibid om 3 tunl:d
förste gången, kiöpt aff Anderss Jonson för 95 rd:r
Jönss Jonsson i Gåhlåsen opbiudher sin giårdh om 11½ tundl:d
andra gången af rätta ddelssmän köpt för 73 rd:r och skiödha
Kirstin Månssd:r uthi sin lifftidh.
Jönss Jönsson i Wigge opbiudher andhra gånghen sin gårdh
om 126 tundl:d kiöpt af Oluf Mårthensson i wigge för 68 rd:r
Oluf Jönsson i Sönnerhöghen opbiudher Joen Gunnangår¬
din
dhen 3 gånghen, till creditournes afbetalningh
Effterparterness omsidher bewillmingh påladhess beegz
boerne, som altnass byggiare samptl at innan bess kom¬
mandhe wahrdagh, oprätta en skildz hagha dhem enil
lan, effter hwar sin quota, så at inga creatne giöra hah
andra något förfångh hwar af örnigheet grannarne
emillan kan för ordsakass, och hwilken som sådant för
sunner skall dherföre lagl. plichtha.
Emädhan som inga skiäll finnes å bådhe sidhor emil¬
lan Joen Anderson i Dåhlåsen som fördrar 10 r.d:r af so¬
ehneskrifwaren Joen Persson,i Dy pröfwadhe rätten skiäligt
wara, at dhe stå håf skadhan hwartera och Oluf Person be

talar halfparten 5 r.d:r war med derass twist blif:r ophåfwin
Effter
Efftersakenss noge skierskodhandhe och öfwerwägandhe, ährkiän¬
de rätten skiäligt dhet Pehr Påhlson i Klöfsiöö skal tillträda
alle dhe panther som uthi långan tidh hafwer warit från
gårdhen, bortpanthadhe uthan någon lössn helst emädhan
parterna hafwa högt öfwersiälfwa capitalet som innterssse
stighit långe sädan sigh betalt, nembl. Oluf Pehrsson barn
i Klöfsiöö nutit et änghie som räntar 10 låss åhrl:n uthi 40
åhs för 6½ rd:r capitelit. 2 Oluf Nillsson i Klöfsiöö brukat
lass ängh pantsat 5 r.d:r uthi 23 åhr, moch nyttiat 3 lass
ängh för 6 rd:r. Sammaledhess Swen Olufsson i Klöfsiöö bru
kat een badhwaldh, uthi 2 åhr för 3 rd:r capitel hwar af
alenast 7 rågor höö pröfwadhe rätten skiäligt dhet Påhl
Person skall restiltera 6 ort, Steen Swenson i Köfsiöö beu
kat 3 lass ängh för 5 r.d:r uthi 7 åhrss tidh hwar medh sädan
parterna, skohla wara åthskildhe och detta sig tillrättil¬
bestella.
Effter rättenss gottfinnandhe, pröfwadhess skäligt at Månss
Pehrsson i Höghen effterlåthess behålla gårdhen han åbor
till thess han får sina uthlagde penningar 47 r.d:r giån
Trädde för rätten måhlssmennerna, Oluf Swenson i Hallen
och Pehr Påhlsson i Klöfsiö förporken Nillss Andherson sal. An¬
dherss Pehrssonss sohn i Röross, opwisandhess doctorinnand
5 Eligabetz jurgenss anteckningh, daterat rorooss den 22 febru
och 1666 lydhandhe på dhen arff som fallinåhr uthi be:te
Röfooss effter parkenssälighe föräldhrar, Andherss Person
och modhren Britha Nillssd:r, nembl. at Oluf Swenson
i Hallen hafwer a:o 1655 opburit på pockenss wäg:r
penningar 36 r.d:r 5. och hafwer Oluf Swenson af Oluf An¬
dhersson, a:o 1662 opburit par 20 r.d:r och a:o 1662 hafwer
Oluf Swensson bekommit af Christopher Anderson s Kott
34 r.d:r som gårdhen kiöpte, men effter som gården sidher
mer såldhess för 60 r.d:r som doetdrinnanss specification,
innehåller, dy böhr Oluf Swemsson opfylla summannd 26 r.d:r
och
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4 Tundhland jordh, och huuss medh all dhess tilligandhe lotter och lun¬
Och söker Oluf Skatten Christopher Andherson dhet bestden
dher uthi be:giggie by Nygårdhen be:d, af rätta odelssmannen Erik
kan, belöper Summan som Oluf Swensson skal swara före

Swensson i Gwissle på sin och sin medhsyskons wäg:r för 75 rd:r
116 r.d:r dher hooss ährkiändhe rätten Oluf Swenson
kiöpt och sigh tillhafdlat hafwer, som dhess kiöpeskrifft, af den 14
förplichtadt at swara för interesse, af be:te capitet nembl. Kugtj 1662 klarlighen uthnissar;
Sammaledhess hafwer Pehr Jönson
kråndhen tidhen han hwar penninge post emotogh, nek
igifwit för Joen Olufssons odelsrät i be:te Nygårdhen 6 r.d:r och en
6 r.d:r intresse at 160 åhrl
koo för 2 r.d:r som dhess skrifft, af dhen 25 julij 1667 förmädlet
annan medh dhen förrigha 83 rd:r. Så emädhan be:te Erick swen
Dsslikest hafwer Joen Påhlson a:o 1666 den 22 februarij op¬
son å sin och sine medh syskonss wäg:r desslikest Joen Olufsson
burit 60 r.d:r på be:te parkenss wäg:r halfparten i pennnga
medh sine uthgifne skriffter, af ofwanb:te datis iämpte godhe
och dhen andhra halfparten uthi wärdhe; Muen förmedhelst
mäss undherskrifwandhe, och bewittnadhe, tillstå, och bekiänna
ne
Joen Påhlssonss hafwandhe omak och beswär för sine 3:de giordhe
sigh uthi godredo be:te 83 rd:r dhen siste penninghen medh dhen
resor till Rörooss, at infordhra dhet a barnetz arff, beståendhes ho¬
första till fullonöije, effter sin begiäran opburit och bekommit
nom af rätten dher före 10 r.d:r, så swarar han allenast för 50
hafwa, hwarföre dömbde iagh medh nembden samma kiöp fast
rd:r dhem han och i retta ähr, uthan interesse hafwa skall,
och stadigt stå aldrigh åthergå widh plicht som Swerriges
helst emädhan persedlarna ähre försåldhe och till contan
lagh förmåår och likwel stå och blifwa, som nu dömbt och föraf
skiedatt ähr.
te penningar, förrythradhe,. Angåendhe interesse af be:te
capitatz Summa 166 r.d:r så skola penningarna på intoresse
uti den twistige saken emillan Fendriken Christopher Mårthen
uthsättiast, hwar af 6 r.d:r nno 166 åhrlighen böhr uthgiö¬
på dhen ma sidhan köranden och fordom soldaten Sunwijss
Månsson i Alteess by å dhen andhra swarande, afsadhes dh
rass, som poiken Nillss Anderson bör födhass och kiutass
17 octobris 1667
medh, och till rächthe eij interesse så böhr dhet tagass af siälf
Ehuruwel Fendriken Christopher, Mårthensson förmehnar sigh
na capitatel hwadh rädht orfftelighen kan behöfwass, och kä¬
medh gott fogh, wara berättigat till dhen hela åhrswept både
lighen pröfwass wara af riödhen, hwar effter måhlmenner¬
rågh korn och höö som på Sinwijss Månsons hemman i Ältz¬
na skola detta grannelighen uthi arat tagha, och sig til
näst fallit ähr uthj innewarandhe åhr, 1667 af ordsak, at han
effterrättelsse ställa

icken i rättan tidh, af Sunwijss blef contenterat för sitt åboh¬
Fendriken Christopher Mårthenson klagadhe at ett hanss Erin
som godhe män lendz och tolfmän hafwa uth apilis månad
ähr i hiällslagit och burit uthi fähuuset, som fendriken förmehnar
rättat och werderat för 5½ rd:r, uthan Sunwijss af miss för¬
att någon tera som arbetat hafwa, hooss Sunijss Månsson dhe ti
ståndh, intet lefwerert från sig som medh rätta bordhe
somma föröfwadt hafwer och i hielslagit; Och dhet andhra hafua
derföre Fendriken förmehnar sig icke wara plichtigh inrym
dhe slagit eett been af, som han mijstänter Oluf Enarss pigha
ma, honom sitt hemman till såå. Bropad sy : befallningz
dhet giort, effter dhet hon har gått i åkeren och ledhet har ståt
anawäll:tt Daniel Bertilssonss ochhlek af Grytha den 2
äppett. Altnäst grannerna paladhes at innan neste tingh
maij 1667 at Fendriken skal hemmanet bruka till dess
herifrån sig lagl: befrija eller plichtha till siälfwa hustuudh saken
Sammaledhes Oluf warson för sin piga swarai
dhe lagl: blifwer åthskilldhe, Men Sunwijss hafwer emot
Pehr Jönsson i Wighe, præsenterar, en trowerdhig lagbudin och lagstån
detta förbudh uthi Fendrikenss från waru, samblat sig hielp,
din kiöpeskrifft hwar medh bewisan dhess huruledess han lagl:n
dh låtitt shemmanet uthi bastigheet på een dagh såå.
Tickuel
4 tundl:d
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Sickeel Sinwijss Månsson aldrigh hafwer wägrat sig, ähr läg
giadhe godha mänss legningh 3½ rd:r för fendrickenss åbo¬
uthan sådant af missförståndh hooss sigh innehållit 2 ähr han
dher före till bötterne saakfält, för dhet han emot förbudh
har sådt hemmanet för än han åboos penningarna frånsi
lefwererat hafwer, men för hanss fattighdomb skull kall
han plichta medh 14 dagarss fängilsse 3. ähr han en uissligh
säikligh och fattig man, som någass tillika med sin hustru
åthlitha gått fälk om något upphälle 4 hafwer han medh sin
omkostradt, kornsädhen i jordhen uthsatt men rägen hafwer
Ffendriken låtitt såå och skära. 5 ähr hanss rätta odelss hen¬
man och när han reste till Helsinghelandh, satte han sin landa
bo, dher på, men gionom fendrikenss trägna ähn hållandhe
kommit dher ifrån, dher före menthe Sunwijss gienast sitt hen¬
man få igäntagha, när honom behagadhe, och såledhes mehra
af oförståndh giort änd som wåldsamblighen wara förofuat
som Fendriken förregifwer. Hwarföre pröfwadhe iagh med

nämbden, skiäligt wara, at sunwijss skall gienast uthan
opskof tillställa fendriken 5½ r.d:r åboes pagr effter godhamän
werderningh och lägningh, och tillträdha themmanet, men
Fendriken bör åthniutha dhe 12 skylar rågh han inbregåt
hafwer, dher emot skal sunwijss wara berättigat till åhrsgrö
dhan, korn sigh till godho åthniutha helst emädhan han det
siälf uthsatt hafwer, som siälf dhet opsiära låtitt, jämpte
dhet höö han siälf medh sin omkostnadt inbärgat hafwer.
Och emädhan som kornet, hafwer warit till datum effter
Fendrikenss trägne ähn hållan cresterat, dy ähr rättens
medningh och sluth, at ctresten, löössgifwass och Sunnisskorn
net som höö till sig tagher, hwar elliest skedde, blofwo
böle han hans hustru och barn aldeless uthmattadhe
at hanss bodskap och creater uthswulten emott dhenna dom
inladhe fendricken wadh penningar, saken, i rättan tidh
å neste landztingh ahnhålliggiöra, Senniss prætenderarpå
eeprusir hindher och skadheståndh. Dhe sanier angående kumdist
kan haf:r
han hafwa Fendriken tillfogadt och han klagar öfwer, willät¬
ten främbdeless när infundsaken ährandat döhmo dhem emil¬
lan.
Sammadagh framhadhess för rätten Hanss Jonsson föd i Norrige, häfwer
dahl, en lööss karl om sne 35 åhr nyj lighen kommin från Nbrri
ge, hafwandhess ingawittness bördh, om sitt förehållandhe ahnkla¬
gass af Hindrick Opwingh, h:r öfwersteleutenantens edhel och wälb:de
Mattius Sraken stiernar wndherhafwandhe, hwarest han till
tienst ahntaghen war, mer ickie länghre dher till will uethända,
ähn sitt förluppne halfwa ähr, ( wara en Gudz namp för¬
smädhare och ächtar så myckit Gudh som opssohl dörne
Hanss Jönsson förestältess, hwilken her till i förstone fuller
nkar, jordhen skull framhadhess h:r öfwerst leutenantens edhel och
wäll:tt Mattias Dratensternas piga, Ingiebor Essbiörnssd:r
som tillika medh spuruigen denne Hanss Jonsson öfwertygade
så åthskillighe resor sagt, hwilken omsidher bekiändhe och
föregaff at h:r diætensternas pigor, hadhe honom förtörnadt
och iigerat, hwar till dhe neko; Hwar af han, af oförståndh så
dar ordh, Gud bättre fält hafwer, Fendriken Christopher Mår¬
Jensson resererade det samma hafwa hört af welb:e frnen, ceatarina
præsensterna, så lundha förbe:te ordh för sig sagt, at han undher tiden
fält hafwer, eij mehra sachtar Gudh än som spissöhl.
Denne Hanss Jonsson fölom sidher thilfåga och högeligen badz före
om lindringh på straffet uthlofwadeess aldrig åttenkomma dher
han dhenne gånghen sluppo aienast willia begifwa sig hem till
Norrighe. Så emädhan Hanss Jonsson denne singrofwa syde

och föra Gudznampnz försmädhelse, Gudh bättre tillståår sig
sagt, af oförståndh, ingen tingh hafwer at wedher wäga, uthan
bahra kroppen. Dy kundhe dhenne ringa rätten honom från
lijfstraffet befrija, uthan dömbdess först effter Gudzlag terit 24
13 hwilken som gerranss nampe lästar han tildöden döö
tem leut 5 b: 10 etl. sädan effter Kongl. Maij:ttz H:r Carl Gustaff
relivions stadga, 5 met daterat Stockolm den 25 tuni655.
iembweel effter Kongl. Maij:ttz resolutions 10:d punt af d. octob 1665
om Gudznampns nissbrukstraffass till lijfwetdoch först ntialsom
störstå wndher dåhngh, ödmiukhet, hemstelless denne ranskingh och
domb uthi den högl. Kongl. Håfrettenss nådige resolution och omdöhme
Hammerdahl
223.
147
uthom någon ånger, eij kan neeka till, uthan öfwertyges dels
och sielf bekänner, gått till capiteins Sabbels qwarteer uthi
Swenstadh by, medh wredh modh, och ärnat giöra be:te Sifet ska
da, för den misstänckte remen af gehruget, hwilken sidermehr
återfanss uthi dråparens egit qwarteer; Sedhan icke gångit
der från om natten, uthan lagt sigh uthi Sifwertz cammar,
dher han hadhe sine saker, hwar af sahl. Sifvert, som förmehnas
hafua mnnant honom uth, den doch, ingen wäria hadhe, och
elliest, så uthi länssmansgårdhen undsagt, och bewitnat ähr,
at slå, och det samma sin oondha mehningh, Gud bättre full¬
bordat. Hwarföre kunne denna ringa rätten honom
Olof Andherson intet från lijfzstraffat befrija uthan saker
wara effter Sweriges lagh och 2 cap. dråpm. b. med willia
Men Börge Thomsson dråparen
LL till dödhen.
cammerat, som uthi oträngdhe måhl haar effter Sifvertz anhåld
landhe, gifwit honom sin wäria, hwar af han sedhan fattat den
tanckan och modet, och gångit uth till Oluf Andhersson, at
medh honom ärnat fächta oansedt medh den wärian ingen
skadha giordes, och der Sifwert wärjan eij hadhe fått, hadhe
detta dråpet warit ogiordt, will denne ringa rätten med
dett öfriga hafwa uthi allsomstörsta underdån ödmiuthet
under den högl. Kongl. Hoffrättens höggunstige resolu¬
tion, hwadh straff Börge bör undergå, heemstält och
remitterat, helst medhan om sådant ährendhe eij uthtrycke¬
ligh lagh der om författat ähr.
Anno 1660

Anno 1668 denn 30 septembris, höltz laga
ransakningh uthi Bergz sochnestugu, närwarandes land¬
skrifwaren wäl:d Larss Joensson Roshemius, uthi befall¬
ningzmans ställe, medh nämbdhen.
Christopher Jönsson i Skuku
Kiehl Jönsson i Skalan
Joen Persson i Bergh
Erich Jonsson i Röröön
Oluf Joensson i Bergwijken
Oluf Erichson i Wigge
Påhl Jonsson i Altnäset.
Mårten Jonsson i Wigge
Andhers Jönsson i Bergh
Swen Swensson i Bergh
Oluf Enarson i Ältnäset.
Essbiörn Joensson i Wigge
Dato Angaf ländzman Jonnss Isaacsson et dråp, som för¬
ledne söndagh d. 13 uthi denne månadhen ähr begångit af en
dragoun Larss Sylfwestersson, som medh sin wärija till dödz
stack en annan dragoun Erich Olufson och skedde uti Bergz¬
oij hoos Keel Andersson, ransakadhes som effterföllier
Keel Anderson effter aflagdan eedh å book witnadhe sig eij
widare om detta drapz tillgång wetta än enär han kom heem
ifrån Mootsiön, war denne Larss Sylfwestersson och Erich
Olufson, sampt corporalen Larss Johansson, Erich Matzon
Jonns Gweitzon, Nilss Olufson, Thomass Persson tillijka med
Johan swedher och Anders niuput, alla dragoner, hwilke
hafua uthi itt lagh kiöpt sig några k:r öhl, och i tystheet
dhem uthdrucka, in till afftonen Kiehl till sängz gådt haf:er.
Då begynte Johan Swedher föra sigh i trätamåhl medh Erich
Olufson, men omsidher ähre till wenskapkombne. Sedan
begynte dråparen Larss Sylfwestersson och denne Erich
Olufson träta sin emillan om en wärja som Erich Olufson
hadhe icke betalt Larss för sitt giordhe arbete, och under des
slur
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jagh fåår altidh betahla digh, när wij råkas på munstringen,
slår Larss Erich een Öhrsijl, och Erich slår genast honom een
igen och så gingo dhe uth på gårdhen och förliktes, Sedhan inkomma
då Larss haar slagit Erich en örfijhl, och Erich honom en igen
dhe, seijandhes, wij ähre nu förlijkte, låter oss få en kanna ööl
der medh skildhe han medh dhe andra dhem åth, Sedhan rändhe Larss
till kiöpz, Men Keel wägradhe sigh eij något ööl hafua, då gick

och Erich uth, och ingenthera hadhe wäria, der effter när dhe
Larss uth, men intet sågh han när Erich uthgick, och eij heller wist
alle af intet wiste och Larss uthgångin war, och sedhan Erich
för än Erich Mattzon inkom, och sadhe, karlen ligger i parten
der effter, kom Erich Matzon ropandes, Larss Silfwestersson
dödher, då spränge alla dhe andra opnembde dragouner och
hif:r wist stuckit Erich Olfson till dödh.
logo dråparen Larss Sylfwestersson fast.
Erich Matzon witnadhe effter aflagdan eedh, fijka såsom corpo¬
Hust. Eligabet, Kehl Anderssons, witnadhe, och effter aflagdan¬
rolen, och der hoos, at enär dhe först slagitz hafua öhrfijhlar
eedh, at denne Larss Silfwestersson icke war medh dem i försten
sine emillan, in uti Stugun och på gårdhen förlijkz, at ingen
ne uthi lagh, uthan kom sedan in, uthi deras gårdh, när dhe aller
något ondt till hwar andra hadhe, och Larss haf:r budit fahr
nast een kanna ööldruckit hafua, då och Erich medh dhe andra
wähl, ähr denne Erich Olufson och uthgångin, och såsom han
hafue fägnat honom wähl, hafft honom tillbordz, och bedit om mora
ågorlundha kunne förmärkia, at dhe icke wähl skulle skillies
ööhl, då denne Larss och bodh sig om en kanna ööl för p:gr at
ad
war så och uth, wedh det han uthkom i mörkret och dagsättnin¬
få, det och han effterkom, Imedlertijdh hafua Larss och Oluf
gen, säger Larss till Erich gåak icke hijt, iag ränner wärjan
kommit till oenigheet och slagit hwar annan öhrfijler,
uthi dagh, då Erich swaradhe, du fåår giöra som du will, ingen
men icke wettat hwem först slogh till, sedhan finga dhe icke nå¬
rärsa haar iagh, och wedh han språngh, dijt, at skillia dem, wardt
got ööl, uthan Larss gångit på dören, och icke annat wiste än
dhe skulle hafua wähl skildz medh hwar annan, för än Erich Erich af Larss medh wärian fram igenom
bröstet under wänstra
Matzon kom ropandes, at karlen Erich Olufson ligger dödh.
mertten stuckin, och han genast dödzstalp, då han rendhe in i
stugan och kungiordhe, at Erich lågh dödh, och såledhes medh dhe
Corporalen Larss Johansson witnadhe effter aflagdan eedh Enär
illa kommo uthat sökia effter dråparen kom han så sielfwillian¬
desse hafua i begynnelssen kommit till Keel Anderson war
des emot dem, och sadhe, jagh hafuer icke så illa giordt, iagh
han icke der, uthan elliest af occasion kommit der inn,
fillier edher wähl, mehnandes at wijka skuldhen ifrån
då Johan Swedh och Erich Olufson hafua hållit opå at träta
sigh, in oppå dragoun Johan swedher.
sin emillan, om en wärja, då denne dråpare Larss hafuer
Trumbslagaren Jonas Ewertson, witnar effter aflagdan eed
sagdt till Erich Olufson, du måste wara underligh, som all¬

äfwen såsom denne Erich Mattzon witnat hafuer
drigh wender igen at träta, effter du ähr så stoor oppå digh
Nilss Olufson witnadhe och effter aflagdan eedh lijka som
betahla mig för närjefaste iag haf:er förfärdigat åt ligh,
Erich Matzon.
iböhl hafw:r iag och kiöpt och du intet, då swaradhe Erich Olfson
Sammaledhes witner och Thomas Persson spijra
gugh
si
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Förestältes för den skull desse dragoner, Hanss Nilsson född wid
Rörooss i Norrige, Per Larsson födder wid Wästeråss uthi Roffter¬
juna s:n och Frösswedby och Larss Jacobson Giess född widh
Kopparberget i Tuhna sochn och Ammersbergh by och tillfråga¬
des om dhe desse saker stulit hafua, till hwilka ty de eij neeka
kundhe, uthan Pehr som sölfret sin emillan hafue genast bydt och
så tillgångit wara, när dhe komma till Tydahlen och till Grim
gårdh Gåss, mötte dhe bondhen medh sitt folck som gingo till
skougz på sitt höandz arbete och således herberget opbruta och
offwanbe:te perzedlar uthtogo men penninge skrinet funnade
igen nedöst uthi kornlåhren förwaradt det dhe med en kip
hittadhe på. Desslikest insinuerar Nilss Hansson en för¬
tockningh på en hoop saaker, som desse dragoner och stulit
hafua, som Grin Östensson och Oluf i Östbergh eij hafua fått
igen, som Lit. a. uthwijsar, först 30 r.d:r och enhoop med
klädher dhen dhe ingen werdering opsatt hafua till hwilken
tiutnadh desse fuller tillstå stullit, men föregofue, närde
skulle gå öfwer en älff, hafua dhe desse klädher mistadti
älfwen som war något strömachtigh, och såledhes som dhe
sielf bekänna, hadhe så när måst sättia lijfwet qwar, hwar
utj och desse 30 rd:r skulle utj kläderna inswepte wara.
desse alfwarligen förmantes rätta saningen bekänna, om dhe
inga saaker om hons sig hafua, som äganderne tillkomma, at de
gifwe dhem från sig. Till hwilket dhe instendigt neeka
uthan som be:te är mistat i älfwen. Frågadhes dem, hwar
dhe woro i kyrkian förledin sidste stoorböndag som inföll på
d. 14 Dugust 1668 dhe bekendhe warit på hemwägen till
Jemptelandh, och på den dagen komme woro till Jungdahl
Så emedhan desse 3 dragoner
halfwäg här emillan.
Hanss Nilsson, Per Larsson och Larss Jacobson från be:te tiuf¬
then
undh eij sig undraga kunna, som bekändt ähr stulit dy kan

denna ringa rätten dom eij från lijfzstraffes befrija.
uthan
uthan till dödhen saaker wara, effter Sweriges lagh och 6 cap.
tiuf b. L.L som Kongl. Maij:ttz drottningh Christina resolu¬
ions 3:die artihel af d. 18 maj 1653, doch om nådhen heem¬
ställes underdåhn ödmiukligast, utj denne höglofl. Kongl.
Hoffrättens nedgenstiga resolution och högwijse betänckian
dhe. Sålunda wara korteligen ransakat och dömbdt, betyger
undertecknadt medh egen handz underskrifft och wänhlige
signete.
Anno 1668 den 9 och 10 9embris, höltz laga tingh i Bärgh
närwarandes cronones befallningzman wählb:de Daniel
Bertilsson och nämbden.
Keel Jönsson i Skåhlen
Christopher Jonsson i Skucku
Swen Keelsson i Bögle
Oluf Månsson i Rätan
Erich Jonsson i Rörön
Påhl Joensson i Altnäss
Oluf Jonsson i Bergwiken
Essbiörn Olufson i Kofsiö
Oluf Erichson i Wigge
Joen Påhlsson i Klofsiö
Mårten Jonsson i Wigge
Oluf Anderson i Åsserne
1.
Befallningzman alfwarligen förmante länssman Jonas
Isamson och tolfmän tillkänna gifwa dhe saaker, som sträfwa
emot Kongl. Maij:ttz uthgångne plater och resolutioner.
2.
2.
Emedhan såsom Halfwar Jonsson, Jöns Månsson i Berg och Carl
Jonsson i Fuhnäs hafua opbreadt widh hormo qwarnhässet h:r
Leutnamptens Carl Reutenerantz hurulöffter, derföre de eij
sigh undraga kunna brändt der af om nätterne, hwar¬
före dhe för åwerkan eij befrijas kunna medh 3 mkr
sm:t effter 18 cap. Byg. b. L.L.3
Uthi denne twistige saaken emillan h:r öffwerstleutnanten
ies
wihlb:n
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stridige parter
byliggia, hwad
sedhan
wählb:ne Maithias Drakenstierna och hans wederparter kyr¬
kioheerdhen h:r Jöns medh sine interessenter i Bergzby och Altuns
kan denna ringa rätten eij optaga för än den anstälte uth hä¬
radz syyn på Anders öölandztingh, effter hans excell:z högwelbor¬
ne h:r gouverneurens resolution, effterkommin blifuer, at skillia
desse stridige parter emillan; Såsom och uthi denne Jöran
snickares saak om det änget han förmehnas undan Gullham¬
mars cronägor haar hafft bortta uti 24 åhrs tijdh, det Jöran
och hanss consorter föregifwa warit deras och ligger innom de¬
ras rådmerkier. Men h:r Praxenstierna påstår liggia in¬
nom Gallhammars rådmerkier denna twist remitteres och
tillijka med kyrkioheerdens till uthhäradz syn nästkommande
war at optagas och besichtigas, och på bästa sättet emillan desse
wählb:ne h:r Prahenstiernes wederparter någon oförrätto.
skiäligen hafua föröfwat, will rätten sedan sig der på förklara
och afdöma.
4.
h:r öffwerst leutnanten wählb:ne Matthias Drakenstierna
sigh högligen besuärar at Bergz by grannarna hafua honom tillfo¬
gådt stoor skadha och bortlagit hans kohl såsom och huggit en hans häst
medh yxa en stror skråmia baak på gumpen det wählborne herren
tillwiter ingen annan än någon af sige wederparter hafua det
föröfwadt; Länssman Jonas Isaackson betygare sig hafua seed
hästen warit häggin medh en yxa, som och att kohlen ähre uthat wä¬
gen söilte frem at Bergby, men ingen kan han wetta som det
föröfwadt hafwer. Detta opskiötz till wijdare ransaakningh.
5.
Emedhan som chergianten Boo Larsson tillståår och bekänner
sigh hafft lägersmåhl medh Elin Persd:r i Bränilhögen och
aflat tillhoopa barn, men intet något ächtenskap ähr uthlofwat
dy skahl han Boo Larsson effter 3 cap. gifftm. b plichta 40
mk:r sm:t. Men såsom han andra gången modh möökränckningh
återkommer, dy fördubblas straffet till 80 m:k:r sm:t effter
högl. Kongl. hofrättens resolution och Elin plichta skahl 5 dr
sm:t
6.
Emedhan såsom Pehr Essbiörsson i Swarnsiö hafuer tillijka medh
Dragoun Johan Johansson och Jöns Bertilsson hysat tiufwen Mattz
Jonsson undher wägen hwar sin natt, och Per Essbiörssons sohn Joen
dersson tagit igen sin tiufnadh han mist hafwer men tiufwen eij
fångit, uthan kommit af wägen, saakfältes till 40 mk:r sm:t effter

2 cap. Tiuf. b. L.L.
Alldenstundh Larss Larsson i Bryniel Högen hafwer rächt Mergi¬
anten Boo Larsson handh för 10 rd:r at betahla till kynder¬
nesso tijdh, för hans försträchte pening:r i gårdhen hwilke be:te 10
d:r Larss Larsson kännes förplichtat owägerligen effterkomma.
8.
Erich Jonsson i Röröön bewilliades faste, och dombref på sin gård
Kiöröön i Bergz sochn af 12/3 tunl.. Alldenstundh hans kiöp
samma jordh ähr lagligen opbudit och lagståndit och ingen
det i medler tijdh af nästom frändom haf:r der på klandrat.
Oluf Jonsson i Sönder högen bewilliadhes faste, och dombreeff
pa sin gårdh hönderhögon af 2 tunl:d för 914 rd:r kiöpter.
Alldenstundh hans kiäp å samma jordh ähr lagligen opbudit
och lagståndit, och ingen det i medler tijdh af nästom frandher
öfuer der på klandrat.
10.
Swen Olufson i Klöfsiö, opbiudher halfwa gårdhen Erichz gårdh
hon åboor andhra gången kiöpt af Erich Jonsson för 60 r.d:r.
11.
Afsadhes, at emedhan som parterna Joen Bördsons änkia hust.
Hertrudh Olufzd:r och Essbiör Olufson i Klöfsiö, eij kunna förer¬
nas om sine fäbowallar, som unden hwars andre gårdher ähre
kombne. Ährkendhe rätten skiäligt, parterna skohle förplichtadhe
wara laga sine fäbowallar igen, undher dhe gårdher dhe i fordom
dagar underlegat hafua, här effter att nyttia och bruka; Men
der någanthera hafwer be:te fäbowall förbättrat eller förwärrat,
å skahl det af godhe mäns besichtiges och wärderas, huadh wederböran¬
åhon
230
57.
wedherbörandhen till refusion åtniuta böhr, och honom sådant genast.
tillställas skall effter mätismanna ordom.
12.
Afsadhes at emedhan som Oluf Enarson i Altnäss intet hafwer
effterkommit sin lofwen medh sin brodher Erich Enarsson, då han
uthreeste och godwilleligen uthgaf sigh till soldat för honom, och
uthfäst till sin brodhers hust. Märit Persd:r at födha åt henne en
koo, och så at henne åhhl. en mähling åker. Fördenskuldh på¬
ladhe rätten honom Oluf Enarson derföre till änkian utgifua
femb rd:r hwar medh hon måste sig nöija låta, helst emedhan Oluf
intet längre kan det påbördas hålla, nu till rytternet kommo
i landet. Men der emot, för det Erich Enarsson hafuer uthi
fiendhelandh sigh något för sin brodher Oluf Enarsson, som laa¬
skrifwen war, och för honom soldat utgångit, så skahl han ceden

änkian hust Märit, sin brodhers arf, som der effter finnes kunna
allenast i löhssörerne, och henne änkian för sigh och sine barn
och arfwingar frija och frälsta, för alt tillkommandhe påtahl
och låta änkian sin mans qwarlåtenskap abehindrat åtniuta.
13.
Uthaf innelagdhe skiähl, som rätten pröfwar rättmätige wara,
ehrkändhe denne rätten skiäligt at Oluf Mårtenssons sönner,
länssman i Vndersåker Larss Olufsson och Mårten Olufson
i Rätten ähre berättigadhe, förmedelst h:r Landzhöfdingens wähl¬
barne hans strifkz wählgrundadhe resolution 1646, at tillträ¬
dhe sin sahl. meders, Kirstin Michelsd:r rätta odels gordh uti
adde halfwa Turringzgårdhen, som Anders Persson eller hans
Stiufsohn Erich Hansson en tijdh beråth såsom på landbo rätt
dher bebodt och sutit hafua; Och der från nu skohla afträ¬¬
dhe och oplåta jordäganderne när dhem så behagar, nembl.
be:te Larss och Morten Olufsons sönner, dheras effterkommin
haen och arfwingar at nyttia brukia och behålla för
dklandrat egendomb. Men der Erich Larsson behagar der långre
på halfwa Turringzgårdhen bebo, må han på bästa sättet affinna
sight medh be:te jorduganden; angåendhe dhe penning:r Erich Hansson
föregifuer hafua lefwererat till gamble syskone på denne halfwa
gårdh, finner rätten för redeligit, at han tager dhem tillbaka igen,
det bäste hom gitter, helst emedan han dhem uthan rätta arfwin¬
ärnas wettskap och samtyckio, onödigt betalt hafuer.
14.
Fäldtwäbeln mons:r Wellam Jacobson insinuerade i rätten oppå
Berg laga tingh den 10 novemb. h:s excell:t h:r gouberneu¬
ens högwälb:ne Carl Sparres nådgunstige remissorial at rän¬
ika huru beskaffat är medh det hemman han besitter så haf:r
ätten ehrifarit, och sålundha befunnit, at be:te feldfwebel
som a:o 1663 på detta lilla hemmanet i Wiggeby, beståendhe
llenast af 2 tunl:d, hwilket uthi ödheslängderne befinnes warit
tt åhrs ödhe; Och en unger persohn Påhl Torrisson be:d om sine 15
ähr ähr detta till rätta odelssmän, hwilken fuller, när han till sine
myndige åhr kommen ähr, will hafua sin odelsrätt sigh förbehållin uti
etta hemman at inlösa, dher han mächtar fäldfwebelen för sitt
inwändhe bruk bekostnadh och giordhe melioration, refundera.
ter mod
15.
Effter h:s excell:s högwälb:ne h:r gouverneurens remissorial
uthi injurie saaken emillan Fendricken Christopher Mårtensson
och hanss grannar i Altnässby samptl. för dhe swijn dhe hafwa
giordt nijdzwärckie på itt swijn som ihielslagit ähr, och det burit
dödt i fähusset, påkades Altnässmän skadhen refundera medh 3 rd:r

och plichta alla tillhoopa 3 mk:r effter dhe eij bähneman willia fram¬
wrijsa; Men det andra swijnet som Oluf Enarssons piga Kierstin
richzd:r som tienar hoos Hanss Andersson på Åssen, har slagit benet
af, skuhl för sin owettenheet skull plichta 3 m:k:r sm:t.
16.
Angåendhe det Christopher Mårtensson tillwiter Sumons Månsson
hafuer
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hafuer uthi sin frånwaru skackat sin yxa öfwer sin hustru, medh
2 rd:r åbodzpenning:r af Gustarin Keelsson, Så emedhan han¬
wredz modh på gårdhen; hwilket Sunwis fuller tillstår hafft ij fan
här emot intet hafuer at förebära, dy erkännes Gustarn Keelsson
i handhen och staffwat sigh medh, effter han war så kleen och siukligh,
förplichtat be:te 12 r.d:r effter mätismanna ordom refundera
men nekar inständigt hootat hustrun medh yxan; Derföre på¬
och kiärandhen till fredzställa.
21.
ladhes fendricken hafwa sine witnen medh sigh å näste tinget
Larss Larsson i Högen opbiudher sin gårdh förste gången beståen¬
som sådant kunne Suuwijs öf:r tiga, då han lagligen straffas
2
dhe af 1½ tunl:d, wedherbörandhen och nästom slächt till återlössn.
kahl.
17.
22
Men Påhl Jonsson i Altnäset, Jöns Månsson Keel Andersson, Oluf
Pehr Jonsson i Moo, bewilliadhes faste, och dombref på sin gård
Enarsson Jöns Enarsson och Joen Persson som emot befallningzman
Moo i Bergh sochn af 3 tunl:dh. Alldenstundh hans kiöp å
wäl:tt Daniel Bertilssons förbudh hafwa plögdt at Simons Månsson,
som mujordh ähr lagligen opbudit och lagståndit, och ingen i
medlertijdh af nästom frändom haf:er der på klandradt.
så at fendricken Christopher Mårtensson eij fick åtniuta sin uth¬
23.
warkadhe förbudz zedel, dy skohla desse samptl. tillhoopa plichta
Jöns Jonsson i Dehlåssen opwiste i rätten en trowärdigh och lagbudin
40 mk:r sm:t effter 32 cap. Kong. B. LL.
och lngståndin kiöpeskrifft, af Dato 16 octobris 1666 der med
18.
bewijsandhes huruledhes han lagligen haf:r sig tillhandlat itt hemman i
Den domb som afsadhes 1666 den 26 octobris oppå Bergz
Moo, och Bergz sochn, af rätta bördemännerne på effterfölliandhe sätt

laga tingh emillan Joen Gunnars änkia och Joen Olufsons änkia
nembl:n att stoor Joen Mårtensson i Moo haf:r oplåtit be:te Jönss Jonsson
i Böhle erkännes godh och gill af nämbden; Men der Mälzägen¬
sin odelsrätt för 43½ rd:r allenast detta procaverandes.
dhen wille cedera något af desse 14 r.d:r fordrian stårn till hans
st stoor Joen skahl uti sin och hust. Lijfztijdh effterlåtes få nyttia
godha behagh, helst emedan med intt skiähl kan framtees denne
och bruka itt slottegodz medh några huuss, wedh nampn Gudzmoo.
rest 14 rd:r betalter wara; elliest är detta emillan 2:ne änkior
den effter deras frånfälle komma under be:te gårdh igen.
passerat, och rätten ingen annan undflycht see kan, än som
Sedhan haf:r till Joen Mårtensson opburit för sin odelrättz af¬
19.
dömbdt ähr
rädhe 20 rd:r och hans syster Märit 10 r.d:r. Men Kirstin
Dhe penning:r Mon:d Chergianten Boo Larsson prætenderar
Mårtensd:r giordt medh Joen Joensson itt sådant accord at han
så Swen Olofsons wägnar i Klöfsiö till 40 r.d:r uthlänte
kuhl födhe och nödtorfftel. oppehålla henne utj sin lijfztijdh
till Hanss Gunnarsson i Sönderhögen, och Essbiör Olufson som
äör hennes jordhepenning:r igårdhen; Och sedhan effter hennes
war sahl. Hansses barns förmyndare, bordhe för desse 10
dödh hedherligen till grafwa befordra, belöpandhes såledhes
r.d:r swara och betahla; Hwarföre kan rätten eij befrija
heela sSumman för Moo gårdhen som räntar 15s tunl.d
83½ r.d:r. Så emedhan desse h: 24.
Essbiör Olufson som förmyndare warit desse p:gr swen
Olufson förnöija, och sökie han sedhan sin man om refusion
Jöns Jönsson i Wigge bewilliadhes faste, och dombreef på sin gård
Hallen i Bergz sochn af 126 tunl:d för 68 r.d:r. Alldenstund
det bäste hon kan.
18.
hnnes kiöp å samma jordh ähr lagligen opbudit och lagståndit,
Hanss Larson Biörkman å sin swärmoders wäg:r prætenderar
12 r.d:r och ingen imedler af arstom frendom haf:r der på klandrat.
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59.
Öfwerssen, som Swergies lagh förmälles och wara med
handh och seerete uthgifwin dy kan denne rätten be:te sack eij optaga,
uthan lembna tillkiärandens påfodran, då Gullmatten
insinuerat blifwer oh
dh d. 29 martij
r23 ting.
1609.

Nembden
Ghrissoer Jönsson i Skrucku, Swen Kellsson i Böhle
Påll Jonsson i Altnässet Oluff Jonsson i Bargz wijken
Jon Pärsson i Bergh
Oluff Erichsson i Wigge
Erich Jonsson i Röröhn
Mårten Jonsson i Bigge
Anders Jonsson i Bärgzbyhn Oluff Enarsson i Alltnäset,
Essbiör Jonsson i Wägge
Ssen Slsensson i Bärgz syhn
effter höghlofl. Konngl. safkrätens ankombne resolution
och
såsom och hans excell:tz högwälborne h:r Grovuerneurens Mardatori
all att dråparen uthi tingzbergz lagh Larss Sihrestersson
som för leden den 13 septembris 1668 häfster begångit dråppe på dragonen
Erich Oluffssonz Bongde, skulle å nyid föreställas och som någost
efftersiökia dråparens egen retation, och huruledes han will
oiska skulden inpå Johan Swoder; Hwarföre före hades denne
dråparen Lars Sylfwestersson för rätten, hwillken allsarligen
förmentes bekiäna räta sanningen och till ändan hwillcken o¬
frijmadeligen giorde fölliande relation och bekiänelsse, nembl.
här
att förleden den 11 septembris 1668 hafw:r denne Salfwestersson
gångit från sitt qvarts uthi Klaxpåssen hooss Per Siulsson och till
bärgz kiyrckian bärandes några wärior till 5 st. han ferdigat
hafw:r till offererae och dragpamenförss gångit i Kiyrckian medan
Gudztiönssen hälss, sedan uthi prässegården kiöpt ett stoxåhl
och der från på be:te söndagh den 13 septemb:r begifwit sig till Jackob
Lansson i skicbu af hwillcken han en wäria antagitt at förfer¬
diga, hwaress han och samma städes kiöptz ett gehängh dher för
honom waranders niuhut uthi sitt qvarter, af hussillcken
han och feck betallninghn för en förfärdigat warra, be¬
giarandes att niupit Gille fölia sigh till Anderss Jonsson
Bärgzbyn

Bergzbyn, effter han på den orten alldeles öbekanter owar, att låta
giöra sig ett par skor, hwillcket och emputfällde med men bekom
eij något läder tillskona derföre fölgdes och åtth dher ifrån
Till Kael Andersson ibid hooss hwillken dher tiäntte Larsses bondes
döter Göhle be:d ifrån tueringen med begiäran hon skulle komma
hem till sine förälldrar till Aichelis hällgh, nähr hon leet upp
stugudören, bleff hon oarsse sine camräter Johan Efwert¬
sson Trumslagare dragonen Nills Oluffsson frijsk Erich Oluff
sson fongde, som döhen eedh, Anders Humbla, Erich Erichsson
skrädare Johan Sweder, alle dragonerne hwillcke ossöro druckne
läth för den skuldh dören igen och oägrade sig eij wille ingår¬
dåå Anderss Niuputsson, wette byga inhär ähr allenast

wåre canmnarater, gingo sedan in i stugu, och hälssade på dem
Bodhaffton och togo dhem i handh hwillcka Gähl Gudhfargenr
honom, sadhe så Jonas Ifwersson Trumslagare till honom och dhe
andre cammraterne osy hafwe eij behoff stå på gållfwet, uthan
billie osi sätia oss till bordz, hwillket dhe och giorde, kiöpte all¬
så Lars Sylfwestersson 2 kanoråhl, och dhem uthdruckne,
Imedelertijdh kom en dräta emelan Johan Soseder och stl.
Erich Oluffsson joaghe warom det hwar, osesse han eij, så måhnde
h: Erich Oluffsson uth Johan Sweder att häckta med sig, men soeder
eij uthgick uthan sal. ougden högh pågården Knutar sägiandes
asse en allrin karl, så kom här uth, fölge altt så Lars Sylfwessersson,
soeder uth, att hwara såsom en socund till licka med dhe andre drgonerne
uthoågården, men har eij i hopp för dhem, uthan blefwo, förme¬
delss dheras bästa bylänggiande warer, och så ledes ingingho,
sätiandes sig som för till bordz att drycka, begiärade allt så Larss
Sylfwessersson af hustrun i gården, Elijcadet Sumlijsdoter,
Karl Anderssons hustru, ähn 2 kanor öhl till kiöpz effter dhe ostoro
så wäll öfwertallte och nesse dhe och så bekomo, och tillsamans
uth drucko, och uthi drijckande begynthe Larss Sylfwessersson
siunga, serre Dessu Criss min prällssar Inass, ec. och drögda
tigh tu thrisse brudh Oll. då swarade hougden dem swärfiägiaren
ähr mycket stor på sigh, att han will gå till leutenanten älbn
Cael rutenerans och taga ppäningar af honom på minossäng: Per
dhen oplagal wärian, då Larss Swärade dugaf migsiälff
lof dher till
swarade hougden
4.
lsarade hougden, iag ähr karl att betalla tigh siälff, du
här eij behoff att haga peningar oå min haadh hwillcket
Leutenanten tillförende här honom förså krat, att haer
han arbeter åth någon dragonner skall han uthwarcka åth sigh
peningerne af deras löhn, gick han allt så uth Larss, att bindea
naturen, och som han inkom hafw:r Erich Bongde satt sig uthi hans rum
då Lars swarade, det går nu medhuig, som prästem predikade i
dlagh, den sigh uphögier han warder förnedat, sådt oides sigh
allt så nedher till bordzandan neder, begiärande Lorss den 5:te
kånan aff hustrun i gården, den han bekom som medeles och Nålls
drisken, hwillcket ochl skiämktess i en skåhl, och spenderade oå
hella laget, gickså åther Lars uth om, dragouren på samma
ärende, som före, men när han inkom har hongden bydt rum
med Lars, då han sate sig uthi sidt föriga rum fram widh
bordzändan. Siåtades ostidh sigh inkompst till höögden du mister
mere underligh Larl, som itet kan sittia stilla oå ett rinn
uthan flyther af och än och bonas och sosähr, stegh allt så hugden

oppå och bock om Torsses rygh, widh det samma slodh Lars medh
afstiga handh hnägden en öhr Fijhl, då han gaff honom en igen,
hingo altså hwar anar i håret och höagden slogh Lars i Bäncken, dher
dhe hår drogos, då corporalen Lars Johansson skillde dem åth, hwillcken
inkomoner dhe 2 kånor öhl uthdruckit hafwa, sade så Lars sylfwesser¬
sson, det ährskam, at tå samrater skolla hårdragas, ossellen oss 9
uth och hugas, mächnandtes hougden uth, men effter hrägden eij uth¬
kom, gick alltså Lars Selfwessersson in igen, då corporalen Lars
Johansson har tagit af fongden sin bäria och henne förossanet,
då hong den sade, äss tu en ährligh Karl så kom åth och hårdragas
medh migh, lade så Lars af sig sin wäria på bordet och gick uth
medh hougden men dhe andre caratterne hindrade, at the eij
barihopp, uthan höllo hwarandra, sllå då förss till då den
sossarade slå du till först, då corporalen för lickade dem och ble¬
fre oständer på gården i gingo altså in igen, sade corporalen
till fougden gifnigh, nu en kana öhl iag har så mycket omod
med digh swarade han, iäghar inga peningar medh migh sade
sade dråparen tofwa corpral, i skallen få, togh alt så han uppet
sexd styckie k. moderundhståtter ingen kana öhl på detta
till morgons sossarade Össerman, du haf:er nogh spenderat på
dhem och dhe andre icke på digh.
Swack alltså intet
5.
Erck allt så intet mehra öhl och intet han freckmera öhl.
togh han sitt 6 d:r st igen och bödh häne hara wåhl siägiandes
iag kan för oroligheet skuldh här eij kon blifwa hossar, togh allt
så sin wöria igen som på bordet lågh i handen, men intet satte
henne uthi gegånget, sägandes fahrwähl damates, wårsseere
gif:r eder godh nodh tänckiandes sigh till Klåckestugan att säfwa,
effter hon dher hade sitt arbete, gick alltså uth parten, men då
hon sågh effter sigh kom dougdenrännandes effter honom, siäiandes 2 orsack
till Fäugden, Gack ifrån migh hestu nampn, elliest stöter
iogh össämani digh, då fougden swärade, du rädergiöra huru
du will jogh har ingen währia som dråparen siälff bekiäner, uthan
corpralen här den förwarat, som båtee ähr; då Lars Sulfwestersson
harhålit wärian från för sig, och Bougden rändt in på honom
williandes afbora wärian med handen, hwar af han och fick
ett såhr i handen widh det sama stegh Lars Sylfsestersson widh
passseller3 stegh tillbacka, hellan des wärian ända från för
sig, föruttandes Fongden skulle på sig uthi håret och i det samma
sagnade sal. Erich Oluffsson åthwägen uthi parten, och Larss genass
bort gick, menandes någon skada skulle wara skedt uthan mente
Fougden skulle kasta odaten från sig, bekiäner och, at ingen
meniska då ooro tillstädes i parten mera ähn dhe lägie i straxt

i porten
effter Larsgenssoster på åkeren, hörde han
då corporalen Lars Johansson ropade effter honom swordfäiaren,
2 ressor kom tillbocka, när han gick tillskocka, hade andra sam¬
räterne inburit honom sal. Erich Oluffsson Fongde i Stugun
och tagt honom opå ett sadhe. Mera sade Lars opå tillstungen eij
hafwa att referera, än som bemällt ähr, Hwarföre till sporde
räten Larss Sylfwestersson än yterligare, huru det troligt
kuna wara att sal. foågden skulle egenokilligt rändt in på
hans wäria, sig till dedz, uthan sal. Erich Olffsson siälsf tillrända
in på wärian sig till dhödz, då Lars hållit wärianfrån för
sig och så stungit honom omkullhin på oägien. H Blicabet
Sunwissdoter, Karl Anderssons hustru och Kerstin Oluffz
doter Anders Jönssons hustrru, som lycket swepte, betyga,
att sal. Erich Oluffzsson Fougde att et såår höge handen som opar
nytt såhr och belödet rän der uth, dher med han wor skrent aff
wärian.
Lars Sylfwestersson
5
Lars Sylfwestersson frågades, huru och för hwarorsack skuldh
han har weckat skullden inpå dragonen Johan Swerer
swarandes, och bekiänandes sig fuller sagt, nähr hon inkom¬
stugun, då lijket lågh på sätet, effter Johan Swedergret sin
ländzman och samratzdödelig frånfälls Erich Oluffsson Beugde,
sade Lars See här huru, salvavenia tiugu fyreröfser grädh
nembl. förståndes dher med Johan Sweder, effter han till
förende hade det nämbnet hafft, och derföre blifwit ägeret,
sägiandes, kan skie du ähr så wäl orsacken till detta dråp
som iag, doch nu effter noga och allfrårs ähen förmaningh honom sweder
änskylar och Frijkallar, sägendes sig så i hassigheet hafwa be:te ordh hällt
menandes sigh dher med kunde lussera i deta hamma, betygar corporalen
Lars Johannsson tilllicka med andre dragonerne, att swederwar in;
stugun när dråpet skede, föruthan dhet dhe samptl: uthi den föra
till den högl. Kongl. hofräten af gångne ranssibringar, anmallte
witnon, effter af lagd eedh, betygar, och nu dhet hamma bewitna,
Dato, widh denne sackagerades, angaff ländzman Johan Isralsson, att
denne dråparen Lars Sylfwessersson hafwa uthi chrononesfångste
sslagit Tomas Pärsson spijra med en brandstacka, dherföre Tohmas
föreställtes och emminerade huru tillgångit hwar nembl. att widh
pass 6 weckor sedan, har tomas lembnat sin wåtsäck här uthi sockne
stugun, och säter sigh till bordz dher höögen war, och frek sig math, nr
här hao fåt math, säther han sig påsätett, då Lars Sylfwessersson
begynte fråfwia honom 8 skillingar för dhet han har lagat hans
wäria, sweder han, då skall få dinne päningar näriah far aff

hronan något, bediandes honom hafwa fördragh, sade Lars yteligere
duahr en gingare, iagfrår dem alldrig aftigh, fatandes uthi en
brandh kiäp och sloghstomas öf:r nässan, så att han bort, swijmade
en stundh, och bloclet förorsackes uthkomma, hwar öfwer han, uthi
14Dagars tijdh sågh illa uth. Men Joonas sådant honom efftergifwer,
och eij mera tallar dher om, och beder för Lars Sylfresersson uthi
detta måhl
till deta kan eij Lars Sylkrestersson sig eiundh draga utan med gråtande
tårar bekiäner så pacerat, som tomas refererat honom sslagit med
brandstaken så att han bort swijmade i det sama och corporalen
Oluff Biörsson som hwusshölt med dragonerne Mattz Erichsson flygare
och Päder Andersson stattmackare, bewitnar
Så emedan
Så emedan denne Lars Sylfwestersson effter sin ofdanskrifne be¬
kiänelsse sig eij wedh leda kan från deto dråp, wärian allenna
emlan händer hafft här af Erich Oluffsson Tougne åhr om lifwet
komim och tagin på fwerska giärning, som wänom och på föra öfwerlefwe eenade
ransackningen, uthwissar, hwarföre kan denne ringa räthen honom
Lars Sylfwessersson från dråpet eij befria, uthan som förkunat ähr.
den före ransackningen dömbdes från lifwet effter 2 cap. Dråp målz b. L.L.
med willia och ex0d 1 till anlangande dhet han åthersedermera har
sig för sedh emot Tomas spijna uthi hängslet, remitterar med det öfwriga,
Wnderdöhen ödh miuckaligesse till den högl. Kongl. Hoffrätens nådh
gunstige resolution så lunda wara ransakat betygar undertäcknat
medegen handh underskrifftit iempte mit och tingelagtz osanlige
signete.
Suppå h:r gouverneurens och general majorens, wällborne h:r Carl Sparcs
skrifftelige förfrågan, hwad straff Lars Sylfwestersson ifrån
jemptelandh skahl uthståå, som effter den Kongl. rättens resolution
af d. 26 aprill näst för ledne förbegångit drååp war saackfällt
106 d:r sm:t och nu icke årkar bothen resolutio, Lars Sylfwestersson
skall plichta med sex gättulop.
Uppå Kongl. hoffrättens wängnar
Arvid varson
Pähr Brahr
Erich Ryldenbringh
6.
Emedan såsom Simlis Månsson i Ältnäss hafwer af hastigt
modh fallat hon om tiuff i Norie uthi nässom nembl. Manseffter sidsse
Nillsson i Stocke men nu bedzföre, föregifsandes eij anatt ähn cap. ting b. L.L
församma 2
ähre och godt, sackfälltes dherföre till 3 d:r smt och för det
odn son ae
Måns hafwer för den orsacken hafftigt witnen från Rödhähn, nembl:

Anders Oluffsson i Esicke och Erich Månsson i Hässe och Måns skall
Sun wis effter sin låfwen erlägia hwar sin orth, dher med dhe wara
åthnågie.
ne
wäl:t h:r Johan Sraco opkiuder 2:ne kiöpskrifter första gången
kiöpte aff åthskillige bördeman för 432 r.d:r bestående af 1½ tunlandh
hörlickie
6
Förlickas inför räthen ländzmans ämbian b. Eligabett Erichzdotter
och nu warande ländzman Jons Isacksson om 2 rd:r e för
det åboo han på Össbärgz gården kan om lagt hafwa, hwar med han
war till fredz och räckte hwar handen
Måns Johansson i Alltnästet opbiuder halff giårdh i Klöfsiö tridie
gången, men klandras af Jöns Sössensson ibid be:tde gårdh willia uhr
lössa, som bördigh och syskon barn ähr; hwarföre pålades Jöns till
näste laga tingh erlägia till Måns Jonsson så många päningar
som här uthhäfatgifwit, men i deta ähr, effterlåtes Mäns
såda och skiära be:te hemman, och dher Jöns sådant effterkommer
stå uthgifwit faste breff. Imedeler tijdh kan gården och ransackas
om dher pantelåther som pantsatter ähre,
Föreställes dragonen Stafän Larsson, hwillcken giörr föliande
relation, nembl. att förleden aährs, kom stapfsan och Jon käf¬
Lersson Trumslagare gångandes till Jackob Hansson i Skuuku
dheress Jonas kiöpte öhlför 1½ ort bestigandes till 8 kanor öhl som
dher tillhopa bägie uthdrucke. Sedan bägie fölgdes dhe åth till
PärLarsson i Skucku, då staxfwad ingåt uti Per Larssons stugur, men
Jonos uthi den andra stugun till Anders niup uth, till att begiära
sig å sähssa, men staxfran att behiära sight en häss af wåhr, då
att ressa tillssitt swarter i Tingsta och emedeler tijdh begiärat
math, af Pär, då han swarat, dher du har druckit, så kunde du
få math, derföre stapfren för hröth, och drogh uth sin gäria, du
skall kaffwa migh häst och math förpäningar då har fatade uthi
sin ygga welle sigh dher medh wäria då högh effter honomi
döregaten, och när särkom uth på gården högh han sigh en stör
af granne, då stafwen kom till honom, sade wär, du skall få
utaff dher her, så mycket du behafwer, derföre stafran högh
eär med Gärian och träfwade honom på tunblingen, så at brggelen
ansider af balnade, doch doch intet något blodh wijthe, war med wär
fick uthi den andra gården Gabriels, och drogh stören effter sig, som
Rafsson selff bekiäner. Gick altså in uthi den andra stugun der an¬
deess war, och men Jonas och niäätten wahr uta pågården och fällg¬
corporalen
ns in i stugun, dher Stafssan har tagit nyckelen af döre gåten, och
gångit uthi herberget der uthtagit 4 st sillor, af hwillcken han

2:ne teckte och 2:ne woro speckne, opato tillika med Jonos Afsersson
men hrödh lågh på bordet för med någon grof fisk, som och stecktes¬
när Jonas inkom berotade han deta förhonas, huru han deta fått
hade, då han swarat wara röth, och skadan intett
Men ennskylar Jonas uthi detta, eij warit hafw:r medh honom i rådh,
och eller någon orsak warit, att han skulle slå Per Larsson, när dhe
hafwa åtitt, gingo dhe och tade sig, Jonos höllgde niuputh till en bodh
på gården, och stafssan lade sig i stugun tilldagen, ställp en Andangar
bekiäner Stapfssan så wara tillgångit, warit druckin och fullit på ställ¬
pen, så att han gick undan och fallit neder till icka med grijtan som opå pissen
stodh blådnan neckerstapfwan till hafwa opbrärht, som eij elle war af något
stortt werde i detta wara staffwas egen bekiänelsse, andredagen hafwa
fuller stållpan tillika Jonas gångit titt igen skulle för licka bonden.
men sådänt eij kuna måå någon förlickningh, eij heller Per Larsson
sådant tillstår wara skalt.
7.
Härnäst klagade Åhsenänerne Anders Oluffsson, Oluff Hansson
Oluff Jonsson, och Oluff Andersson klaga fuller miss sine matsack¬
fiar uthi Åhsmänernes båthuus men hwilkkan det giort haf:er, kan
de fuller inte weta förwist wetta, uthan dragnr misstanckar
wara orsacken, hellss emedan han på be:te söndagh hhar warit
från kyrckian, Stafwan uhrsächter sig dher med, hafwa hugitt sig
faten at han lågh hema i Bingsta görden, men här andre föregifwa
miss säckien d. 13 septembris, och Stafson hugit sigh 8dagar för Micaelis
som war dh 20 7 bris, och warit hemma från kyrckian, kommer icke
tiden så öf:rnes med Stafrens relation, att såsom tollfmanen Oluff
Andersson som honom angifwit hafwer, eij ähr nu tillstädes, uthan sin
cker, dy remitteres deta till näste laga tingh, Imedeler tijdh skolla
de ransanka böther här om.
8.
Dess lijckest klagade Anderss Oluffsson i Ötigge, att Stafran haf:er
14 Dagars tidh för juhl om naten tidh uthtagit ett försser, och
bort stullit en kagga som inehelt widh sås 2 kåner Bråneössöhn.
men stapfwän tillstår wara allmass 1½ kanna och 2 åhl toback
men Anders förgifwer warit ½ skälpundh, och der af tagit en halfft
åhl i kagen hafwer Anderss fåt igentomer utaff staxhen, men
brän wet drucket op och tobacket förhardt breucamet ähr
osserdert för 3 ort och wari 2känor, in en tobacket kossar höre
9.
s.Mt belöper sig helle suman Treduhleras 4 d: 1 öre sm
Jem klagade Essbiör Jönsson i Oligge, at staxfron har stullet 9 st. åhren
kläden, hwar af 5 stycken ähre igenkombne, men dhe 4 st bekiäner
starfran hafwa bortkomitt uthi hans wängiömo; hwar till staffwan
liufnaden tillstår, den begångit hafwa, hwillcken werderas för hwartera

6 öre smt 1 d. 22 öre sm närden Herdubels blifwer Suman 5 d:r 2 öre sm:t
9 d:r 3 öre s.
7.
10.
Så emedan denne Stapfan Larsson, effter sin egen bekiänelsse
ei kune wndfalla hafwa gångit till Per Larsson i Skucku
Pedher begiärt häss och math för päningar, men när honom
sådant förneckades, hafwer han af hastigheet uthi druckensskap hugit
effter Pär i döre gåten sedan på gården träfwat på tumblingen
doch inte något blodhwithe, dherföre PärLarsson måsse flyctia af
gården till sin grande Gabriel der hon öf:r naten för blifwit; hwar
före emedann dhe i gården finesskilldes oss åth, ährkiäner
honom eij hafwa för brutit Edzeet effter 8 cap. Edzeet b. uthan finne ha¬
nom straffwerdig at bötha för hem gångh 80 d: effter 5 cap. dito
tituto. dhss uthan för råån effter 41 cap. Edzöretz b. L.L till 20 m:r
s.mt helss emedan han nycklarne egen silligen af wägen tagit
haf:er, sedan bonden war af gården drifwin, och hans herberge op
löss och uthtagit dher sillar för uthan brödh som på bordet lågh.
stuguni Angeede tiufwen han begångit haf:r, nembl. af Anders
Oluffzsson stullit till 3 ort och 14 s:r werde, sedan af EssBiör Jonsson
5 och ½ ort oserde, hwilke nu sinnerer duplerade blifwa effter drott
ringh Chrissina strafzordningh bestigne Suman till 9 d:r 3 öre smt
och sedan förlicka målägoden och gifwa honom sitt igen, eller plickte
med kröpen, men efter han hade at böta med, dy skall han buda för
hemgången, råån och tiufnade plickhte medh 4 gånger gatu låp
hälss emedann han sielff begiärte andre sama straffkunde försonas
hwillcket och honom på Kongl. Maij:tz nådige behagh effter lattz¬
Dragonen Janos Larsson in för räten förekastade tolfmänen
h
Oluff Andersson på Åhssen, har lugit på sig, som ingen ährligh
karl, hwillcken nu siucker ähr dy oppskiites till näste laga ting
Sähllärde Johan Sracko, angifwer i rätten, at när dene Jono
Larsson wara brugune, haf:r Jonas Eddersson slagit uthi bröto
dhet nembl. Biör Jonsson dragonen, fatt en ähr fyll, om söndagz
afftonen uthi bohl satt ningeni flera och mehna h:r Johan
slagit, men dragonen eij willia det öpenbara dy remitenes eltte
till oidare ransakningh och spaningh af ländzmanen
11.
Emedan Jonos Ahfsersson Trumsslagare hafw:r inför räten bekiänte
sig af hastigt mode kallat Oluff Jonsson i Bergwicken hallske
Giefwel men nu fliteligen af badh och råtade sig dy sackfältes
han till 3 d:r sm:tt effter 43 cap. tingb. L.L. dhesslgkiss sielff bekiänd

8.
slagit med backu kaflan i bordet, så at dhet remnade, derföre han
sackfältes till 12 öre s.mt angånder nitingz warck. Och för det
han hafwer a:o 1666 slagit Måns Jönsson med flåte wärian öf:r
rygen, sackfälles, till 3 dr effter 13 cap. bor b. med willia, men för
Pådatz brotz på Batohom af dagh. Remiteras till pross tinget för det
öfriga sackenes, befrikdes Jonos förei hällt oäbelen welam Jackobsson
caverade för desse böther.
12.
Oluff Andersson på Åssen opbiuder en ödhe gårdh ibid tridie gången,
men remiterer deta till befallningzman wäl: Daniel Bertelsson at
här om ransacka huru länge be:te gårdh här warit ödhe.
13.
Essbiör Pärsson Råssåssen insinuerad i räten det dom breff han a:o 1666
bekomit hafwer, men effter Par Larsson i Skucku hafwe ächtat Brita
räten äger den andra hallfwa gården
Anderssdoter som bördigh
dy effterlåtes wårgården åbet hafwer effterlåtes, wåhr så å hemmnet,
och skall fäder till nästkommande hösse laga tingwara plihtigh
hafwa sine p:g:r uth lagt till Essbiören för uthan åborz pgarna effter
mätismanen ordom, hwarsaket eij effter komns hafw:r Pär sin
rätigheet förlorat.
14.
Eekian h. Gertru Anderssdother klagade, för medelss sin
skrifftelige inlagu, at för laden köst d. 5 november 1668 inkomit
hoss hoss henne seent om aftonen, sedan hon wär gått i sängh 3 st
dragoner Anders umpet, Anders Humbla och Pär Pärsson, begiä¬
randes kiöpa något öhl af hänne willsserg opp och effter let dhem
tillkiöp 3 kannor öhl, hwillken humblan betallte genass, men
men dhe andre ähn nu intett, sdan uth åther inkom humblan
begiärandes mathå änkian swarade honom, du fårfuller matth
hemma hoss din döede, om sider begiärade få lägia sig på bänckian
dher hon om moter lagh, men dhe andre camraterne gångit i kålaren,
och brutitt kiällardören och dher uth tapgat öhl till komer, till
hwillcket dhesse dragoner fuller instägigtt, necka, men werden
humblas, Jöron Jonsson sickare, bctggar att hemblan warit in
om naten och uthtagit en tomkänna och en byta,
den ka
dher han fom henne uthi fähusset och oräckte ophän Märit, sedan
som han eij ähn hade fått igen, men kånan igenfunnt af Segridh
fölgdh henne in i Stugun och hällssat henne dher i sängien, hwarst Märit
Pålsdoter, backom gården; Eliess berätar och Segridh seedt desse
3 st gångit från h. Gertruchz gårdh till giöran siukaresgårdh,
Larssdoters barn, lågo uthi den andra sängien. Sedan 8 dagar för

om gångit för åth, och 2 st å broden och burit en bössa emelan sigh,
juhl som war den 19 pbris 1668 födt barn, hwillcket lefde allenast
effter älfwarsom förmaningh, bekiäner Pär Pärsson dragon först
sielfwa tiufnaden sedan dhe andra omsider, bådhe minputh och 10 weckor,
Carl flygare förehades, och tillfrågades om hon ähr barnfadren
tumblan, warit dher i kiälagen om naten och Allendssstullit
till Märit Oluffzdoters barn, hwillcket eij kan wndh falla hafft be¬
3 st småostar om gle swänska werderat för 1½ ort ähr men 18 öre
ställa med hene, men förgifwer wara barnfadren, hällst emedan
öhl till 9 fanor å 2 öre s.m:t18 öre
104 öre
det eij skulle komit öf:r nus med tiden, uthan warit 14 dagar förpåsk
S.Mt
och icke 8 dagar som Märit bekiäner, räthen förmanthe Carl råtha
Så emedan desse 3 dragonerne, Anderss Niuputh, Anderss Hum¬
sangen bekiäna, om han ähr barn fadren eller eij, hwillken eij
bla och Pär Pärsson hafwa om sider tiufnaden bekiätt, och uthlofwa
kan necka legat i sängh med hänne, men icke så när henne har
fätringh, alldrigh mehra ährer komna, och mållägaden lofwa restiu¬
warit at beställa, så at han skulle känas med barneth.
era bådhe öhl och öss, hwarföre sakfälltes dhesse till hwartera 9
Hans wördigheet probssen h:r Anders Oluffzsson föredrager detta
Sm:t effter 9 cap. tinl. b. L.L.
att nähr denne gwaldes i barne fånget, hade hon ingen annan
Andersnuput, och Anders humbla plickta genoss med kropen
bekiänt warit barnefadren, ähn denne sahrl flygare, som huus
effter h:r leunanter tillståndh och skrifdelsse; men Pär Pärsson med
werden Aoraickhelsson i Båhlåssen betygar, Angins Halfwarsd:r
päningar 9m.
korons hustru, Segridz Erichdoter ibid, Anna ifrånssd:r att dhe
så för honom haf:er bekiänt, at Märit Oluffzd:r på ingen anan be¬
o 1660 den 22 martij höllz laga
kiänt wara barnn fadren, ähn denne Carl flygare, denne Carl
wår tingh i Öwicken närwarande befallningzman wäl:tt Daniel
tlygare och, att christoper wullss hafwa och alennekohna lägat
Beertillsson och nämbden.
uthi påskhällgen, hwillcken begie, så christoper som Märit deta tillstå
Mårten Andersson i Hahnebaken, Hindrick Jönsson i
haff med hwar andra beställa, men Mätit eij så fuller gärningh wara
Jöns Andersson i Backe
Jöns Jonsson i Wattnähs
fart, som med Carl flygare.
Anderss Jonsson i Swänssåssen
Jöns Nillsson i Swidie
Nussmästaren sons Tysk, som för leden höst kom från Damijn,
Måns Erichsson i Solffbacken Erich Essbiörsson i Byn
betygar, at denne soldaten Jon Siulsson här swarit uthi Damijn,

Oluff Simonsson i Backen Swen Larsson i Hlätian,
medan hon war ther, uthan förmehnar komit till rygia, och så
Pär Oluffsson i Backen Anders Nillsson i Tossåssen
Pär Oluffsson i Bocken af lade sin eedh.
ledes eij weta af honom.
Länszman, Nills Hansson angaf i rätta, konan Märit Oluffsdoteri
Så emedan Carl flygare ähr nu andra resan åtherkomin,
bolössen, soldattens Jon Siulssons hustru, som uthresse a:o 1659
och på föra tinget sackfällter till 40 m:r böther och hans kohna
in octobris och förmeness trogera uthi Damien, om hon lefwer ähn
till 20 d:r effter hon hanelåfwat erlägia bther för hänne
nu eller dåther ähr, dhem eij än kunigh. skulle hafwa hafft lägers
:r smt dherföre hans excell:tz höghwählborne govuerneuren
måhl med dragonen Carl Flygare, hwarföre föreställtes denne
resolverat at plickta med 6 gekors fänglsse, effter h:rmedelen eij
kohna och till frågades omsålant, såpacerat wore, hwilcken bekilt
ner som föllier, at förleden 8 dagar för Påskz hafwer demtines. Sdan nu fördeta, eij sig wedh dragha
kan häfdat höne
4 dagar för påsk 1660 men kohnan föregifwer warit 8 dagar för påsko
dragonen Carl flygare komit till henne uthi Önstadh,
och så l
Der hon
9.
Och således barnefadren wara, som kommer öf:rens med tiden,
och kohnan uthi barn fånget på ingen anan bekiänt, warit barne
fadren, ähn denne Carl, Bworföre kan räthen honom Carl befrija
uthan sacker wara till 80 d: sm:t effter Konglige hoffräthens reso¬
lution, och kohnan Märit h. D:r smt effter be:te resolution
Sedan Chrissoperwullss, som och denne kohnna häfdat haf:er uthi
Påskweckan och lickta 3 d:r smt men kohnan Märit som andra resa
igen komit plickta dubelt till 40 d:r s:mt och eij effter hon hade
inga päningar att plickta med, skolla dhe med månand fängsle
förossor 40 d:r till dhess böthorne af tiänthe blifwer.
Johan Hallk, Christoper wullss, Janos Andersson Ingel och Erich
Erichsson Niuur, gingo uthi caution förpäningarötherne för harl
flygare, och betalla, betalla war sine 6 m:r smt till hösse tinget
dher på dhe räckte befallningzman handen.
2.
Gunwis Mårthensson förestältes åter och alfwarligen och alfwarlige
föremantes bekiäna tiufnaden der han skyldigh ähr och bort stulitt
Oluff Simonssons 16½ rd:r godz för 2 åhr sedan 1667 der till han alldeles
neckar bem:te godz eij stullitt, eij heller des ringasse afwettia, och
Zachrias Jonsson stosfel eij heller comparerat ehuruwäll han stämbder

ähr till ländzman på Fröösson; hwarföre opskutes detta ährendet till
desse kuna komma tillstädesi Nills Hansson Ländzman caverade för Sumo
Mårtensson att wara tillstädes när fodras.
3.
Erich Pärsson i Swensåssen angaf i rätta, huru såsom Anders Joensson i
hän, borgöre ifrån Hidwichzwaldh, haf:er för leden d. 14 martij 1660.
på söndagen straxt han kom uhr kyrckian, opslagit sin slada, och optag
sine tramwarer, då h. Karin Mårtensd:r Mårten Olufzssons hustrun
Landöhn, köpten bellra aff Anders Bäck, huilcken han ginass goft hussr
Brita Oloffzd:r Då Backen förmeente be:te fälrastullit af sin sloda,
tagandes Bielran af hänne, och slogh häne öhrfijl, så att blodet sprock
gonom hennes mun, skallandes henne öfwerliut tiuff, så att helle all
mogen dett hörde. För detta procedere hafwer Anders Jonsson för
tickt Målzägaden med 3 r.d:r och 1 rd:r till kyrckian, och ehuru wäl¬
Erich Pärsson och hans hustru bem:te sack angifwo på jämptemarcke
förbefallningzman, begiärandes citation påbäcken till näste tingh
hwillcket effterlåtz, Män bäcken intet comparerade uthan satthe
Jon Jonsson muur i sitt ställe, ehuruwäl Nills Hanssoni ländzman
på cronores wägnar haf:er hans lass inneståndes hoss Johan Mu
aresserat.
men dett
oes
en dett oachtatt hafwer Johan Muur arresten löss gifwit, ländzman¬
nen oweterligit, hwillcket lass in om låsswar förwarat, dett nu
Johan Muur föregifwer saken eij annorlundh förstått, effter detth
Målls ägaden war förlijkt och Johan Muur bem:te Nyckel anför
trodt war aff ländzman hafwa, förwarningh, effter deth
war i Murens gårdh; Hwarföre befallningzman och cronans
ländzman sacken effter d. 18 cap. Tingen b. L.L. begiärthe rätens
uthslagh. Och såsom bem:te båck eij tillstädes war som sacken angick¬
och Johan inner som arresten lössgifwit hafwer, pålades innan
näste laga tingh, att skaffa bäcken tillstädes, eller answara
till hufwudh sacken.
4.
Ländzman Nills Hansson angaff tiufwen Hans Nillsson,
födh i Röroos, hafwa stullit någre victialie perseller, af twane
perssoner här i Owicken, nembl. Oluff Pärsson i Backe klagade,
att Hans Nillsson war stullit 1t pläsk som werderat ähr för
3 orth hwillcket hans bekiäner och tillstår hafwa stullit uthur
herberget, dher han allenast nedhstulkit med aren hafwer, och
uthi sine sycker sönderskurit. Sedan klagade afrert trum
lagare, att denne hans hafwer stullit ifrån honom 5 st:n ossor
ill 1 pund, som werderat ähr för ½ rd:r dett sama Hans Nillsson
och tillstår, hwillcken tiusknat effter stroffordningen Supli¬

eres så blifwer 5 d:r 20 öre sm:tt här eij något att plickta med
uthan bara stropen, hwillcket stroff han undergåå skall, då Kongl.
offratens execution, om Norgies tiufnaden, wärckstålligas
män Sun ijs Mårtensson dragonen, som wisse af när Hans Nillsson
ssod och stall, dedh för ingenupen bordt, och hans, som han bekiäner
sagt honom till, då Sunwijs swarat då må giöra huru du will
n håller hade bort Hans Nillsson afröth, ähn hans gallna wägh
m tyckt hnerräthen honom Sumssijs sacker wara till 9 m:r
. M:t för dugzmåhl androm såda till exempel.
5.
Johan Jonsson muur opbiuder skattgården tridie gången
10.
nästom frändom till ähserlössen.
6.
Erich Oloffsson
10

10.
Erich Oluffsson i Hässe och Hackåhs s:n fullmechtigh å Påhl Jonsson
kägnar i Norgie, uthi grände prässegårdh, prætenderar icke allenas
effter faste jorden uthi Matnåss by, och des fallande lössörer,
effter Palls forbroder Oluff Halfwarsson i Matnoss by, som för
6 åhr sedan dödh bleff, och hans h: Ingred hansdother en ålderstigin
desinna, för deden Christi Hinnelss ferdhdagh ähr aflidin, och rödh
blifwin, hwillcket hemman Hans Andersson ibide nu på 40 åhrs
tijdh oklandrat, åbath och besiutitt hafwer; Men emedan hans
Andersson opwijsser i räthen ett laga dom breff de dato 1651 de
31 maij, af innehöl:de huruledes bem:te h:r Månen Oluff Half:r
Larsson, hafwer till öfwerflödh upburit sin gårdh Mattnass
fierde gången som tolffmän deth samma och betyga, under bem:te
breff med sine nampn och bomärckien verificera, begiärandes
att effter som ingen narmare i slächten fams, deth honom tillät¬
ligitt wara, få antaga sin mågh Hans Andersson i Torssgården
som intill hans och sin hustrus Ingrid Hansd:r flådedagar, föda
nödtorffteligen försöria och uppehålla, som dom brefwet othwij
ässer, deremoth uthi sytningzlöhn förwerfwa be:te gårdh som honom
testementerat war, hwillcken gårdh Oluff Hallfwarsson förmedelss
20 åhrs sytningz under dhe danske sin swärfader Swän Jonsson
in till sin döde dagar sitth hafwer; Hwillcket Hans Andersson sådan
effter komit hafwer och födt Oluff Hallfwarssons hustru uthi 40
åhr, såsom och Oluff Hallfwarsson sielff uthi 34 åhr, dhem och så bägie
af sine egne medel hederligen tillgrafwen befordrat. Sedan
och ähr deth Hans Anderssons hustrus, Moders ödesgiordh, och icke
Påll Jonssons i Norgies faders odell 30 åhr deta lagligen of¬

budit 4 ressor, nästom frändom desse gamble Perssoner till
sytningz, men dhe sine patalia Jurch eij obperverat, hwarföre
effter be:te doms lydelsse som nu till öf:rflodh ährkiänes godh,
äthr bem:te jord lagligen sommen till Håns Andersson i Matnöss
Anlangandes löössörerne, som faste jorden, Oluff Hallfwars
ssan hafwa ordt ifrån Bembdallen effter sine förälldrar, till¬
52 r.d:r een blädningh och en bössa med ett Swerdh, som Oluff för 50å
åhr sedan tillfallit oor, men af tollfften pröfwes bem:te arff war
Opgången för ähn Hans Andersson kom på gården; Eliess och brätta
af tollffmän att gården för 20 åhr sedan opbräntt, medan folcke
wor i Kyrckian på påskdagen, och löössöhrerne som kunna finnas
måhtedeless opbrunna.
Dess lijkess
0
11.
Desslijkess fordrar Erich Oluffsson i Hässe på sin hustrus wägnar dhe
18 r.d:r som Oluff Hallfwarsson hafwer bekomit på sin hustrus Ingred
hans doters wägnar, och i arff tillfallin oaro, uthi Fässe, sedan ifrån
sallunorst 16 r.d:r. men såsom Ingredh bem:te bedfongne Orff
uthi lijfz upehålle förtördt hafwer i sine äldroms dagar, då henne
emoth laga opbiud ingen till sytningz taga wille, uthan Hans Ander¬
sson sådant effterfölgdt; Men Erich Oluffsson sådant försummat
hwarföre effterförige dombrefz lydelsse som och af ofwantalde
skål, ährkäner räthen Erich Oluffssons prætensioner af inteth werde,
uthan bem:te gårdh Matnäss ehrkännss under Hans Andersson,
och hans effterkommande barn och arfwingar, och sådant tillfälle af
Swergies lagh 18 cap. jordh b. L.L 14 cap. kyrkiob. såsom och 32 cap.
jordh b. L.L. innehåldh.7.
Oluff Oloffsson i Tochåssen presenterade Pehr Jonssons soldatz
fullmacht, att hafwa om sorgh för sin gårdh, uthi Österhalln, huar
på corporalen Carl Nillsson har contraserat, med Oluff för några huss
förbötrade att förblifwa för 1688. der besutin, men emedan eij ähr.
räthen tijdh tillsagdt att flytia der ifrån, ähr Carl allenass i deta
åhr 1669 berätigat att besittia gården; Men icke för sitt anwärda
widh affträdet att sökia någon refusion, som Chael och låfwade effter
komer, iempte sochne jempnan, som på hans del kan belöpa uthi
giöra och swara.
8.
Oluff Jonsson i Myre opbiuder gården han åboe förste
gången bestånde 74 tunne landh.
6.
Erich Nillsson i Boxåssen, androgh i Räthen, willia inlösse
sin gårdh aff Johan Mårtensson Conossborgmåstareni
husligzwalldh, tillbiudandes hallfwa päningar tillpåsk at

ähr lägia, och dhe andra hallfwa päningarna tillåhret der
effter, och be:te gårdh nu, åhr effter låthes att såå.
6.
11
adz tingh d. 25 feb. 1669 att skaffa ländzman sin fångzom
den hästen han förledit åhr till dömbdes att betalla Anders Jon¬
sson i Sahlbergh, som i hielrijdin bleff, hellst emedan ländzman
bm:te häst landt haf:r tillspordes för den skull trumpetaren
Petter Olsson, om ländzman har ländt sigh hästen, att eij dat till
Corporal Måns Christiersson, swarade neij, uthan ryttmestaren
wälb:de Bernhårdh Geenfältz, befallte sigh taga, nu pågården, de
hon och giorde, Nills Swensson i Måhlbacken och Oluff Jönsson b
sigh sedt, att Petter Trumpetaren hafwer rijdit af och än ifrån
ryttmästaren och till Sörwijken, uthi fulltspringande, både
opföre och uthföre baackan i corporalen Måns Christersson
med sin attest betygar, att när Pähr Oloffsson kom till sigh hade
corporalen ingen den hon kunde wyste förån sigh till Söhrwijken
effter Jöran Inthe, uthan badh trumpetaren rijdatijtt, det han
och gorde, kläde så giiast corporaln på sigh och gick till ryttmesta
aren, men emoth deth corporalen kom till Öfwerbyen, kom och
trunpataren effter rydandes, som i medlertijdh här Märit
till fährwijken, och kom till backa; Anders Jonsson i Sahlbre
som hästen miste, berättar att när hon komhem, åth hästen
icke ett strå, deth samma hans grannar betyga, och när
hans grannar begärade samma höst åth befallningzman, att
rijda tillgryttan, haf:er handom wägratt, före gaff då ha¬
sten ginast wara siukligh, men effter des trägne anhållande
någades han uth fåå bem:te häst, då befallningzman eij fastor
redh på honom, än skiutzbönderne effter gingo, och på Pär
dagar effter har hästen stullpitt
Så emedan Pehr Oloffsson Trumpetare, hafw:r denne häst uth
ländzman mattskapp, oloffligen tagit, medan ländzman war
in i stugun, hooss ryttarne, sedan rijditt som ofwanbem:te witte
betygatt hafwa, att han af deth hastiga rydande ähr för
kommin; Huarföre kan denne rätten eij annatt pröf¬
än trumpetaren kännes
förplichtigh
1.
förplichtat denne häst betalla, med 8 r.d:r till wederböranden, effter
20 cap. byggninga b sL. och 53 cap. Byggninga b. L.L. och der trumpeta¬
ren, förmerar sigh med något fogh h:r ryttmestaren att tilltahla
som honom befallte taga bem:te häst, och förrätta h:r ryttmestaren
order så söckie han deth lagligen, bäst han kan och gitter; emoth denne
domb appeterade h:r ryttmestaren, kastandes på tingz bordet ½ rd:r

1.
s. myntt men såsom appllations päningarna eij fyllest woro, dy togh h:r
ryttmestaren deth tillbocka.
6.
Pähr Tollsson som lagligen stembder ähr, att swahra till Nills Olsson
Håkanstadh tiänste hion, förtient löhn, och nu eij comparerade, saach
fälltes till 3 mk:r sm:t och der ofwan uppå förplichtat betahla, hwadh
han henne rättmäteligen skyldigh ähr
t
9
7.
6Förmantes allmogen, gemehn att giöra wägen Östrom siöhn brede
widhwijken ferdigh, att inttet wijdare klagomåhl förorsackes kan,
och der dhe nu sådant försumma skolle dhe härföre lagl. straffwas.
.
8.
Lagz tnge
eudel Gollls extra¬

8.
pordinarie tingh d. 12 9uaij a:o 1669
ärwarandes uthi Befallningzmans wäll:t Daniel Bertillssons
ställe Alons: Daniel Oloffsson Hällman och desse aff nämbden.
Christopher Jönsson i Skucku
Joen Pärsson i Bergh
Erich Joensson i Röröön
Oloff Joensson i Bergwijken,
Päder Biörsson i Ringsta
Oloff Enarsson i Ältnässet
Anders Jönsson i Bergh
Essbiör Sunrisson i Skucku,
Erich Erichsson i Skanderåssen,
Oluff Swensson i Wigge
Påhl Joensson i Alt nästett.
Päder Joensson i Wigge
ollffmän som tillsatte woro aflade sin laga tollffmäna eedh
Samma
.
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1.
samma dagh, klagade Jöns Månsson i Bergzbyn, att förledin
d. 18 aprill 1669 hafwer tiufwen Anders Erichsson Niuputh,
födh widh Kopparberget, stullit ifrån sigh 2 r.d:r 1 orth 16 skill:r
om en södzagz alffton, då Anders som han sielff tillstår och bekiänne,
kommit tijt, och kiöpt af hans hustru ett stoopöhl, deth han uth
druckit, medlne tijdh Jöns Månsson inkomit och upläst sin kista.
der uthtagit ett qwarter tobock, och glämbt igenlassa kissan, som
Anders bekänner men Jöns nekar der uths tagit något tobock
wthan elliest annat ährende tijt hafft, då Anders bem:te orödh sigh före
togh, och stullit uthur kistan en ask, som warin lagdt päningar
2½ r.d:r 16 skill:r der aff Anders haar updruckit 1 r.:r hooss Oluff
Svensson i Wigge, som honom på ledess att restituera till Måtzägaden
oct
1 r.d:r
den andre r.d:r opdruckit hooss Jööns Joensson i
Ångerön, som corporalen Oloff Störm dhet
betygar warit 1 dr Sm:t 216
Item hooss Carl Erichsson i Beegwijken wäxlat
1 d:r s.m:tt den samma opdruckit hooss
Oluff Oluffsson i Bergzwijken inhysses änckia
Märit Pärsdotter, der ett oroligt lefwerne
hålles, hwillcken eij tillstädes ähr, uthan till
näste tingh skall Oloff hafwa henne till
städes det före lagl. plichta, der opbruckit2
och2 skillingar betallat keel. munninn 12 r
hwillcke pålades päningarna att restituera till Mållzägaden Jönss
Månsson i Berghwijken
Anders Nunputh tillfrågades hwadh tijdh han kom hijth i landet,
a:o 1665 hwärfder afsergianten Brola Larsson på Släggien, warit
tillförende solldat i dallerne, lixan under öffwersten Bor¬
dans, egit compagnie men intett affskedzfadz fordrat, minde
bekomit, uthan som han
sin

e
Sielff bekiäner, tient uinder miitiestatet 22 åhr; Men som
corporaten Oluff Storm betygar, orsaken denna warit, att hon bleff
bruken ifrån compagniet, nembl. hållit sigh stadigt med dryckes
staten, och eij för lijktz med sine bönder, derföre dhe heller en annan
soldath i stället haar måst sigh läia, än de denne niuputh behålla
willia, huillcket och deth samma Anders bekänner så sanningh
waraDen 19 martij 1669 hafwer och denne niuputh,
stullit något öhl ifrån Änkian hustru Brtrudh Andersd:r derföre

han då ginast plichtade 9 m:k:r sm:t bötter, medh kroppen, och nu
åtherkommit och stullit 9orth 16 skill:r, belöpnr S:m:t3 d:r
20 öre sölf:rm:tt och effter Kongl. hoffträttens resolution i stroff
ordningen 20 d:r 28 öre smt när summan dupterat blifwer,
ströffwades med twenne gånger gattu loopp, och dher h:r lennanten
ruten crantz eij will hafwa honom under compagniet, då genom
sochne profosterne förwijstes landet, derom dhe först skolle af hem¬
opta h:r leutnantes resolution.
2.
Samma dato, klagade och Anders Swensson i Allt näset att förledin
trijdie dagh pinges dagh, då hans Grälophöltz, hafwer han hembudit
sine swågrar, Erich och Oloff Swenssöner, i qwissie, då han hade
sankat en tunna öhl tillhoppa, och om fierdedagen druckit,
och dhe alle tillsängz gångit, och Staffwän hållit sigh undan afsijdess,
till dess dhe allesombnat, och sedan åtherkommit och bort stullitt
r.d:r ort skill:
effterföliande pertzedler, nembl.
5:27
Alla Hans Brudhgåfwor
Sedan hans Brudh guus kläder som
han läntt hafwer aff Anders Swensson i Bärgzbyen
en Klädes röck med knäppar och g:r klädes föder4:
1. Per Klädes bofor för1:2
ått för1:2
1. Pähr lapp hanssor för
1.
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r.d:r orhi skill.
D1 st:. lybesk graa Rock för1
1 gråtallmarsrock för1
2 fär Wallmars byxor1.
1 skiorta grafft lerfft1:16
1 grofft tijn lakan för1:12
ihängell för12
5 st:n myssor och 1 korpunss tillhopa1:2
1
3 pärhandskar för
Eruth i Sölfwermynth 19: 2: 11
Dess uthan grenwijn 3 qaorter och något tobock
4. Skålltt för2:13
noch en gärall skinböga2.
hölf:r ml: 31 d:r 4 öre summan 20 3 ort
Taffan Larsson i Sohle Tunna sochen, förder straxt widh

rootte broo, widh Stockholm, hans föder ähr sadelmäckore hooss
Bengt oxenstiärna; förestältes och tillfrågades, om han denne
tiunnat begångit hafwer, hwillcken bekännr som målzägaden be¬
rättatt hafw:r men restera på päningarne summan 3 ort 9 skill:r
som staffan eij wett huarest han giort aff, uthan sedan folket i gården
har gådt till sängz, denne tiufnet för öfwat och loffwandes tagit
Kiell Anderssons bååth i Bergzbyen, tagit åhrerne som på gården
woro opreste, och sine bem:te tiuffböther tijt lagdt, och rodt öf:r
till Erich Erichsson i Skanderåssen, derom natta tijdh trägeligen
anhållit, hooss Erich om en häst till skucku, derföre tillbuditt 1
orth, men Erich sådant wägrat, och i medlertijdh sombnat påbän¬
ken nu i Stugun, helst emedan hon war så öf:r sigh drucken aff bre¬
innemijn, att han eij wijste hwarest han war, men emedan han sost
på bäncken haar Erich Erichsson gångit till ländzman gården
och ländzman gångit till Skanderåssen, der honom fasttagit
och till sochnestugun fördt, och hans Tiufböles funit opp
uthi porthen
summan
2.
Summan transporteres31: 4 s. N:
Lesslijkest tillståår och bekäner Staffwan effter allfwar
förmahningh att han förledin d. 13 septembris 1668 stulitt
affäsemänerne, Anders Olufsson, Oluff Hansson, Oloff Joensson
och Oloff Andersson 4 st:n Mathsäckiar, medan follcket woro i
kiyrckian, för huilcket han på föra tinget d. 19 partij 1669
anständigt neckar till men nu öppen borde stulit en bössa
lädnr sachen, och maaten uthur dhe andra 3 sacherne uthtagit,
och den 4:de i stoppat, men smör äskerna kostad ifrån sigh tohma
på nedrr sidan om elfden, tillhopa werderade om D: 1:16
Summan: 20 öre
Så emedan denne Staffman denne tinnadh tillståår
hwarföre effter Kongl. Maij:ttz esolution sachfälltes,
han till tredubelt böther, effter 3e punctens innehåll af d 18
Maij11663 belöper summan 3 dubelt 97 d:r 28 öre sm:t och
emedan denne ingepäningar har att böth med, dy aff stodh
han sin plicht med gatulppp, Och såsom h:r leuen. ruten kranss
intett will hafwa honom under compagniet, som han sin skrifftelige
betänckiande, skall ehrlägia, då med sochne profosserne
förwijsses häradet, hwillcket rätten här om honom tillskreff
och tillskickadess medtwenne tolffmän, att taga tillbacka
skriffteligitt swahr.
1.

11.
38
38.
S.M
Angående tiufnaden, kan fuller Giöhssen effter straffordnin
ngen plichta; Men om han sedan skall släppas på frijanfödt, för
gräffningen Eliest och för det han dragounerne harkommit till
rymbningz, hwadh straff han undergå böhr; Sedan om hössen
skall sändas till Selliesdallerne, der ifrån han harrymbt, för
8 åhr sedan, eller eij i willman först uthi ödmiukheet medh
2.
hans excell:ttz högwällborne h:r gouverneurn hafwa commini
derat.
8.
Langhz Ingllagg d. 223 novembris
R
a:o 16695
95
ährwarandes befallningzman wäll:tt Daniel Bertillsson med
nämbden
Christoper Jönsson i Skucku, Keel Jönsson i Skählen
Erich Jöransson i Röröön,
Swen Kellsson i Böhle
Oloff Månsson i Rätten, Oluff Andersson i Åssen
Joen Påhlsson i Klöfsiöö, Oloff Joensson i Bergwijken
Påhl Joensson i Altnässet EssBiör Oluffsson i Klöfsiöö,
Mårten Jönsson i Wigge Oluff Erichsson i Wägge
Publicerades Kongl. Maij:ttz resolutioner stadhor och placater, som på
före tingen antechnade finnes.
dito rotuficerades, allmogen, rijckzdagzråådzbreff om lagmans och
häratzhöfdingz päningarnes uthgiörande aff dato Stockholm
d. 18 octob. a:o 1632.
wällärde
9
1.
1155
.
78.
Sällärde h:r Johan Draco, angaff i rätta, att näddragoun Jonas
Larsson höllt sitt brölop för 2 åhr sedan, på en söndagaffton, ähr ett
Pahrlamante skedt emelan dragounerne, hwillcket huuswärden Jonos

nu eij will nampngifwa, uthan Biörn Joensson fick hugh hwillcken före¬
gifwer det födt aff dragoun Erich Olufsson Fougde, som ihielstuckin
ähr, deth förwisse eij kan optagos, uthan förmehnas deth Jonoss Efwert¬
sson hafwa giordt, hwillcke nu excusera honom eij föröfwat tumul¬
tet, eij heller Jonas Larsson någon nampngifwa kan, som borde hör
före redo giöra, detta opskiutes tillwijdare ransachningh.
2.
Angaff ländzman Janas Isachsson, huru såsom Töössåhsmännerne,
Carl Jonsson, Essbiör Persson, Steen Andersson, och Jönss Swensson,
hafwa låttit sine gilldre stå Opne öfwerwintaren, och sedan när
sommaren kom doch en försömat optaga, och uthi julij månadt,
hafwa en elgh, kommit uthi dheras gillder, och der aff dödh blefwen,
excuseratz sigh förglundh optaga gilldren, så winteren för gångin
wor, eij någon sin wettat aff detta diuurat förr tollffman Erich
Joensson på diuret hittade; hwarföre för dess fattigdomb skull,
och enfalldige försende, förstontes dhe uppå Kongl. Maij:ttz nådige
behagh, allenast elgz huuden kännes till cronnan, hwillcken affgode
Män werderas skall, och till cronnas rächningar opföhras skall
för 2 r.d:r.
3.
dess lijkest angaf ländzman Jonos Isachsson, wara kommen
uthi ährförenheet, såsom skulle Christopher Jönsson i Tiuringen
och Joen Siulsson ibid. wara berychtade, att hafwa i förbudin
tijdh, och förledin wohr skuttit ett ällgzdiuur, om det ähr.
full
78
fullkombligh sannngh eller eij, kan han eij förwist wetta, uthan
så hördt hwillcket han eij kunde nederlägia. Desse förehades och till
frågandes, om dhe något diuur skuttit eller eij, till hwillket dhe
necka sigh något diuur skuttit, men förmehna att Joen Månsson
Öfwerhougdahl och Joen Pährsson, hafwa det samma föröfwat, som
hafwa satt sinne boomerkien uthi tråå, straxt brede wid Dumret
skulle warit fallteri detta ährendet remitteres till wijdare
uthi Herrie ådallerne, om det så sigh förwetter, som Tuningz borne,
angifwa, eller eij, eller kan hända hafre boerne; Men elg¬
hunden emot togh befallningzman, som werdarandes för 5 r.d:r
och fördes i cronones rächningh, helst emedan den i förbudin
tijdh fallter wor, och stånde saaken till dess hasre i Hongdahl
och Turingzboerne komma tillstädes, ott ehrfahra, hwillcken
deth fält hafwer4.
Såssom pijgan Ingebor EssBiörsd:r hafwer sigh presenterade på berg
tinget att swahra cratarina Draken stiernoss pretersion, hwilsen
henne till tinget harstembna låtit; Men såssom hrren eij har
comparerat, mindre henne hade att tilltalla, dy effterletz Ingebor

att hemgååg.5.
6.
Förlijktes in för rätten Måns Joensson i Klöfssiö med Jöns Swen¬
sson ibid om den gården dhe twista om, den dhe bege åboo, såssm
kunda, att dhe skolle den begge besittia, uthi 3 åhrs tijdh, icke alle¬
nast all der af gående uthlager ehrlägia, uthan och betalla
te
den gälldh som creditorerne aff bem:te hemman hafwa att fordra,
och sedan effter dhe trenne åhrs förlopp, antingen dhe emedlar
tijdh sins emelan förlickas, eller då disputera om præseren,
tzen, hwillcken gården skall åthniuta och behålla.
Joen
6.
7.
27.
Joen Swensson i Skåhlen, medh sine lagmän, Angofwo huru såsom
någre rååmerkien, ähre uthsluttne på dheras afrodzbref, då com¬
nissorial ransachningen höltz 1666 d. 21 maij om hronones afradz
2
Landh, Döfwel Åssen, nembl. ifrån Jongz elfwen, fatterse häst höge
2
fijskkrock, tillytterst i Forssen i Nder, och sidst i Dofwelsiö högen in
thi Oxesiöö ähn, som ähr förste och Anderåmerkie, hwilcke räåner
tier dheras nästomliggiande rebper, deth samma samtyckte
sett wara, som war Oloff Erichsson i Wigge, Pähr Olsson ibid. och Oloff
tensson i Qwissle, och Erich Swensson.
7.
sällärde h:r Johan Sraco upbiuder twenne kiöpeskriffter, lydande
på Bergzwijken, på 2½ tunnelandh andre gången
8.
dito, upbödz ett jordebytte emellan Göran Joensson i Bergh och
Bergzwijkzgården, som h:r Johan Kiöpt haf:er förste gången.
9.
Anders Swensson i Qwissle opbiuder gården han åbor förste
gången.
10.
Erich Grelsson i Brönielhögen, opbiuder gården han kiöpt haf:er
aff hoo Larsson Bergiant för 60 r.d:r förste gången.
mindrich Spiringh sachfälltes för twenne gånger swars lössa
3 mkr s.m:t för det han eij comparerat, uthan twenne stemb¬
nngar försuttit, till twenne sachers uthförande.
12.
.
Nielss Joensson i Rrättan, förlickte sig med Joen Mickelssonz i
krokiem fullmechtige, att ehrlägga 12 r.d:r för den sallt

ketel som han honom tillijka med Pähr Essbiörsson i Qwarn
siöö
6.
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Äbarnsiöö, för 26 r.d:r såldt hafwer, och förmedelst gifwen attect,
ifrån Norgie dato löf ånger d. 26 fubr. a:o 1667 befallskutbelln
oduchtig, allenast wardt 20 r.d:r. Derföre Joen Michkelsson må
aste afslåå på kiöpet 16 r.d:r hwar med dhe woro åthnögde, me
desse12 r.d:r resolution; men der annorlunda befinnes, ståndj till
Joen Michkellssons answahr, och wijdare ransachningh uthi Norgie
och sökie sin lagman deth bäst han gitter.
15.
Ehuruwäll Salomon Erichsson, sigh eij unddraga kan, hafwa uthan för
budh, lefwererat till Frio Chalorina Fracken stierna 6 d:r sm:tt
som på arffskifftet asignerade woro, till h:r Malhias Braken stiern
Hwarföre kan rätten Salomon för desse pänningar 6 d:r s.m:t eij befrij¬
uthan kännes förplichtigh at dhem ginast betalla, och siöckie han fin
regres igen hooss hrien, deth bäst han giffter, emedan han sådant
uthan rättens uthslagh giordt hafwer.
14.
effter Joen Michkelssons i Krokom, anhållande, att få höra
några wittnen, hurulunda ofwartermestoren Pähr Ander¬
sson, sigh emot Joen Mickelsson ehrtedt, när inga päningar
kunne bekomma af honom till läänss, nembl. Jöns Swensson
i Tååssåssen, betyger, att enär han på senaste morknan 1669
uthi Wästbyen och Frössöö sochen, stadder war, och någon handell
med Joen Michtelsson drifwa skulle, war qhwartermestaren
Pähr Andersson der tillstädes, och begiärade aff honom några
päningar till länss då Joen swarade sigh icke då dhem hafwa, att
löna; Då bordt bytta qwartermestaren sin stinughwäria, odh
togh en sakel eller hugh Jemp och såmaste Joen Michbelsson
aff gården sigh unda sticka, hotandes honom
ondt
59.
Gndti Earh i Tåssåssen och Lars i Rättan, föregifwa allenast 80
sedt qwartermestaren, kommit tijt och tallat med Joen Mickelsson,
men straxt begifwit sigh derifrån, och des uthgångh eij besägg.
15.
andzskrifwaren Lars Joensson Roshemius, rationefisehalis, opstegh
rätta, angifwandes huru såsom han ähr kommen i ehrförenhet,
en lönnskrifft skall wara opfunnen i Gåhlhammar på arffskifftet
d. 8 septemb. 1669 föhrmehnes att han boo Larsson, skulle tillsamma
Jookståfwers singuerade wara author, helst emedan Jungfrulssa
Srakenstiärna på arfskifftet refererade, att boo Larsson hafwer

ungh. Plessas nampn med sådane bockstäfwer påbordat skrifwiti
Joo Larsson excuserade sigh tillsådant eij wara någon orsack, al¬
drigh 3 elssa lördt sådant skrifwa, uthan före gaff sådant
kunne förskrifwa, och sådant lördt aff n: Adam föddt skiäraren
dess lijkesti Elssa sielf bekänner för medelst sitt breff
hwar uthinnan hon tager boo Larsson alldeles frij bekännandes
sådane bokstäfwer sedt aff m:n Adamhöldt skores book, och dher
dhen affskrifwit, som dhe antechnade finnes på pergämen¬
tett; Såsom Jingfri elssa eij på tinget comparera will mun¬
eligen detta förklara, dy opskiutes detta till widare rän¬
16.
ächningh.
Jonn Erichsson i Skucku, opbiuder gården han kiöpt haf:er,
af Pähr Larsson ibidem förste gången för 57 r.d:r 1 tunnelandh.
14.
1.
Dato, Träde för rätten Joen Pahlussons änkia, hustru Ber¬
9.
tridh Olofzd:r i Klöfsiöö fullmetigh Oluff Joensson, be¬
9.
klagandes
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beklagandes sigh å änkians wängnor, huru såsom den gården;
Klöffsiö som hennes sal. Man i lijfztijden a:o 1664 d. 16 februarij
lit. A mande kiöpa halfwa gården aff rätta bördemennerne
sal. Anders Jönsson ibid. och hans syster Göhle Jönsdotter, Essbiör
Oloffssons hustru, med dheras syskon för 45 r.d:r, men den ander¬
hallfwa gården hadei underpantt för 50 r.d:r summan 95 r.d:r
hwillcket kiöphar stådt oklandrat, ifrån a:o 1664 till a:o 1669.
Då Oluff Perssons son, skahlan togh Essbörn Olofssonsdotter i Kiös¬
ssiö till ächta, som prætederar på denne bördz rätten, med hennes
te
moder bem:te Göhle Jönsdotter som i lijfwet ähr, och sin odels
rätt för sin broder Anders Jönsson dcederat hafwer, och till
nöijo uthlösser, som Göhles mån Essbiörn med sitt nampn och
bomerckie, det samma under kiöpeskrifften bekräffter,
och nu omsijder sådant rygia will; framteendes der hooss
tt
befallningzman ifrån Herinoådahlen wäl. Oloff Pärsson Strö¬
intereessions skrifft lit b för bemelte änckia, att saaken kunde
å nyo uptagas på laga tingh examineras och skärstädes, och hans
R
excell:t h:r gouverneurn, dess grundeligaste kunne föredragos

oansedt, hans excell:tz tillförende på landztinget i Rödööndh.
24 februarij, a:o 1669 hwar om detta ährundet resolverat, att
änkia skulle affträda, och emot toga sin sal. Måns inlagdt
päningar i gården, och låta den samma Essbiörn Oluffz hust.
trusd:r, som dock tillförende gården med sins mans samtyhen
för, såldt och cederat haf:er, till änkians man Joen Bohlusson i
Klöfsiöö, hwillken igenom laga opbudh försummat full¬
föllia, dock på höstetinget a:o 1668 förseade arfwnngar
med 50 r.d:r att ähr lägia summan, 100 r.d:r och fadren
Eiss biörn Oluffsson wor benogh för rätten då Oluff
Pährsson i Skählen eij klandrade som det åhörde, brede
widh
sidh detta examinerades, framkom Anders Jönssons änkia In¬
rid Olofzdotter, tillståendes fuller hennes man i lijfztijden
oplåtitt denne gårdh till Joen Bahlusson 1it: L beklagar sig nu sittia
huus will med 7 s barn, den äldsta sonen något till ålderkommin
föra, men de andre sina och omyndige, anhållandes ödmiuka¬
ligost, att emedan som hennes sal. mäns syster Göhle Jönsd:r
örrygiat sin ordh, och eij will ståå, med den uthlössningh, som han
meddh sin mans samstykio har fådt Joen Bahlusson, uthan sin rätt
hemmanet, medan hon lefwer wwill sin dotter tillängna, som
.
loff Pährsson son, sijdermehra togh till ächta 1668, deth henne
och så effter låtit blefwo, bem:te gårdh med sine barn tillträda
undt 95 r.d:r ehrlägiande, som bröder barnen ähro, mer
nore och störe præferentz till bem:te hemman, fram för hennes
. Mans systers, Göhlesd:r, effter hon för nöijachteligen för sin
ordzrätt uthlösser ähr i Bönfälle för den skull bergz tingelagh,
nbygiare till hans excell:ttz och nåde, för denne sal. Anders Jönssons
emptl. barnswängnor, deth dhe nädgunstigast kunna winna
in sal. faders Anders Jönssons gårdigen, helst emedan ingen
nörmore ähr att besitia gården, än dhe, som allena broderbörien
till gården ähre, fram för systerbarnen affträngias; Och såsom
etta heller Swerges lagh med broder baen, närnore änsyster
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horn ähre, så förmoder man ödmiukeligest, det hors excell:tz
ch nåde, sådant considirerandes warder, och med delar den rätt¬
nätige en gunstigt resolution.
18.
Oloff Swensson i Hallen, med sin hustru, träde för rätten, till
känna gifwandes, huruledes dhe sin slächtinge, och hustrus

broder som, Nielss Andersson, Anders Pärssons som Rörooss.
hwillcken
81
6.
81.
hwillcken sine fulla skiähl eij haf:er, eij heller niutandes sine händer,
hafwer honom uthi hans stora swågheet med kläder och födo för¬
nswarat igen försörgdt uthi 14 åhrs tijdh, och honom med all skötttzel
wällförstådt, hwillcket icke ringa kan åtherligen stijga förkost håll
kläder och skottzel, som een annan siuklig Persson, begiärandes
wedergällningh aff hans arff, som honom kan tillfallit wara uthi
Rööroos effter sine sal. förälldrar, dhe till sigh tagit hafwa, som ting
rättens uthslogh, aff d. 16 octob. 1667 uthwijsser, och dher sådant skulle
skingras aff capitalsumma och betallas medh, kan hända sådant med
tijden eij tillräckiandes worder; Hwarföre för den skull rätten
på denne skröplige perssones Niels Anderssonz bestå, så medde
gamble follcket Oluff Swensson och hans hustru, sampt dheras
effterkommande på gården, på lycka och framma, så för afssked
att denne skukelige Persson skall uthi sin lifztijdh förblifwa
pågården, medan han lefwer, och sedan effter hans franfälle,
komma honom hederligen och wackert tillgräfwen, bekomman
1
ndes der emot all hans arfffallne ägendomb effter sine för¬
älldrar, det warj sigh löst eller fast, för Oloff Swenssons och
hans hustrus uthstående beswär och omack, sig till wedergålt,
ningh; Infordrandes dhe 50 r.d:r emot quittantz aff Joen
Påhlsson i Klöfsiö, som han i Rörooss på Niels wängnar haf:r
bekommit, jempte och dhe 14 r.d:r som Christopher Andersson
skott, till dhe 34 r.d:r på gårdh kiöpet i Rörooss, för rätten lofwat
erlägia, som han ginast 7 r.d:r, kläde betalla månde, och resten¬
när på fordras, jempte dhe öfrige päningar, niuta för
sitt allredo uthstående beswär och omack, otalalöst, som han kan
i Rörooss infordrat hafwa, bruka och behålla, hwar emot
dhe skolla Niels Andersson, förswarligen förståå, att
dhe kunna derföre inför Gudh och hwar ährligh man answara
Dato
.
ll
19.
8.
82.
Dato insinuerade wällb:e Mattias Brockenstiernas några præ¬

tensioner och fordringar, som på arff skifftet undölde blefwo, men
in sedermehra opspandde, till hwilcket han har förmendt att hans
65
siufmoder wälb:ne Hrir satauna drakenstierna, skulle här till effter
embningar swarat, men excuserat sigh förmedelst sine breff, willia
rparera till landztinget, begärade för den skull h:r Mathias, att dhe
saker som i Liuusset kombne ähre, måthe protocolleras, effter en deel
4parterne ähre tillstädes, derföre företagz hans klago tibet, bestående
31 puncter, nembl.
tillstodh h:r leutnanten wälb:e h:r Carl Senten tractzsandt wara der hooss
oom innestå en post päningar, uthj hallftunna inpackade, och Rum¬
ern på skurit 322 d:r K. m:tt excuserades sigh eij sweta hwad för
sningar dhe woro, uthan förmentte att Christapher skattskulle hafwa dhem.
tillstodh och h:r leutnanten, på sin föreidors Maltin Olufssons Wäng¬
er hafwa i behåll, som Baltijn effter herr Batarina Erackenssernass
giaran, hafwer fördt till sal. h:r Adams effterlefwerskai hafue¬
achen, nembl. uthi caroliner eller Christiner 21 r.d:r 20 öre sm:t
specie rd:r 3 r.d:r
Rostennobeld igullringar, sm borderat pungh på hwitt adt laskz
ick andre saaker uthi en ask, nembl. 1 sölf:r kors förgyldt, 1 sölf:r Stegel
ägra ächta glas perlor.
puncten, ähr lickmächtigh med deth andra.
Een lijthen sölf:rbögare, bekänner Mathi oh drakenstierna hafwa
spanat, och till sigh tagit aff Gullsmeden m:n Johan.
Oloff Olsson i Bergwijken, tillståår sigh wara skyldig till sal. Gran
enstierna 3 r.d:r 16 skill, som på arffskifftet eij angaffz.
landh bonom på GåhlHammar, Salomon Erichsson, tillstodh sigh wara
skyldigh sal. Hakerstierna 6 tunnor korn, och effter arfskifftet
betallat 1/½ t och Joen 1 t:n betallat, åtherståå ähnnu 3t:r 3 stohm
82

.
2 puncten, Carl Pährsson på Kougznästet, skyldigh sal. sraken stierna
serbhuus 4 r.d:r som på arffskifftet eij framkom.
8. Dhee saacker som Erich Erichsson i Skanderåssen har förwarat,
hoor wälb:e Hruuns slächt, Niels Håkansson dhem dådanfördt, ligiaan
des uthi en kuffwert aff hwillcke skaker finns hooss h:r Carl
seuten frantzt Rosennobel en spägel dhe öfrige som litb. uthwijsser,
ähre änborta, effter lönnskrifftens innehål som eij kom på bytet.
9. Uthi den bortresande Niels Håkanssons gohmor, ähr fundne effter
skrefne saaker, som förwarade ähre hooss ländzmanen Jonas
Isachsson 31 s:n Lyngarns harfwar 15 s: lijnt opper, 4½ alln säijn

1 isocker kopp, 1 skålbb annijs1 pahr knijfwar, ½ l:r wäfft 1 Kruth
horns bandh.
10. Bgiärar Mathias Brakenstierna, att hans stiuffmoder, hui
clatarina Brakenstierna, skulle sigh lagl. befria, eij något hafwa
undandölt ifrån arffskifftet, wijdare än detta; såssom friten

eij tillstädes ähr, remiteres detta tillhögwälb: h:r gouverneuren.
h:r
11. d. capiten Tarder tillståår warit Carta Planga, med sal. dra
ken stiernas nampn underskrefne, till 14 eller 15 s: her Mathias
till sigh tagit, men 3:die jrwen behållit, förden skull testamenterne
skrifwit, och håller sådane testamenter eij richtige, uthan emoth
Swergies lagh uthgifwa; angående deth Mathias ähr testamenten
uthslutinz remiteres och till hans excell:ttz h:r gouverneuren.
12. lydande på ett snör lijff medh sölf:r mällier, som h:r Maios
satte ifrån sigh, och fölgdt med hans arfwesaaker, hwilcke ländzman
Jonas Isachsson emothtagh 30 s mällior.
13 Mathias framwist ett morther, som eij kom på bytett, som ståår
hooss honom till widare beskedh, jempte en wärija till sigh tagit
i förwarningh.
innehåller
83.
14.2. Innehåller dhe saaker som på gräfften sättias böhri
15 förtächningh på h:r Mathie arffsaaker.
16 En gullringh hellssa draken stiärna hade uthan arffskifftet
bahr åther lefwereras.
17. Een bästa ähr fanneni GåhlHammar, som der i gården inges
tänles widh, och tillkommer Oloff Joensson i Borgh, hwillcken der effter
sigh lembnade, då han förde h:r laghmans Nerbeli saacker till
tohlhammar, den s:r laghman åthertogh
8. Een bösta begiärade fuller Mathias få behålla, som på bytett
wor, huilcket bewilliandes skulle blifwa widgården, som gåhl
gammar till huusbästa.
9:d 20 fordrar Mathias Eeldh af sine systrar, eij något undandöldh.
1. Remiteres till Sundzwaldh, att ransachas om dhe der qwarstående
sacker, och Anders Larsson Gulsmed.
Angår stysterne, hwarest peningarne ähre tagne wägen,
on dhe hafft hafwa underhänder? Hwilcke eij tillstädes ähre
ärföre redogiöra.
3. Ett morter 1 qwarn, och 4 r.d:r päningar, aff Salomon Larsson
war hrrwen till sigh tagit, twert emoth arff längden, hwillcke
nwen böhr restituera.
4. Restepäningar till desse saakers opspanade, begärer h:r

lathias honom nåthe refundera, af desse undangånde päningar,
öre något bytt blifwer.
h. Angåer några skällzordh som passerade ähre, emedan
ruen och Mathias Erakenstierna.
6. Dnnehåller om de 200 d:r s.m:tt som förleden winter inbombne
ähre ifrån Herio adaleen, emedan sal. Daakensterna lofde
och effter en månatz tijdh dödde, då päningarne borto woro
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eij heller kommo fram på något bythe, begiärar att hrwen skall des
fene redogiöra, eller, derföre swara och arfwingarne betahla.
vili arffrächningen, desse tensions päningar ähre i räthningen
opförde, och in credito kombne, frwen till rest arfgriatt betahla
27 Ugpå befrofningz omkostnaden probesterar Mathias Drahen
n
stierna för högt wara i arfrächningen opsatt till 150 d:r sm:t
förmehnandes eij så högt wara fåkostat.
28.
Sammaledes och Anders Joensson Bäck i Hudich wädh, föremyctt
födtt, hwillcket Mathias må försiöria sigh, om bäckens swahr
en rächningh af honom bekomma, hurumycket godtz han han
uthborgat, och huru många päningar han har upburita.
29. Documenternelit. Ab66 15 d 9 förmehnan Mattius att
creditorerne, skulle wärja sigh lagl att dhe eij förmycket bekom
nmit hafwa, till betallningh, hwillcket hemskiutes till lagligit
uthförande dhå dhe framkommo.
30 Inneståår hooss Kel Erichsson i Bergwijken 1 t:n rogh, som
openbarades påbytett, hwilcken och sättes inscquestro, till
dare besked.
31 Mattiæ förfrågan, om han effter afftahl på byttet, fåår
niuta desse sacker, som nu opspanade ähre, allena, som på
arffskifftet undandölde woro, ? odh såsom hans weder parter
huwen med jungfrune, eij till tingzkomma willia, uthan soch
landztinget, kan rätten denne sachen parterne emelan eij
affhielpa, uthan så detta som deth öfrige, om resterande
remiteres underdöhn ödmuukeligaste till hans excell:ttz högh
wällborne h:r gouverneurens resolution
6.
Sacfååss
.
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D6 Novemb:r n:o 1669.
Närwarandess befallningzman wäll:t Daniel Bertillsson end
nnämbden
Oluff Pährsson i Nächsta, Siuul Pährsson i Tningen
Hans Månsson i Häste, Pähr Andersson i Skede
Erich Torgutsson i Sanne
Måns Pährsson i Fäste, uthi Anders
Mikelssons ställes.
Joen Pährsson i Ählssa,
Pähr Jönsson i Stensgårdh
Pähr Olsson i Wij¬
Israel Jonsson i Wijken
Oluff Olofsson i Tlugåssen
Niels Påhlsson i Blecka
td
publiceras Kongl. Maij:tz resolutioner Stadger pabrads och
dato
1
placater jempte lagmans päningers ehrlägiande af hwiria
röök, som på förre tingen finnes antechnade.
Pähr Andersson i Skedå, afflade sin tolffmanna eedh, Men Måns
Pährsson sitter allenast denne gången, uthi Anders Mickelssons ställe.
are Anders Walluindh, som lagliger stembder war, och an d
tinget eij comparerade, att sigh uhrtiufwa, huar på han å före tinget
sade lagh, sächfalltes för swarlössa till 3 mk:r sm:t
2.
Såssom kohnan Ångers Bengdtzdotter, tillståår sigh wahra belägrat,
aff Oluff Mårthensson i Singbergh, och aflat tillhoppa barn
hwillcket föddes förledin sommar, hwar till Oluff sigh här
ifrån eij undan draga kan, Angiis begräther sin feehl, att Oluff
hör sigh låfwat ächthenskap, hwar till Oluff nu neekar, och der
till wara lackader aff Oluff, Men tolffman Isael Jönsson i
Wijken betygar oppå hans tillfrågan till ängens, eij hafwa
lofwot sigh ächtenskap, denne ähr tillförende lägrat
aff
84
2.
effterlefwereka i Hwattiom, med hwillken han utj all som största
samil och kårleck, såsom ächta folck ängna och böra, samma
lefftee, dock lijwäll förmedelst Gudhz andommelige provi¬
dens och allwijsse rådh utj dherass ächtenskap, ingen lijfz frucht
.

beskärdt ähr, och åbode sidor barn lössa hafwa för den
skull contræhentera sinss emillan som längst lefwere, hwar
andra testamenterat och opdragit all sin ägendomb uti
löst och forst i be:te Hwattioness by och Owijkenss sochen bestå¬
ende af 8 tunl., med alla dess tilliggiande lotter och lunder
som dhe med sin aflinge och sampnade peningar i gården tilhopa
inlagdt hafwa så utj lööss ährer som det fasta, oklandrat att
oth niuta, nyttia bruka och behålla för hwars sine arfwingar,
helst emedan ingentera persohnen någodt ärfdt som tolf¬
män oppå tilfrågandels tilståå, dels och bewijssess aff
byforade document af dato 14 februarij 1664 hwaruttinnan h:.
Kerstin Olufzd:r Haffwer utj underskrefne gode manss närwaro
laglige kiöp och sig tilhandlat sin föra mänss, sal. Jönss Jonsson
effterlåtne ägendomb utj löst och fast aff brodren Erich
Jonsson i Norige Fassnäss proste gäbdh och Ramedahls löhn
honom arfweligen til föll, derföre nöijachteligen gifwit
ottatijo r.d:r som wördige förwesten, och kyrkioherden
h:r Anders Olofsson, ländzman Jon Jönsson inuur Nillss Han¬
sson i Orgården och Hanss Mattzon i Wijken, med sine nampn
och signater betyga. Men effter bägges dherass döde dagar
och dragess, dheress ägendomb rätta arfwingarna effter
allenast detta præce¬
s. lagh at skiffta och deela
verandes, dher hustrun för genom döden afgåor, och Sunwijss
sedan til ett annat giffte ärner sig begifwa, då ryggiass
detta och arfwingarna til skifftesgåår
Så emedan detta testamente agligen händt och skadt
ähr, för lagh och rätta kangiordt och stadfästadt och in¬
gen fanss som här emot sade eller hade at säija, hwar¬
föredömbdeiag med nämbden be:te testamente skall
bryggeliga
oryggeligit stånda och eij återgånga wid both som s lagh
förmaar, och lichwäll sedan dher widh för blifwa som
deth i bockstafwen uthtrycker och til fölie af 9 cap. jordh
b. L.L och 14 cap. Kyrck. b. L.L. desse effter skrefne ähr,
.
lige och beskiedelige dannemän etc.
28.
Pähr Wellamsson Biörckman fordrar af sin tienste piga Märit
Perssd:r, som sigh utj en annan tienst hooss capitein wälb:e Carll
renten crantz begifwa will, 6 r.d:r bordt skiärar löhn sedan
en träija för 2 rd:r 2 ort 18 skull 9½ al. walmar å ½ ort 1 r.d:r
18 skill.r summan 9 r.d:r 3 ort 12 skill. hwarpå afkortess 2:ne
åhrs löhner 4 r.d:r återståår 5 r.d:r 3 ort 12 skill som Märit

Perssd:r känness förplichtadt för hon gååråhr ttsten er¬
läggia och Per Wellamsson till fredz stella och fullgiöra.
octob. och 2 novemb. 1670
Borgh d. 3.
Christopher Jönsson i Skiuku,
Keel Jönsson i Skåhlen
Oluf Andersson i Åhrn
Påhl Jonsson, Altnästet,
Erich Jonsson i Rögöön
Essbiör Olufsson i Klöfsiö,
Jon Påhlsson i Klöfssiö,
Oluf Jonsson i Bärgzwiken,
Mårten Jönsson i Wigge,
Oluf Erichsson i Wigge,
Jakob Pillsson i Böhle
Nillss Jonsson i Rätan
1.
5.
Ländzman Jonass Jhaansson anklagade AAnders Olufsson i
wigge hafwa förleden winter, då kyrkiotijonden uthtogess tagit
frånländzman och kyrkiowerderne Kyrkioherbergz nyckelen,
och misstäncht dhem hafwa något öf:r måhl undan, hwillcken
här från sig eij undfalla tagit nyckelen och så intalt wara af
dhe andra hwillke nu eij willia hålla med Anders derföre,
Anders nu högeligen bedzföre, och rättar sig, alldrig mehr
återkomma, hade wäll rätten orsaak denne att saakfälla,
men
183
183.
4.
Men för hanss förböhn förskontess han för denne gången.
2.
Ehuruwäll tingelaget ähre tillförne warnade att reparera
asse åårbron som så luter och odugeligh finness eij annat
wettandess ähn den resande mannen skall fara illa dher af
och falla öf:r ända, i strömen, både det hagsa histar och elliest
mycket låtar, och hahlfarligh, men tingelaget sådant eij för¬
bättradt, uthan nu heel oferdigh ähr, det samma beklaga
och sig wördige prästerskaget öf:r be:te Broo när dhe resta
til rätanss och Klöfsiö kyrkior, at dhe befruchte sig förden¬
ene broo, dy saakfälltess hella tingelaget för försumelss h
ofärdigbroo til 40 m:k:r smtt effter 3 cap. bygg b. L.L.
3.

Klöfsiööboerne samptl. til 14 s som hafwa en odagelig wägh
emillan Klöfsiö och qwarnsiö, odugeligh broar på myrorna,
så at den resande mannen med stoor fahra måste dher igenom,
och tilförne förmededss befallningzmans uthskrifne befal¬
ningar warnade at bygga wägarna, men sådant eij effter
kommet,dya
annttigwerwera fffrer Smagelsggabeeuen
Desslijkess och bergzboerne och rättanssboerne, Böhless och
hwit rattens wägarna finness och odugelig jembwäll
guubbkiählan, så at den resande mannen med störssa möda
och fara måste dher igenom resta, och ehuruwäll dhe ähr
dher om förmante, men dock eij effterkommit, dy hade
wäll rätten orsaak at sakfälle desse samptl. til 3 mk:r sm:tt
öf:r hella tingelaget men för dherass fattigdomb förskonte
opå Kongl. Maij:ttz snådige behagh med 46 m:r sm alla
tilhoopa.
4.
Oluf Pährsson i Wattwijken tilsattess nämbningzman på
halfft ähr utj bergz by, att nämbna och til säija skiutzhästar
för den resande men som taga sitt tilhåldh utj prästa gården,
då skolle
184.
då skalle börgzboerne skiutza och forden skap skaffta, och dher
emot slpa dhe läggia i håldh utj håldh utj ländzmansgården
Men dhe öfrige afborgzbyggiare skalla liggia utj lädzmanss
gården, hwillken sedan som heremot treskoss skolla derföre
lagl. plichta.
Desslijkest förmantess och Hallenss byggiare, rörööss Tåståssens
byar liggia utj håldh i åsserna, med 2:ne hästar om dygnet
så at den resande man uthan klago måhl kan fortkomma.
samma ledess och dhe personer i retan, som tilböhletz hållet
lagde ähre skola wara Böhless man ahfsorlige med hålliggian¬
de och dher hålla en skiutz skickare, wid laga straf tilgiöran¬
dess dherklagat warder.
5.
6.
Jakob Keelsson och Larss Olufsson i Böhle uthlåfwade tilställa
Larss Jönsson i Ångrön 8 r.d:r för en odugeligh skall Kiärel
hon i Norige måste betalla för han sdap dher från, hwill¬
ken kiettil han af dhem s dherfrån, hwillken kiöpt
haf:r såsom dugelig, men annorlunda befanss, hwillken
räst Jakob Kellsson med sin läghzman känness plichtige desse
8 r.d:r genast betalla.
6.

Såsom Anders Olufsson i Byyn i wigge haf:r skiält corporalen
under öfwerst leutenantens compagnie Ingebreckt Schro
der stullit ett lije oef, och honom åthskillige gånger för
widt, som Påhl Nilsson i Moo, och Jon Olufsson ibid., jemppte
dragoun Jonass Larsson betyga, hwillket Anders Olufsson
eij heller sig undfala kunde, sådant sagdt effter Oluff
Olsson i Swidie, men eij kunna skroder sådant öf:rtyga,
eij heller tilbiuder Anders sig rätta, orätt giordt, dy an¬
drom till excapel saakfälltess han til 40 m:k:r sm:t effter
20 cap. tingb. L.L.
huruwäll
184
7.
huruwäll fru catarina Sraken stierna förmehnar med
skip
högwara berättigat til det warg löö, som Oluf Jonssonz barn
i Bergz wiken hafwa funnit utj dherass eget ängie dödh, hwil¬
ket fremföre gifwer hafwa uthlagdt krijddor, och dher
förmehnar der igenom blifwin dödh, och Oluf Jonsson dher
emot sägjer, at inälfwarna gafz uth sin hundh, hwillken
än nu lefwer, förmehnar alt derföre eij blifwin dödaf krijd¬
der, uthan elliest tijdhkommit. Dy siner rätten det skiäligt
at be:te looskin skall först berädess och då erferess kan om
det dugeligit blifwer, eller eij, om det slääper hååren
och fådt skrycker, då må det återlefwererass, tilfrun,
och för nöija effter S. L. deth som funnit hafwer.
8.
Befallningzman wälb:de Daniel Bertilsson, å crononess wäg:r
begiärade för at effter tahl skuldh, af rätten, förordnass gode
män som hålle huuss syn på kronogården gällhamar,
effter han af huuss röte ähr myckio illa med Karin och giöra
dher på en specifigation på alla dugelige och laglige huuss,
så wäll som obotelige9.
Mong:r Petter drokensterna beklagade sig öf:r kyrkioherden
wördige och wällärde h:r Jönss Siulsson hafwa förleden sommar
skiält sig förhuundz fott och slagit sin häst, hwillket huggwar
ärnadt sig som han föregifwer, kyrkioherden dher emot
swarar eij wara lagl. stembder, uthan elliest föregifwer
wälb. Petter Srakenstierna hafwa ridit inpå sig der¬
före afwärgdt sig med sin kiäp.
10.
Christopher Johansson i Öfwertörringen til sade sin mo¬
der Ingiähl Christophersd:r utj åhrlige förråd och öppe,
hålle utj henness lijfztijdhen och en halff tunna korn och

sedan föda at henne åhrligen en koo, och 2 s: gitter hwill¬
ket sitt löffte Christedheskänness förplichtat sin uthfästade
låfwen fullföllie och emot modren utj bästa måtton sig
ähr ther som eu san ägnar och anståår.
14.
Jon Erichsson
11.
Jon Erichssonz gård i Österskiuku opbödz andra gången nästom
frändom til återlössen.
10.
Anders Swenssonz gård, Alt nästet opbödz andra gången, nästom
frändom til återlössn.
18.
Erich Grelssons gårdz i Bröniel Högen oc bödz andra gången,
såldt af boo Larsson för 60 r.d:r14
h:r Johan Brakessgård i Bergz by, ocpbödz andra gången sig til
bydt af Jöran siukare, nästom från dom til återlössn.
15.
Effter högwällborne Rijkrådenss, Kongl. commissarierae.
h:r Gustaff Boghes och h:r Johan Gulldenstiernas resolution af
dato Rödöön d. 20 febr. 1670 at optaga tildombs den twist
sal. Anders Jönsssons omyndige barn, och dherass swågers
Bbiörn Olufssons hustru, Ghöhle Jönssd:r mågh, Oluf Persson
skåhlen på sin sons wäg:r prætendera om præferentzen til
Bohlååss hemmanet i Klöfsiö, bestående af 3 tuneland, afsadess
oc å bärgz laga ting den 31 octobris 1670.
Emedan som Essbiör Olufsson i Klöfsiö för rätten oppå tilfrågan
bekänner och tilstår för sin hustruss Göhlp Jonssd:r arfzrätt
uti Bohlååshemmanet tafwa nöijachteligen sina fulla
affallne jordpeningar för sitt odelss af träde bekommit af
sin broder sal. Anders Jonsson med än han utj lijfwel sar och dher
med warit nögdh på sin hustruss wäg:r in tillss Biörn sin dottergiff¬
tade til Oluf Perssons son i Skåhlan här på yrkiat; Hwarföre
han rätten eij annat sluta och i detta ährendet döma anför¬
sta kiöpet syskonen emillan skall wid macht stå och eij åter
gå, uthan sal. Anders Jönssons omyndige barn, som broder
barnen ähre til Bohlååss hemmanet erkänness effter s. lag
närmare wara fram för syster barnet hemmanet til sig
inlössa, det bruka och behålla med alla dess tilliggiande
lotter och lunder etc.
helst emedan
185
185.

helst emedan systren Göhle, ähr tilförne dher uthlöss och dhe
omyndige barness modher dher från inga liuda afträde will,
för alla barnen myndige blifwa och sitt sal. faders hemman
sielf bebo, dher til med hafwer dherass sal. fader Anders Jönsson
i lijfztijden, uthlöst alla dhe andra syskonen utj hemmanet, och
fleda syskon deelar ägor utj gården än Essbiörns hustru
som allenast ägedt en systerpart, hwarmed om och S: lag för
mähler, den som mehra ägor i by, skall uthlössa den som mindre
äger. Dy erkände rätten skiäligt at Oluf Persson skall på sin
sons wäg: återtaga sine uthsatte peningar igen utj samma
genast
myndthart til midfasto deg 1677 och dher frånhemmanet
af träda och det oplåta sal. Anders Jönssons änkia h. Ingrid
Olufzd:r och sine broder barns förmyndare Oluf Jonsson tilhopa
oflandrat såsom landboo at häfda och bruka dhe omyndige
barnen tilhända; och dher dhe sedan, närdhe til äldren kap
ma och skyndige blifwa, eij för må Bohlååss hemmanet, sin sal.
faders gård basittia, Då kunnadhe sedan hembiuda sine syferr
barn at inössa.
Ehuruwäll Oluf Perssons son närmaare ähr at blifwa för¬
myndare för sal. Anders Jonssons barn, än Oluf Jonsson, d
omyndige barnens jord tilhända at bruka, men så som
Kongl. Maij:ttz förmyndare ordningh detta togsampt för¬
flärrar utj 7 och 15 artickelen at den som barnen bäst willia
ähr närmast och icke dherass weder deloman som stå effter
barnens ägendomb må effterlåtass förmyndareskapet
förwahlta. Eiest och, på tilfrågan, samtycker modren
Ingrid Olufzd:r, på barnens wägr heller Oluf Jonsson än
Oluf Perssons son förmyndare wara och hemmanet med hen¬
ne bruka fram för den andra. Angående det kiöp, sal.
Jon Bohlussons änkia kan hafwa ingodt med sal. Ander Jonson,
blifwer aldeless dödat och opphäfwit, och hon sine uthlagde
peningar återtager hwar effter parterna ställe sådant
sig tilrättelsse.
copia.
copia.
rijkes
Kongl. Maij:ttz sampt Swåriges rådz, och förtijden öfwer wäster
Norlanden med proviucierne jempteland och Herieådahlen för
ordnade Kongl. commissariernes resolution opå Halfwar Jonssons
anhållande, at få behålla Klöfsiöö hemmannt, som han sig til¬
handlat hafwer, men nu sökess både af sälliarenss Anders Jön¬
stons broder, och systerbarn att inlössass, gifwin i Rödöön och
Jemptelandh d. 20 febr. 1670.

landztingzdommen af d. 24 febr. 1669 här öf:r fäldt suspenderes,
och hafwe bägge parterna in för laga tingh macht at disputera
sin rätt til samma hemmaness inlössn, det bästa dhe kunna och
gictta.
Gustaff Posse Johannes Gyldenstierna.
Brih Hsammarin
Rackåhfs d. 3 och 2:de novembris 1670
Præsente befallningzman och nämbden.
Erich Torgntesson i Sanne
Jon Pährsson i Ällstadh
Nillss Påhlsson i Bleka,
Oluf Pährsson i Nächstad,
Israel Jönsson i i Wijken,
Hanss Månsson i Faste,
Pähr Olufsson i Ni
Siul Persson i Tunwågen,
Oluf Olufsson i Kluxåsen
Per Andersson i Skade
Torsten Andersson i Giärde
Oluf Jonsson i Nechstad,
5.
Aflade sin laga tolfmanneeedh, Oluf Jonsson i Nechstad och Torss¬
ten Andersson i Giärde, utj dhe af stegne ställen nembl. An¬
ders Michelsson och sal. Per Jönssonss i Stengiärd
e
2.
publicerades för allmogen hsexcell:ttz gouverneurens högwälb:ne
H:r Carl Sparres 2:ne ankombne skrifwelsser om dhe odugelige
wägare förfärdigande, hwillken allmogen illa hafwa til
datum på grubb Kiählen effterkommit, uthan som brofogden
iönss Michelsson betygar många stoora sträng wara dher
kullfallne öfwer be:te wägh, så at den resande mannen med
stoor
186
186.
Anno 1678 den 4 martij, höltz laga tingh, Bergh
med allmogen dher sammastedes, närwarandes
i Cronones befallningsmans ställe rådhmann
wäl:t Nils Jönsson a tillika med dhe
tolf eedsworne nämbdemän.
Joen Olufsson i Byyn
Påhl Jonsson i Ältnäset
Esbiör Sundwidson i Slucku
Oluf Andersson i Åsen

Pehr Jonsson i Moo
Oluf Jönsson i Högen
Joen Erichsson i Wattwijken
Oluf Larsson i Röröön
Halfwar Jonsson i Klofsiö
Joen Pehrsson i Räthen
Joen Jönsson i Tåssåsen
Mårten Jönsson i Wigge,
1.
Ransakades om cadue effter förrymbde tridie
mäns soldaterne, Oluf Essbiörsson i Klöfsiö,
Swen Erichsson i Tåssåsen och Jon Siulsson i Tårri
gen, hwilken håller sigh nu undan, effter han war
dhe danskes kundskapz karl och hemptat kunde
skap ifrån hafre sochn i Medelpad.
dhe tued förrige be:de hafwa til Norrige med
dhe danske rymbd, och nämbden på sin eedz
plicht betygade, det desse intet äga något effter
sigh, uthan bägge wore ogiffte.
i4.. rätte
sin ord.
28.
H:r captin edel och manhafftig Pehr Larsson knege
qussiuerade 8 dommentie som h:r rådi
wäl:t Nils Jönsson Blank emottog at swara
på til i mårgen angående det arf sal. wälb
Johan Srakenstierna på arfskifftet tilkom, som
brodren Matthias Drakenstierna emot caution
hafwer uthfått.
Wälb:de Fru catharina Drakenstierna prætenderade
af sal. kyrckioherdens i Bargh effterlåtne änkia
Sill: Kerstin Hanssdotter, ska¬
sygdesamma matronai
9.
destånd för ett rödt, tapet hon a:o 1672 hafwer
til sin dotters brällopp lånt til Hemmal öfwer
brudbordet, hwilket oförmedeligen blef neder
rifwit, dher af ähr påkommit några hohl af det,
11
t de
war fast fästat. Effter noga ransakan befinnes
3
tapetet wara gammalt, och skadan hafwer nämb¬
den pröfwat wara 3 d:r sm:tt för dhe påkomb¬

ne hohlen, hwar med sedan fruntager tilka¬
2.
ka sitt Täcke ie
30
40 m:k
200 m:
2.
Tolfman Oluf Andersson på Åsen fullmechtingh
å Turringzboernes wäg:rl:h. Mlisabete änkia
Brita Andersdotter och Brita Jönssdotter, angif
war det dheras granna Jon Jönsson i Tunnngen
hafwer a:o 1677 i förbudin tijdh skutit een älgh
Jöoan Jönsson för rätten bekän¬
om 3 åhr gl.
ner hafwa be:te älgh skutit dagen effter maria¬
bebådelsse dagh d. 26 martij 1677 och dher ifrån
sigh eij unddraga kunde. Ea medan herningen
ähr bekänd hafwa uti förbudin tijd diuret
fält, hwarför effter Kongl. Håfrättens resolu¬
tian af d. 24 martij 1673 saakfältes först för
Kongl. Maij:ttz förbudh 40 m:k sm:tt och sedan effter
Kongl. edningh och stadga om diurefängt 9:ue punct
böta 50 d:r sölf:rmynt, til treskifftes.
denne äger intet at böta med, dy remitterar under
wederbörlig execution
3.
Sueringzboerne Jon Jönsson och h. Eliabetu änkia
samppt Brita Andersd:r och Brita Jönssdotter be¬
swärade sigh öfwer Ihaac Persson i Yterturningen
och hanss broder ifrån Hwassnäs i hafwa, och Medel
pad som ingetera ähre tilstädes hafwa tagit ifrå
dhen hudan och kiöt, dhe i låfligtijd skutit haf¬
wa, som til protocollz 1676 på wåhrtinget införd
ähr, hwarföre skohla dhe hij citeras, sampt hägd
rijdaren Erich Olufsson i från Änger och Borgsiö sochn
som hundar och kiött hafwer emottagit.
9.
29.
h:r capitin edel och manhafftigh Pehr Larsson Knegh å sin
FFruns, wälb. Ellsa præstenstiernes som sin Swågers
leutnantens wälb. Potter drakenstiernes wägr insinue¬
rade een inlago, dheruti h:r capitein prætenderar,

af sal. befallningzmannerne wälb:e Daniel Bertil¬
sons och Lars Jonsson Roshemij arfwingar, Sehusian för
det afsatte arf brodern h:r Johan Drakenstierna
effter arflängden haar tilfallit, til 155 rd:r hwilket
arf sal. befallningsmannerne i lijfztijden den 23
gigr
motho
februarij 1671 hafwa lors gifwit, med befallningh
til ländzman Jonas Isaaksson det emot caution och
qvittantz uthlefwerra til brodren H:r Matthias
Grakenstierna, som qwittentzet af d. 3 Martij 1671
innehåller. Nu föregifwer h:r capiten det H:r Johan
Drakenstierna war död förr fadren h:r öfwersleut¬
nanten sal. wälborne h:r Walhiias Drakenstierna blef
genom döden afgången, och således förmehnar bem:te
afsatte arf borde tilfälla modren, han öfwerst¬
tridiepantn
leutnantskan och herentde, som halsbrodren
dene
Mattbiar haar tillsigh tagit,
Sal. befallningsmans Daniel Bertilssons mågh rädh
mannen wäl:tt Nils Jönsson Planck här emot
exiperade, det h:r capitein hafwer til datum med
intet något skiähl, bref eller witne framterdt,
Johan Drafenstor
om har ähr än lefwande, eller när han hafwer
blifwit dödh, 2:do hafwer capiten ingen
åodhfolladh
effter Kongl.
caution inlagd i rätten förall handelsse skull
resolution
t
3.
31
a
3ioFattas ett doment til saakgens upliusningh
N arfzlängden som sal. befallningsmannerne
hafwa effter h:s exell:z generalens och gouverneu
veni högwälb:e H:r Carl Sparres befallning op
rättat och skifftadt, som i sterbhuset qwart
lembnat blef, den nödrandigt behafwes för än något
tillfolber
blifwe i saken defimtiue åhdombr, medler tijdhh remitier
och della ärendi till näst laga tingh och det effter 26

puntt af rittgingz procesen
Effterskrefne dommenter fattas til action.
1. H:s excell:tz h:r generalenes order til befall. at arfskiffte skulle hålles.
2.
Sal. Lars Jonsson Stershuus fullmechtig, ähr eij tilstedes.
beskeed när h:r Johan Drakenstierna död blef, eller är i lifwet
3.
Rytes längden på Wallhammars arfskiffte som fråm hafwer.
fattas och arflängden på Johan Drakenstiernes möderne 89 rd:r
leut:n Petter Drakenstierna ähr eij tilstedes
6.
Fru Catharina Srakenstierne ähr eij stembd at swara rådmen til
7.
dhe 89 r.d:r möderne. A
4. Erich Grelsson i Böhle opböd andre gången ett tunl.
9
i Brymielhögen pantsatt af Lars Olufsson för
32 rd:r.
5. Pehr Isacksons hemman i Skucko 1 tunl:d
opbödz tridie gången, kiöpt af Jon Erichs¬n
för 80 rd:r
Fördenskuld begärde h:r capiten Rnagh at närwarande
till
pr documanter 10 st förseglades och inläggias uti Berg
kyrckiokisten att förwaras til lagligit uthsleg.
hwilket och genast blef effterkommit
32
30.
Anno 1678 den 28 octobris höltz laga
tingh i Bärgh med allmogen dher sammestede
närwarandes cronones befallningsman wälb:
Jonas Flodin tillika med dhe tolf edswor
Nämbdeman
Oluf Sundwidson i Skuckå
Påhl Jonsson i Altnäseti
Joen Olufsson i Byyn
Oluf Jonsson i Bergswijken
Oluf Persson i Räthen
Oluf Larsson i Rörrön
Halfwar Jonss i Klöfsiö
Oluf Jönsson i Högen
Joen Jönsson i Tässåsen
Pehr Jonsson i Moo

Nils Jonsson i Klofsiö
Joen Erichsson i Wattwijken
Jöran Persson i Skåhlan
Jöron Persson i Skåhlan och Nils Jonsson i Klöf¬
siö aflade sin nämbdemäns eedh.
Ransakades effter tingelagetz signete hwar det
ähr förwaradt, så bekänna ländz och tolfmän
det för detta sochnskrifwaren då och warande
capiellan h:r Bengt Lijtoim hafwer på laga
tinget senast emottaget sochn fiycket det skull
le lefwerera i häradz kistan, men det fått
til word. kyrkioheerdz h:r Johan Brake
och dhet lagdt utj kyrckiokistan, efersala
dess skickades det bort, til förwahrings, men
oförseglader kom det tilbaka, hijt skadt af
wördige kyrkioheerden till tinget.
62.
Ländzman Jonas Isaaksson inbaör först sochnkistan
för
dher allenast war ett låås och nyckel, men dhe
2:n andra låsen, war allenast 2 aspar och icke.
något uthan låås före, då ländzman straxt effter
kistan uthan order igen uthbåår, uhr tingsstu¬
gan, föregifwandes willia frästa om låset gåår
före, framkommandes med ett uthan låås, sampt
kiston, at probera, om det skulle wara det samma.
det tridie låset, föregifwer, det kyyrckioheerden
haar eij lefwererat ifrån sigh.
6.
förlede wahres
d4 martij 1678
ppå Gallhammar
som ähr i Hackåås,
tingelagh
2.
Blef af cronones befallningsman wäl:tt Jonas Jlo¬
din å sitt embetes wäg:r noga effterfrågat, hwar
före icke ländz och tolfmän hafwa å sidsta lig
tingh då noga ransakades effter cronones åh
rander, icke då angifwit, det lägersmåhl
leutarnten wälb. Petter Brakenstierna hafr
begått med Ingebor Torstens i Wijken och
Nans sochn, hwar til nämbden sig så för¬

klarar, at straxt som modren wäll: fru
catharna daakenstierna fock förminna det
sonen haar hafft bestella med Ingebor, haf:er
hemin kiördt hemme uhr tiensten och straxt
begifwit sig heem til Nääs sochn Dher hoon han
tilhållit, men til datum eij lagligen plichtat
ehuruwäl hon förr währtinget haar födt barn
men nu ähr eij wäbb. Petter Braken stierna
hemma, uthan commerederat med fångerne
til Norrige at förwäxlas, eij heller ähr Ingh
bor tilstedes, altså ähr ingen civil betiel
ter orsaken til detta drögzmåhl, dock
såsom förspörnes att wälb. Petter drakenstier
hafwer her före plichtat underkrigz rätten
Denne Ingebor föregifwes wara tillförne lå¬
grader af Pehr Olufsson i Bierne, altså re¬
mitteras detta til Bdz laga tingh, dher
Jons oner hrdradess pastorat.
Dett befalles eder här medh ländzman i Bergh dett h.
så snart eder denne min befallningh tillhanda kommer
lätin hempta Per Olofsson och Jöns Olofsson i Skähle
och dem under wart wäll förwarade hijf till
hufwudh warteret Marhill genast försenda, hwilket
i försambligen stellen eder till effterrättelsse. Datum
hnundhwarteret Morsiel d. 10 aug: 1678
derta manhe så bijstnnh
orteoffiarr
inga, att de icke dee aff
wrägen kundhskagj, och sålinda
taga Plichten
licgae mot Jetlandt
Dalomonstr
dambass 1678 föl 1
66
tn åch til skå¬
n, tagit sin fa¬
Oluf Persson
ted sigh
effer middege
63.
Ländzman Jonas Isaaksson opwijser hanss excell:z h:r
generalens högwälb:ne H:r Carl Sparres befallning

af dato Mörtzil d. 18 aug. 1678 att i tystheet
hempte Pehr Olufsson i Skählan och Jöns Olufsson
ibid och föra dhem opp til lägret.
hwilket ländzman föregifwer hafwa straxt
skicket tolfmän Jon Erichson i Wattwijken och Oluf
Larsson i Röröö effter dhen, då dhe hafwa fram
kommit til Bergs kyrckia, och tagit dhem i
förwahrningh, och satt desse att hålla wacht öf:r
dhen n. Oluf Andersson, Jöns Jönsson och
Oluf Swensson i Bergs byyn, hwilka hafwa
låtit dhem om söndagen gå i kyrckian öfwer Gudz¬
tiensten, och sedan, när dhe kommo uhr kyrckian
Olufsson
at
hafwa sökt tilsfälle och gått sin wägh4
och rymbdt ifrån sin ägendomb bådelöst och fast.
Oluf Andersson, Jöns Jönsson och Oluf Swensson
som tilsatte wore til at hålla wacht, förrhöltz
hwarföre dhe icke bättre hade hållit warkt
öfwer desse fångar, föregifwe hafwa tilsagdt
ländzman skaffa andra i wackt och dhe skulle
slippa, hafwer ländzman swaradt, löfwa i ko¬
la blifwa aflöste. Imedlertijd hafwer Pehr
uadsommig som bemätt ährs
Olufsson i Stählen
eda med sioh tarerde.
hoot sigh
Oluf Andersson hafwer haf Jöns Olufsson ck
som tilstädes ähr. Men Jöns Jonsson och Oluf
Swensson i Bergs liggen, hade den andra fången
Pehr Olufsson under sin wackt, och låtit ho¬
nom komma på fötter förr warkten
ombyttes. Jöns Jönsson berättar och hafwa
om söndags mårgon fölgdt Pehr Olufsson i Skällen
til ländzmansgården och rådfrågat sigh, om Pehr
Olufson skulle effterlåtas gå i kyrckian, hafwer
han swarat, tagh honom med tig och haaf honm
67
i Förwahrningh, men Jöns Jönsson tilläggen
1 dher til ländzmans
ändzman Jonas Isaaksson hafwa wist honom
eij kan neka till
s excell: h:r generalens stembningz zedel och sagdt
utan sagdt hafwa

skulle föres op til Mörtzil läger.
h:s excell:z h:r genera¬
tens befallningh,
lSn Jöns Jönsson och berättar och
det ländzman hafwer gifwit Pehr Olufsson
lef, gåå under wacht i gårderne, som och
Oluf Swensson för rätten
ähr skindt.
bekänner, som sielf skulle hafwa warkt afwer
Pehr Olufson, om affton seedt Pehr Olufsson
go emillan gårderna på Åkern dher op¬
i Kyrckiebyyn, dock icke hafwer uttagit
sin Maatsack, som insatt war hoos sochnskri
waren Halfwar Jonsson, dher bägge fångera
Pehr Olufss och Jöns Olufsson natten emot
söndagen tilförne tilhållit hafwa.
werderig
på cdusen
4.
Carl Nilssons i Såd ifrån Åhre sochn och Vndersåker
fullmechtig Oluf Ol. i Brattland giorde ansök¬
ning effter ett saart stoo som a:o 1675 ähr bort¬
kommit i marchen, hwilket han igenfunner
hoos Jon Andersson i Brynie och bergh, hwar¬
före til föllie af h:s excell: höghwälborne h:r
gouverneurens resolution afdg och 11 decemb. 1677.
gås hunne
finner rätten skiählit att Jon Andersson
be:te stoo ifrån sigh restituerar, helst emedan
han det i 3 åhrs tijd haar nyttiat.
Tolfman Nils Jonsson i Klåfsiö opbiuder förstå
3.
gången ett tunland kiöpt af Halfwar Jonsson
för 50 rd:r
dito opböd Nils Jonsson een bytesskrifft med
4.
Pehr Jöransson af ett tunl:d hwartera första
gången.
Lars Olufssons halfwa hemman i Böhle opbödz
tridie gången, pantsatt til Erich Grelsson i
finne och Brynielhögen för 30 rd:r
6.
Oluf Andersson i Klöfsiö opböd första gången
Bahlusgården i Klöfsiö kiöpt af Karin
Jonssd:roch hennes systrar för 50 r.d:r

Den 29 octob. urgerade åter Erich Grelsson på att
få sina peningar igen 30 rd:r för Böhles hemmant
blef fördenskuld resolverat, effter 24 cap. Jord. b. LL
att Lars Olufsson sampt hanss stal. broders Joen Olufssons
arfwingar ähr förplichtade til Torsdag för midfa¬
sto söndagh erläggia tilfinnen sine uthlagde pg:r
hwar och icke blifwer Erich Grelsson det åhret
besittiandes
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Bergt d. 28 octobris
framkommo ifrån Hackås sochn dheras uthk
kade Pehr Olufsson i Östnar och Pehr Andersson
i skade at förklara sigh om dhe 6 st. draganne
stoor hwart uthi dhe ähre kombne, effter dh
på Sackåås ting föregåfwo hafwa lefwere
rat dhem til Bergsboerne, af dhe måste der
Bergsboerne opwijsa
föregiöra redo.
Sookhållarens wäl:t Erich Berglindz gifne re¬
dher e
vers af d.n 4 julij 1677 dherutinnan Bergsbo¬
erne reterseras hafwa lefwererat til wäll
h:r öfwerstl: kebander 20 st. drogounit som
hafwa blifwit i berg fouragerade
Men instendigt neka hafwa Hackåås boern
stoor emottagit, uthanr ländz och
tolfmän i Bergh på sin eedz plicht betyga
att Hackåås stoerne ähre blefwe til berg
ländmane skickade med några st. gästar, som hafwa
widh
lembnadt dhem i bergh och straxt begifwit.
och slegt dhemg
tilbaka, och icke uttagit eller fordrat någo
wårdzlöse, uthan
Nu berätta Pehr Olufsson
qvittantz.
någon skiötzel
och sedan
och Pehr Andersson i Skade, det tolfmän hans
Månsson i Faste war af ländzman Jacob Han¬
son befallat föllia med stoorne til bergh
dhem lefwerera til h:r öfwerstl: Rebinder och
dher på taga qvittant, hwilket han eij hafwe

effterkommit uthan det försummadt,
ds föregifwa och hafwa lefwererat sitt qvittentz på
16 stoor som dhe sedermehra sökte i Klöfsiö,
H.
och dhet samma lefrart til Baakhållar porgliu
men eij bekommo någotz revors.
Hwarföre imponerades Haackååsboerne at opwijsa
ordren på huru många stoor dhe hafwa emottaga
sampt
ochqvittantz pådhe, ähe hafwa öfwererat kan der
före saken eij gå in remindicatam.
hanss exccell:tz
muchten
alode hpara haf
9. febr. 166
8.

5.
Cronones befallningzman wälb:de Jonas Flodin
noga effterfrågade hwad tijdh sal. öfwerstledt¬
nantens wälb. Matthiar Drakenstiernas frn
sal. wälb. catharina drakenstierna blef ige¬
nan döden afgången, Så betygade ländz
och tolfmän hafwa förnummit det sal. fru
bled död 1 Färilla sochn i Helstigeland
sidst in julio 1678. Altså expireras dess lijffz
tijdz donations bref lydande på 16 tunl:d sampt
Gallhommar och kungz Nåås och bem:te Jona
t
tion heemfalles under cronan igens be:te
6 Förr detta gouerade bönder,sat landbönden
swara till
på Gallhammar förehöltz lijka tunga
som andre cronones undersåtare uthgiöra och
uthstå
Oluf Swensson i Wigge insinuerade sin syytningz skrifft
3 gånger lagl. opbudin den 22 octob. 1677 d. 22 octob.
1674 och 12 octob. 1675 och 3 åhr lagståndin dherutinnan
han haar opbudit sig til syytnings hoos sin näste släckt
och ingen än sambtyckt, hwarföre blef slått och föraf¬
skiedat, at effter son han een barnlöösmän ähr det honom
effterlåtes taga af sin slacht hwilken honom hälst

behagar,
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t såmi ah sig
förra tinget 1678
d. 24 octob.
effter sine döde dagar
Doch i consideration
at hanss arfwingar
icke med tack
sumheet wille
emottaga den til
budne
Giästgifwaren i Hackåns Erich Olufsson i Fäste
insinuerade i rätten een oprättadt testamentzska
af dato 10 novemb. 1678 dherutinnan han sin
fallande löösöhror testamenterar sin hustru
h. Brita Månssdotter i Fäste,
fgodhz. Men hanss broder son Hans Hansson i
legdom det eij sambtyckia will,c discretion
som hon tilförne haar uthlåfwadt sin broder son
Hans i lägdom, ett silf:r belte 10 rd:r och enkoo s
vocerade eftr det i krafft att
all hanss ägendomb beståår i aflinge, och all sin
hwarlåtenskap til egnade sin hustru, effter
dödh.
Bärgh
1679.
: 3 mk:r

23.
Anno 1679 den 16 junij höltz laga tingh i Bärgh
närwarandes cronones befallningsman wälb:de
Jonas Flodin och nämbden.
Påhl Jonsson i Altnäset
Joen Olufsson i Byyn
Joen Jönsson i Tåssåsen
Pehr Jonsson i Moo
Jöran Persson i Skahlin
Joen Erichsson i Wattwijken
Oluf Larsson i Röörön
Nils Jonsson i Klöfsiö
Joen Olufsson i Österskucku

Bertil Persson i Hwitwatten
Joen Persson i Räthon
Jöns Jönsson i Bergsbyen
Kongl. Maij:ttz förnyade placat och förordningh emot skattskyldig
jordzdeelningh och förminskande de a:o 1677 21 julij publi¬
cerades för allmogen.
Ransakades om giästgifweriet, Ifrun bergh til owij¬
från Crees
sn
kan, landwägen ähr 2 ni mijhl, til Hackåås öf:r
grubkiählen Pe i mijhl.
Ifrån berg til Åsen 2 wijhl.
Ifiön Åsan til Klofsiö 2 mijhl
Iströn Åsan til räthen, om winteren 2 mijhl
Men Sommerwägen sträcker sig til Böhle 2 mijhl.
Ifrån räthen winterwägen til Hogdahl 3 mijhl
Ifrån Böhle sommerwäga til Hogdahl
Grubbkiählen emillan Hackåås och bergh öster sidan om norttz
siön ähr een beswärligh wägh, och stemg ort, som eij kan
duchtigh och lag gill repareras
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Kohnan Karin Jonssdotter i Klöfsiö, som tilförne
hafwer warit belägrader af ee gifft findsk sol¬
dat, derföre plichtat, angifwes af ländzman
andra orsan wara belägrader af en ryttaren
af Östgiöterne, och blifwit hafwande men ännu
eij födt barn. vidl hösttinget.
HL Joen Jönsson i Turrången som anno 1678 d. 4 martij
blef saakfält för älgsdiurskiutande i förbuden tijdh
n
60 d:r sm:t hade intet något at böta med, dy plich¬
tade han med gatulopp, effter kl. straffordingh
liqvidation med tridiemännerne
och dess rothar.
F
1.
Jöns Jonsson i Bergs by tridieman prætenderar
10 d:.r km:tt af rothan på sin resterande löhn, som
Anders Olufsson i Wägge skal 4 d: betahla, och half¬
war Jonsson och sampt änkian h. Anna Olufzdotter
6 d:r km:tt tilhopa.
Mattz Påhlsson i Östberg tridieman opburit af sin
rötta 29 d:r restera honom 31 d:r och rothon hafwer
erlagdt til den förrige Jöns Carlsson som död
blef, hafwer altså dhe öfrige intet bekommit.

tridieman Oluf Olufsson i Byyn beklagar sigh st
3.
Abrnast bekommit 17½ d:r men effter ransakan
bewistes fåt af Oluf Swensson 13½ d:r af Jon
Olufson i Byyn 7½ d:r af h. Ingebor 5 d:r dhe
andre resterande 5 d:r erkänns änkian betala
tridieman Jöns Keelsson, fåt af Jöns Olufsson i Slåh¬
4.
lan 3 d:r Den andra bonden ähr hanss fader Keel Erich
allenast restinr
son i Bergswijken. Erich Jonsson i röror gifwit at den
2 d:r km:tt som
förrymbdea soldate Thomas, den orten som Jöns i
han låfwer betala
Stahlan resterar, skal han betala den öfrige restei
som honom brister, remitterastil jankningh.
39 192
24.
Jöns Jonsson i Dahlåsen, hafwr til bönder Jon An¬
5.
dersson ibid, fåt 29 d:r rester 1 d:r Uhne Jonsson gif¬
wat 28 d:r brister 2 d:r som dhe skohla betahla.
Hans Olufsson i Bergswijken, fåt af Oluf Jonsson i Bergh
6.
wijken sin fader 8 d:r k.m:t och 30 d:r haar den förnige
soldaten Sten Olufson bekommit, som död blef
af Oluf Swensson i Wägge fåt 6 d:r km:tt och 15 hafwer
Oluf lofwet til Fendricken Ahlbom,
Jöran Olufsson i Röröön haar allenast lefrert til
den föräge 2½ d:r och 12 ½ d:r on resterar för sin
Halfgård, hwilke han erkännes förplichtat betala
til Hans Olufsson.
Anders Erichssons syytningsskrifft gifwin Oluf
2.
Swensson i Wägge opbyrder första gången
Oluf Andersson i Klufsiö, opbiuder andra gången Jon
3.
Bahlusons hemman kiöpt för 50 rd:r
Hemman i Klöfsiö opbiudes andra
Nils Jonssons
4.
on han thaafwer
gången, kiöpt af Halfwar Jonsson för 50 rd:r
Sal. bBefallningsmannens Lars Jönssons Roshemij mågh och de

Sterb hösestz fullmächt
5.
Tullnåhren wäl:t Jacob Jacobsson beswärade sigh det länssman
Jonas Isaaksson icke hafwer 1677 åhrs huus arma
gott giordt effter uthreckningen in alles 45 d:r 14 ör 6 t:r
Altså af rätten pålades ländzmanwid laga straff.
tilgiörandes ställa wederböranderne klagolössa
med flijka beswär
att dhe icke widare framkomma
Effter slutin reckningh blifwer ländzman Jonas Isaaksson
6.
skylldig på 1677 åhrs uthlagor til Tullnähren wel:
Jacob Scharman 39 d:r 192 sm:t hwilke ländzman
erkändes förplichtadt genast betahla.
be:te steckhuns fullmächtigh
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Tullmahren wälb:de Jacob Scharman fordrar af sin
Swåger ländzman Jonas Isaalsson försträckte
penningar a:o 1672 17 d:r 5 1/⅓ öre s.m:t hwilka ländz¬
tilståår
man skyldigwähra, men föregifwer hafwa påkostat
hanss moder, och will derföre afreckna.
Rätten erkänner skiähligt at ländzman genast
effter 8 cap.
betahla desse länte p:g:ruthan oppehåld, och dher
kiöpmål. b. L.L
han mehra hafwe förestådt sin swärmader än
dhe andra syskonen, så imponerades dhem, dher
omprätta een reckningh på hwarss och enss
uthståndne omkostnad och beswär, som dhe sinss b
millan kunna liqvidera.
8.
Effter noga ransakan befanss 1677 åhrs kyrckio¬
m
effter nämbdens
skyrckiwärdenstijonde af Bergs, tingelagh
än alles
bewitnande
i löst måhl intagin 168 t: 2 st: 1 k:r dher af dhe
danske hafwa låtit uthfå tertielin til kyrckiorne
21 t:r 7 ft: 3 30 k:r cronones
uth löstmåhl
uthlefwererat til allmogen at Lorkes och baces, dher
af dhe danske borttago 14 t:r 2 f:r effter opwist gockan

af prowiandskrf:r Per Persson. Fanss altså i behåld
landet
sedan dhe danske afweko, 32 t:r 4 f:r 4 33 k:r
för allmogen
25.
Anno 1679 d. 18 junij, höltz laga tinghi
wijken, närwarande cronones befallningsman
wälb:de Jonas Flodin och nämbden.
Jöns Jönsson i Mahle
Pehr Olufsson i Backe
Jacob Andersson i Landsom
Bengt Thomason i Bohlåsen
Pehr Jonsson i Wästnähr
Joen Olufsson i Swänssåsen,
Nils Persson i Hackåsen
Swen Persson i Häggen
Anders Påhlson i Toråsen
Oluf Erichsson i Kiäsre
17
Elias Jönsson i Älfwen
Mattz Hansson i Wijken
1.
Jöns Jönsson i Mahle aflade sin nämbdemanss eedh
2.
Publicerades Kongl. Maij:ttz placat och förordningh emot
skattskyldigh jordzdeelningh och förminskande af dato
21 julij 1677
3.:r
2
wid Endkiöpingh, hafwa dhe effter bägges dheras
radh tagit sigh dhet i oredet före, och rymbdhe dhe
ifrån hanss ächta hustrus til Jempteland, och uj
lofwat och
hoerdoms lästgaflat tilsamman 7 barn, och
det 8d:r med denne Giöhl Olufsson i Mahl
stod. Hwarföre etil föllie af Sweriges lag
53 cap. Högmåhls b. LL 1 cap. tiuf. b. LAndl
sampt Kongl. Maij:ttz straffordningh de a:o 1673
18 maij 2 puact, d. uctimo. döhmes hon att
mista lijfwet. Dock först heemistelles dem
ransackningh och doom under höglofl. Kongl.

Håfrättens nådige resolution och högwijse
widare omdöhmie.
Men Giöhl Olufsson i Mählstadt, saakfältes effter
wahnlig praxin 3 m:k sm:t och försöria barn
effter lagh 18 cap. ärfd i balk. landzl.
Sal. Oluf Olufssons änkia i Harökiö h. Agnis Månss
dotter imponerades af rätten som hon ochdels uthlät¬
wade tilställa h:r Anditeuren wälb:de Anders Pank
Ett lass höö för dhe resterande 5 pund jembwäl
ingnlåås
för dhet insatte höö som sedermehra förkommit
blef med h:r Audiliuren omsider lät sigh bewij
erkännes förskyld h. Agnis sitt löffte effterkomma
1679.
1.
49.
Anno 1679 den 30 octobris höltz laga tingh i
Bärgh, närwarandes cronones befallningsman
wälb:de Jonas Flodin och dhe tolf eedsworne
nämbdemän.
Påhl Jonsson i Altnäset.
Joen Persson i Räthen
Oluf Larsson i Röröön
Joen Jönsson i Tåssåsen
Oluf Jönsson i Högen
Joen Erichsson i Wattwijken
Pehr Joensson i Moo
Nils Jonsson i Klöfsiö,
Joen Olufsson i Byyn
Jöns Jönsson i Bergh
Essbiör Siuwisson i Skucki
Swen Steensson i Klöfsiö
Jöns Jönsson i Bärghz byyn aflade sin nämbde¬
mans eedh.
2.
Cronones länssman Jonas Isaakz Sotter angifwer
det kohnan Karin Jonssdotter född i Klöfsiö
ne
5.
sochn hafwer hafft olåfligit omgängie, ryttaren
Anders Ingewaldson af Östgiöterne och ryttmäster
Niclas Ahlmens compagnie och aflat med honom
barn, hwilket föddes 8 dagar effter Larsmessa
tijdh, derföre hafwer ryttaren under krigz¬

rätt plichtat med 3 m:k silf:r mynt, och bengelte
lägermåhl tilstådt, Karin nekar inständigt, med
ingen annan ryttare hafft beställa, än Anders¬
för några åhr sedan hafwer och denne Karin
legat hoos een gifft finn soldat af wälborne
h:r öfwersten Vlffsparres regemente då
med Kroppan plichtat för 40 d:r silf:r mynetz
bötter, män nu andra gången återkommer
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remit
tilgode migh
ransakig
Hwarföre finner tingsrätten skiähligt, dok
på öfwerhelemes nådige behagh, att hon emot
första gången plichtar dubbelt, som blifwer
440 m:k sif:r myntz straff, aldenstund hon in¬
tet hafwer at böta med, undergåår hon cor¬
poral straff.
Erich Månsson i Norderhögen som ödeshemma
nat på frijheet haar optagit beswärade sigh
det Jacob Keelsson i Böhle haar några an¬
giär under sit hemman, som tilkommer
Cronehemmanet, hwar öfwer resolverades
att goda män skohla förordnas som desse
om twistade ängier noga ransaker, inom
hwars råo och röör dhe belägne ähre
antingen inom Böhlesmäns eller Nor¬
derhögens gifwandes rätten all godh
underrättelsse til näste laga tiingh
50.
Hemmans byte
2.
Pehr Jöranssons bytesbref med Nils Jonsson i
Klöfsiö opbödz tridie gången
Oluf Andersson i Klöfsiö opbiuder tridie gån¬
3.
gen Joen Bahlushemmanet kiöpt för 50 r:r
Nils Jonssons hemman i Klöfsiö, opbiudes
4.
tridie gången kiöpt af Halfwar Jonsson
för 50 r.d:r.
Gårton Olufsson i Rathen sochn tilståår för

rätten wara skyldigh til sal. Christopher Jonssons
barn i Tueringen 4 r.d:r å 6 m:k sm:tt st
hwilke han ärkännes förplichtat uthan
widare opskoff betahla
6.
Essbiör Jönsson i Wygge opbiuder förste gången
sin moder syster h. Göhle Jönssdotter i Klöf
siö, til nästom slacht til syytningz, som hoos
honom allareda haar warit i2½ åhrs tijdh
Steen Swensson i Klöfsiö opbiuder förste gången
hemmans byte med Halfwar Jonsson ibidem.
eler emot befallningsman wälb:de Jonas Flodin
och boowallenn
exciperar, Qwarnställerne angående, sträf¬
wa emot Kongl. Maij:ttz placat, i dhet weder¬
böranderne sielfwa tilbiuda hwar sitt
behålla, uthan dhet måtte föllia sielfwa
bohlbyen effter som af ålder warit haf:er
blefwo
doch omsider parterna så föreente
at dhe byta dhet eena emot det andra
och ägorna föllie hwar sin grundh.
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8.
Befallningsman wälb:de Jonas Flodin propone¬
rade huru såsom sal. öfwerstleutnamptens
wälb. Matthien drekenstiernes arfwingar
som ähre capitein Pehr Larsson knagh och leut:
wälb. Potter drakenstierna som hafwa bru¬
kat Gallhammars hemmanet, men ingen
tijonde för 1678 så wäl för 1679 hafwer
i Bärgs kyrckioherberge inlefwererat
Oluf i Röröön fordrar sin sal. faders resteran¬
de tridiemanss löön 7 d:r km:tt af den
förrymbde Oluf Persson i Skåhlas ägendoms
för hwilken rotha han utgången war,
hwilke cronones befallningsman låfwade
honom af cadukan tilställa
Per Persson i Hallen opbiuder första gången
Anders Staphanssons i Hallen testament
sskrifft.
d. 31 auri 1672
då närwarande

.
57.
Jöns Erichsson i Östberg insinuerade åt skillige documan
tor, först dhe höge herrars, rijkzens rådz och Kongl.
commissariers högwälb:ne h:r Gustaf Bosses och h:r Johan
Gyldenstiernas resolution af dato Rödön d. 24
febr 1670 huru såsom han sigh beklagar eij hafwa
den 24dr
på sine broder barns wäg:r mintit någo uth
löstning i wgge hemmanet. jembwäl för een
ängies slott som öfwerstleut:n sal. wälb. Matthas
Drakenstierna haar sigh til äggnadt, fördenskule
dheras excellentier hafwa remitterat somm saak
til h:s excell:z högwälb:ne h:r gouverneuren Carl Spar¬
re at laglige decideras hwarföre hanss excell:
hafwar anbefallat häradz nätten wid tinget,
bern samma saak optinga och til ett andligit slut
afhielpa men klagaren eij före præsen¬
terat ofwanbe:te documenter före a:o 1673 d. 22 octo¬
brie då arfwingarna eij wore citerade, uthan
sonen wälb. Pettie Srakenstier begärde di
lation til näst laga ting, a:o 1674 d. 22 octob.
kiärade åter Jöns Erichson til sin wederpart, men
ingen effter lange citatien comparerat
Imedlertijd åter igen hafwer hon i ödmiukheet
andragit sit beswär in för hanss excell: och nn
warande gouverneur högwälborne h:r Jacob Flem¬
ning, h:s excell: hafwer dher på resolverat d. 5
febr. 1679 efftersom saken haar warit anhengin
på 2:ne laga tingh, att han owägerligen på 3t
tinget gåår in reindicatom, men Jöns Erihsson
kan icke bewijsa sin wederpart til detta
Fördenskuld
tinget lagligen i hafwa stämbdt,
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14.
til bättre sä¬
kerheet.
Sterbhuus
såsom och citeras
Befallningsman wälb:de Jonas Flodin effter h:s Excell:z
gouverneurens order haar seqvestierat H: Capt¬
9.

rakenstierns qwar
hons edtl manhafft Pehr Ha ägen¬
dl af rätten imporerar sal.
domb hHwarfösen
Drakenstiernes fullmechtig i symnerheet cap.
mågg som sig haar uthlåtit d. 21 octob. 1679 att
willia swara dher någon haar sterbhuset at til¬
tahla wid nästkommande laga tingh at swara
til Jöns Erichssons kiäremåhl Elliest effter lagh
och wahrlig process blifwer saken definitire
afdömbdt.
10.
Efftersom leut:n wälb. Potter Dackenstierne
haar uthwärckadt sig h:s exell:z högwälborne h:r
med nådigh
guesbefallning resolution och befall¬
wigh til pustitia betiente at ett lagligit arf¬
skiffte skal skee emillan h:r capiten Pehr Kun¬
och hanss sal. systers omyndige barn, hwil¬
kot forderligast wid wederbörandens samman
kompst skal blifwa esscituerat.
hwad måhlsmän wid kommer så blifwa
dhe effter lagh och Kongl. förmyndare ordningh
constituerade först fadren och sedan morbroden
eut detter Drakenstierne och swagirn
leut. Anders Curij, så at dhe alla lijka til
droga barnsons försärg om dess uptuch¬
telse och dhet gode som genom arf barnet til
falletb ähr derföre dhe och åhrligen skohla
giöra redo för effter oprättat inventaren
Imedlertijd til dess arfskifftet oprättas blifwe
att capiteins ägendamb i förwåhr, lijka som i
siqvestro.
52.
11.
Leutnanten edal och manhafftig Anders Carij las i
sinuera genom mons:r Carl Wargh h:r capiten
Pehr Knäggs och leut:n i Notter drakenstiernes
gifne obligation, daterat färilla d. 14 januarij
1679. dherutinnan dhe hafwa tilsagdt leutenan¬
ten Curij hanss sal. hustrus, wälb. Anna dra¬
Kenstiernas fäderne uthbekomma, hwad
som kan restera, men dhet som kan bewijsas
för uth bekommit aff samma arfz, skal

afdragas, blef af rätten afsagdt, at weder¬
böranderne skohla fullgiöra sin obligation.
Uppå Pehr Mårtenssons sida förordnas Jon Jönsson i
Lössåsen, och Nils Jonsson i Klöfsiö, och på Isaar
Perssons side, Jon Persson i Rätten och Oluf Jönsson
i Högen tillika med ländzman Jonas Isaaksson
att effter lagh och 4 cap. högg.b effter öhre
och ortig deela parterne emillan i ändom och
godom tillägom
Sammaledes bewilliades gode män skulle för
ordnas emillan cappellan h:r Hans Bröms
och hanss grannar, att ransaka och besichtiga
dhe ägor som til hanss hemman i Räthan
tilhöra, gifwandes rätten all god under¬
rättelsse til näste laga tingh.
sedz mings
3 R:r higrm.
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Anders Erichssons syytningsskrifft gifwin
12.
Oluf Swensson i Wigge opbödz andra gång
15.
Jöns Olufssons hemman i Bergh af 155 t:
opbödz tridie gången kiöpt af Anders
Swensson i Berg för 63 r.d:r
Anders Olufssons hemman i Turrnge
14.
opbiudes första gången kiöpt af Joen
Jönsson ibid för 62½ r.d:r
15.
Joen Jönsson i Tåssåsen opbiuder förste gån¬
gen hemmans bytemed Carl Jonsson i Åsa
sin moderbroder
53.
A:o 1679 den 3 novemb. höltz laga tingh,
sag
af höela giäldet
ken, med allmogen dher sammastedes, närwa¬
randes cronones befallningsman wälbetrodde
Jonas Flodin tillika med nämbden.
Hockåös.
Swijkz tolfmänn
Oluf Michelsson i Billsta
Swen Persson i Häggien
Anders Nilsson i Giorde
Pehr Olufsson i Backe

Pehr Olufsson i Östnär.
Bengt Thomsson i Bohlåsen
miskie.
Nils Persson i Hackåsen
Jacob Andersson i Landsom
Mattz Hansson i Wijken
Oluf Erichsson i Kiöstra
Elias Jönsson i Älfwen
Joen Olufsson i Swenståsen
Oluf Månsson i Bilsta på sin hustrud Brita Nilss
dotters wäg:r och Hans Hansson i Lägden på sine
systerbarns wäg:r begära få tilträda sitt
eal: af
odelshemman i Gillsta, Nils Erichssons benembd
her å sitt
breff.
och effterlåtas erläggia resterande 2:ne åhrs uthlagor
til Kongl. Maij: och cronan för 1678 och 1679 af
3 tunneland, som belöper
och sedan här effter åhrligen cronones uthlagor præstera.
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23.
Anno 1680 den 27 maij, höltz laga tingh i Bärgh
närwarande cronones befallningsman wälb:de Jonas Flodin
tillika med dhe tolff edsworne nämbdemän
Påhl Jonsson i Altnäset
Joen Olufsson i Byyn
Essbiör Sundwidhan i Sluckå
Oluf Jönsson i Högen
Oluf Larsson i Röröön
Joen Pehrsson i Räthen
Pehr Jonsson i Moo
Joen Jönsson i Tåssåsen
Joen Erichsson i Wattwijken
Jöran Persson i Skahlan
Nils Jonsson i Klöfsiö,
Jöns Jönsson i Bergh
1.
Erich Månsson på Norderhögen som Anders Olufsons
ödeshemman på frijheet haar optagit. kiärade
til Jacob Kaelsson i Böhle effter
änså
nmpn lille twär höö, som af ålder haar tilijdt
Norderhägens hemman, men een lång tijdh ähr brukas

af Böhlesmannen. Jacob Keelsson framkom opwijse
omsijder een panteskrifft af a:o 1638, det be:te änna
ähr pantsat för 4 rd:r och på 2 åhr der effter skulle
warit bortsålt för 8 rd:r. Men emedan norderhö¬
gens hemmanet hafwer skatten dragit, och Böhles
men i så lången tijd haar ängiot nyttiat, dher af
norderhögen haar blifwit öde och wahnbrukat,
lord.
Altså til föllie af s: lag och Kongl. Maij:ttz placaten
1677 och 1677 gröfwar rätten det skiähligt, dat An¬
giot i så långan tijd hafwer perna betalt, och det
nu
under
sålodes hädan effter tilkommes cronohemmanet.
i Norderhögen igen uthan någon lössn.
4.
6.
gumman
2.
3.
n
24.
2.
Pehr Mårtensson i Turringen opbiuder hemmanet
han åboor, andre gången, kiöpt af Anders Olufsson
för 62½ rd:r. Men klandras af Oluf Andersson
i Klöfsiö på sin Moders,h Ingrid Olufzdotters
eij hafwa sin arfzpart uthbetalkomat
3.
Tolfman Joen Jönsson i Tåståsen opbiuder andra
gången hemmans byte med sin marbroder Carl
Jönsson i Åsen
Joen Jönsson prætenderade på Händrijkaren Pehr Wet¬
lamsson rest otta d:r sm:t på hästekiöp, men
för sit siuklige tilstånd eij kommit tilstädes
Altså opskotz til hanss ankompst.
4.
Anders Stophanssons sythningsskrifft i Hallen
opbödz andra gången, gifwin Pehr Persson ifrån
Qwarnsiö.
Göran Perssons i Hallen hemmans kiöp sigh til¬
handlat af Påhl Swensson för 35½ rd:r bestående
af 1½ tunlandh opbödz första gången.

Erich Tohlssons hemman i Klöfsiö opbiudes fandra
gången, såldt til lapplän h:r Hans Bröms för
60 rd:r bestående af 1½ tunland.
Efftersam Märit Gudzarenesdotter icke will förblifwer
hoos sin sone hustru, och at niuta det contract som han
giorde med sin sal. Jon Jöns Olufsson i Skåhlen, uthan å¬
stundar begifwa sigh in hoos sine döttrar Brita och
Anna Olufsdottrar hwarföre pröfwar rätten skiähligt
at Gumman igen bekommer tridieparten af dhet arff
som han hoos sonen hafwa nedersatt, och dher af niuta
sitt underhåld och oppehälle.
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5.
Essbiörn Jönsson i Wyge opbiuder andra gånge
i sin Morsysters h. Göhles syytningsskrifft.
8.
Swen Keelssons i Böhle testamentzskrifft
opbiudes första gången gifwin Gudzerne Keel
son i Högermo, bestående af 1½ tunlandh
Oluf Enarssons hemman i Altnäset opbödz första
d
gången, kiöpt af Erich Siulsson ifrån Herrdahlen
derföre gifwit 70 rd:r bestående af 2½ tl:d
10.
emmans byte, emillan ländzman Jonas
Isaaken och Jöns Erichsson i Östbergh opböd
tridie gången.
11.
Capitein edel och manhafftig Michel Plantting låter
sal. Jon Anderssons första gången opbiude h. Ingebor Swanssdotter
hemman som
hemman i Bärgsbyen af 2½ tunland dåddst
änkiani
haf:er för 150 d:r silfwermynat,. Men förmyndare
na,e för sal. Jöran Anderssons barn
prætendera, effter ett bytesbref ddet ett tunland
skulle tilhöra be:te broders barn, för 26 r.d:r
hwilket än obetalt ähr, hebtisk h:r capiteen
innehåller hoos sigh eller sotter dhem i kyrckio¬
nes kista be:te broders barn tilsaker för¬
26 4
Jören Andh¬
wahrning.
12.
Steen Swensson i Klöfsiö och barsten op¬

biuder andre gången hemmanet han å
boor kiöpt af Oluf Nilsson och Carl Jöran
som för 167 rd:r bestående af 2 tunl:d
25.
13.
hafwer tijdigt på fordrat
Euruwäl Jöns Erichson i Östberg på sin sal. swärfaders
Joen Torstenssons arfwärigars wäg:r willia för.
4.
f:r 1633 åhrs
mehna sigh uthbekomma dhe 24 rd:r som hanss
tillmäckt 230
fignd
Swärfaders broderbarn Christen och hans
Nilssons sönner hafwa pt prætendera effter sin
Förfader, sal. Anders Persson uthj tnge hemma¬
net, effter som Jon Torstenson skulle hafwa dhem
betalt 20 rd:r för dheras arf i Manstad och wägge
som documenlet af den 30 aug. 1633 innehåller.
Men twårt emot, framlade Jöns Erichson sin sal.
Swågers Oluf Jonssons fullmackt af be:te arftagare
Christen och Hans Nilss sönner, af dato 3 februarij
1650. dher i förmähles, dhet Oluf Jonsson effterlå¬
tes bruka dheras dheel til een behagelig tijdh
och ske låfgifwit försöllie eller emottago sama arfz
af samma beskaffenheet opwijser och
part.
i Rätten capiten edel och manhafftig Pehr Larsson
knogh på sal. öfwerstleutnantens wälb:ne Matthnus
Drakanstiernes sterb hans wäg:r det kiöpebref
som a:o 1648 den 8 februarij opprättat blef om
sal. Anders Perssons hemman i wägge, det sal. wälborne
h:r öfwerstleutnanten skulle til samptelige arfwingar
erläggia 120 r.d:r för uthan een tridiepart änkin bekom
Isamma kiöpeskrifft förmähles dhet Jon Torstensson
då
hafwer warit Christens och Hans Nillssons fullmech¬
tigh och be:te arfzpart bortsåldt, med den condition
wälb:
öswer
Effter dhe i Swerige ähr, och h:rcm dheres
peningar til dess dhe donnom affordra innehålder
hwilka pengar eij sedermehra befinnes wara
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eller hanss
ifämter på
af sal. öfwerstleut:n wälb:e Matthias Drakenstiera
arfwingar uthlefwerrade, efftersom Christen och
Hans Nilssons sönner eij genom någon laga
fullmächtig dhem affordrat hafwa, eij holle
kan Jöns Eicsson i Östberg af Christin och hans eller
dess arfwingar ingen fullmacht be:te 24 rd:r
son rättin kan witzard gifwa. Derföre
finner rätten skiähligt, at sal. Drakenstiernes
fer
Sterbhuusbe:te pg:r hoos sig innehålla eller
dhem i kyrckiones kasta ifrån sigh sättia til
dess rätta arfwingarna eller dheras full
mechtigh dhem affordra.
Btrundflad.
13.
med
ropp
plittat.
26.
N:3.
n:o 1680 den 14 junij höltz laga tingh.
Brundflod, närwarande cronones befallningsman
wälb:de Jonas Flodin och nämbden
Pehr Jonsson i Gusta
Oluf Persson i Wåhlback
Oluf Jonsson i Bleke
Pehr Jönsson i Tarfwahle
Erich Jonsson i Hälle
Oluf Jonsson i Rossbohl
Pehr Olufsson i Hugelsta,
Pehr Pehrsson i Ängsta
Jöns Persson i Ede
Oluf Persson i Manstad
9.
Jöran Michelsson i Ollstad
Nils Bengtsson i Ansahla.
Nils Bengtsson i Ansahla aflade sin nämbde¬
mans eedh.
.
Kain Nilsdotter ifrån Bleka, som anno 1679

den 4 decemb. blef angifwin på Brundflödz taga
tingh hafwa hafft beställa med capitein edel och
wälb Carl Jacob Dichertoun som war giffter per¬
widare afbe:te dato
sohn och protocollet uthwijsar. Och emedan
gerningen ähr bekänd, och hon Karin wahrnader
ähr af capiten Råas, det dichertoun war giffte
altså effter Kongl. straffordningh saakfältes
Karin
den ogiffte til 40 d:r sm:t och capiten Richertom
ähr remitterat under Krigsrätten.
Abtston äger intet, at böta med, dy hafwer han effter
Kl. Maij:ttz straffordningh plichtit med kroppen.
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1.
6.
N: 5: 1680.
7.
Anno 1680 den 12 octobris höltz laga
tingh i Bärgh, närwarande cronones befall
ningzman wälb:de Jonas Flodin tillika med dhe
tolf eedsworne nämbdemän.
Påhl Jonsson i Altnäset
Joen Olufsson i Byyn
Essbiör Sundwidson i Skuckå
Oluf Jönsson i Högen
Oluf Larsson i Röröön
Pehr Pehrsson i Moo
Joen Jönsson i Tåståsen
Joen Erichsson i Wattwijken
Jöran Persson i Skåhlan
Nils Jonsson i Klofsiö
Joen Persson i Räthen
Jöns Jönsson i Bergh
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N verte
capiteni edel och manhafftigh Michael Plantting
opbiuder andra gången hemmanet i Bärgs¬
byyn han af h. Ingebor Swenssdotter kiöpt
hafwer för 150 d:r sm:t bestående af 2½ t:d
2.
Joen Jönsson i Turringen opbiuder tridie gången

til Så tagit
hemmanet ibid. kiöpte, af Anders Olufsson
för 62½ rd:r bestående af 2 tunlann
men klandras af syster sonen Nils An¬
dersson eij uthfåt een systerpart i Hemmanet
specification.
3.
Joen Jönsson i Tåståsen opbiuder tridie gången
hemmans byte med sin moder broder Carl
Jonsson i Åsen
Steen Swensson i Klöfsiö opbiuder tridie
gången hemmanet backen han af rätta
bördemännerne Oluf Nilsson och Carl Jöran
son kiöpt hafwer för 67 rd:r bestående af
2 tunland.
Jöran Persson i Hallen, opbiuder hemmanet
han åboor af 1½ tunl. cndra gången kiöpt
af Påhl Swensson för 35½ rd:r
Anders Staphanssons syytningsskrifft
gifwin Pehr Pehrsson ifrån Qwarnsiö, op
bödz tredie gången.
Emedan
t
58.
Oluf Enarssons
hemman i Altnäset opbiudes
andra gången som Erich Siuhlsson ifrån Härie
ådahlen kiöpt hafwer för 70 rd:r bestående
af 2½ tunl:d
8.
Pehr Mårtensson i Turringen klagade dhet Nils
Uhnrsson ifrån hafre sochn brukar een slotte
myhra halsswägen be:d, som af ålder och i för¬
dom dagar hafwer tillydt under Turrings¬
hemmanet, som han på frijheet haar emottagit,
1.
13
hwilket bägge parterna, så wäl ewäanden som
kiäranden tilstå, hafwa hördt, det be:te slot¬
myra skulle wara ärfdt til hafre. Men
är
be:te myhra hälswägen, belägen inom jempte¬
landz råå och röör, som nämbden på sin eedz

plicht betygade, altså til föllie af Kongl. Maij:tz
Placat 1673 och 1677 erkänner rätten be:te
myhra under Turringshemmanet igen
Såsom tridieman Joen Olufsson icke hafwer
effter lego hiöns stadgans innehåld 6 punct
i rättan tijdh til twå månader föruth opsagdt
sin tienst, hoos h:r capitein edel och manhafftigh
Pehr Larsson Knegh, hwarföre til föllie af be
Kongl. stadga erkänner rätten skiähligt
at Jon Olufsson ähr förplichtadt tiähna sitt
ähr uth, til be:te tijd han kom i tiensten och
åthnuta den löhn som dhem emillan accorderat
ähr, N för halftienst 3 r.d:r.
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9.
N
7.
Specification
ähr sålunda beskaffat, at
oppå desse 162½ r.d:r Jon Jönsson
hafwer.
Turningen, lefwererat til Anders Olufsson
20 specie rd:r dito 14 rd:r à 6 m:k st til hustro
Eligabet i Tunringen 5 specie, til Bertil Persson
5 rd:r Til Påhl Halfwarsson i Hogdahl 2 specie och
12 d:r k.m:tt ähr 2 r.d:r 2 ort 16 skill:r på Anders
Olufssons wäg:r och til länssman Jonas Isaksson
1 rd:r giäld, blifwa summan 49 r.d:r 2:16
föruthan dhet han hafwer i förlupne frigde
tijdh för hemmanet utenstat tridieman och
uthstodt stora beswähr i durchmarcher och an¬
dra skiutzningar, hållit huus och jord wid god
häfd, . Tilsäijandes. Bertil Persson til dhe
5 rd:r han haar opburit på en systerpart och Nils
Andersson på sin moders h. Ingrid Olufdotters
wäg:r 15 rd:r at deela systrarna emillan
blifwer summan 64 rd:r 2 ort 16 skill:r dher
med bördemännerne blefwo glodnägt
och aldeles med Jon Jönsson förlijkte.
Men dher sälliaren Anders Olufsson haf:r
mehra opburit, på sin broderpart än honom

tilkommer, så effterlåtes systrerna
af hanss hwarsatte huusgåråd saker
sökia sin fyllnad och effter qvotan deela
sin emillan.
Essbiör Jonssons i wigge testementzskrifft, op
bödz tridie gången utgifwen af hanss Mo¬
der syster, h. Göhle Jonssdotter
10.
11.
59.
Erich Tohlssons hemman i Klöfsiö, bestående
af 1½ tunl:d opbödz tridiegången, derföre
capplahn h:r Hans Bröms hafwer gifwit
60 rd:r
Jöns Swenssons skomakars hemman i
Klöfsiö af 1½ tunland opbiudes första gången
nästom frändom til återlössn derföre Erich
Jonsson til låfwat gifwa 46 rd:r Men Klan¬
dras af pigan Anna Jönssdotter eij hafwa
sin arfzpart utbekommit, och dessuthan för¬
sträckte pengar 14 rd:r i hemmanet.
blef af rätten slutit, det hemmanet skal af
Länss och tolfmän wärderas nästkommande wåhr
anmoterandes hwar och eens prætension, måge dhe
lagh
sedan sin rett hafwa at bewaka.
Emillan fältwebelen Johan Boy, som ödeshemmanet
i Räthan emottagit hafwer och Nils Jonsson giäst¬
gifwere ibidem förordnades gode män nembl:
å kiärandens ländzman Jonas Isaksson, och Oluf
Jönsson i Högen, å swarandens Nils Jonsson i
Klöfsiö, och Jon Jönsson i Tåståsen, at ransaka
in på hwarss förland, råå och röör Backestugun
opsatter ähr, som een huusgienna dher nehyses
sutit, gifwandes rätten all god beskeedh.
280
det senare, daterat
Gatthemmar
wid sin afresa
til Stockholm
12.
Uthaf qvittantiernes opwijsande af den 17 junij

1674 och i synnerheet af d. 27 julij samma ähr be
wijses det sal. wälb. frå Anna Drakenstierna
hafwer een deel af sitt fäderne opburit så at
a:. öf:r lelutnansken
allenast återstodo 18 rd:r hoos modren, wälb:de
Frn calharina drakenstierna; Hwarfören
effter s: lagh 33 cap. Kongs b. LL. erkänner rätten
skiähligt det h:r capitein Edel och manhafftig Pehr Larsson
knagh och leut:z wäll. Petter Drakenstierna honore
sin utgifne obligation daterat färilla d. 14 jan¬
1679. Och betahla til sin swåger leutnanten edel
och manhafftig Anders Cirn ofwanbe:te 18 rd:r.
tnån
N:r h:r capitein 6 och leut:n drakenstierne 12 rd:r
hwar med sedan all dheras twist blifwer ophäfwa
13.
Nils Jonsson i Klöfsiö, bewilliades fastebref på ut
tunland jord, kiöpt af Halfwar Jonsson i Backen för
50 rd:r emedan dhet befanss wara lagbudit och lagstån
lagl. hafwa
dit, och ingen af bördemännade klandrat.
3. 6.6.
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60.
106
Anno 1681 d. 27 maij hölltz ordina¬
ill wåhrtingh medh allmogen i Bergz tin¬
gelagh uthi Bergz sochnestugu, närwarande
dr
cronones befallningzman Walbet. Jonass
Flodin och nämbden.
nembl.
Jon Olsson i Byn
Pehr Jönsson i Älltnäset
Oluf Jonsson i Högen
Essbiör Sundwisson i Fuku
1
Peder Jonsson i Moo
Oluf Larsson i Röröen
Jon Ersson i Wattwijke
JJon Jönsson i Tåssåsen
Nills Jönsson i Klyfsiö

Jöran Persson i Skalen
Jöns Jonsson i Bärgh, Jon Pedersson i Rätan¬
Dato publicerades Kongl. Lz placater
Jöran Michellsson i Älstadh och nääs sochn
kärade till Lars Persson i Skåhlan som
skulle han honom beskyllt tagit uthur hans
säck a:o 1678 een hallf r.dr wärde och een säk
som war brödh uthi Lars Pederssonn för
gifwer allenast beklagat det han mistatt hade
Jöran beropade sig på twänne wittnen som
det åhört; Lars säger sig alldrigh tillagdt
honom tyfweriet eij heller nu det söker. be¬
klagandes han i hastigheet dee orden månde
fälla; Dy blifwer hans saak efter det 43
capit:. Tingm. B. 3 m:r.
Erich Grellsson i Böhle angaf GutJören Kiehlsson
Ibr
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tgit
ibidem för deth han skall hafwa olofligen
bortt hans räfsax och ännu bortta hafwer, Gutson
föregaff att dee bäggie äga skoug och wånarne
tillhopa och att Erich sig owetterligen Rafsaen
uthlagt wijdh bäfwerhuuset, och därföre dem
uptagit och förwahratt strax där bredewijdh
där hon änn ligger, och några dagar där efter
frågatt honom om han någon säij uthlagdt
och fick intet suar där uppå, Erich tillståår
att Gutsom sig frågat och säger att han kun
nat tänckia någon utbysman den uthlagdt,
Såssom och att han sagdt huarest han Saxen lagdt.
därföre kan rätten Gutson intet sakfälla
uthan biuda honom lefwerera Rafsagen
till sinn grannen Erich Grellssonn.
Johan Jönsson i Söderhögen kärade till Erich
Grellssonn i Böhle för ett Suedielandh hann
på sin skough huggitt, Erich upwiste ett bystes
bref, medh Lars Olsson i Böhle, opå deras
hemman af d. 8 aprelis 1677 huar uthinnann
Erich Efterlåkes Fällingelandh gammalberget
.
be:te Johan Jönsson hafwer huggit 1679 till ½ t:

och 1677 blef hemmannet öde, Oluf Jonsson i Bry¬
Mehlhögen tollfmän, brrättar sig förbudit Johan
hugga och fälla skough sedan som hemmanet
war heemfallitt cronan, huar till Erich ur¬
kar Oluf beropar sig på tuenne drängiar
Pehr Siuhlsson i Klöpåsen och Jöns Kiellson
i Böhle som den tijden at honom Johan
arbetade och tahlet åhörde, hwilcka och stan¬
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stämbde ähre till wittnen men intet compa¬
rerat.
Alldenstundh Kongl. Maij:ttz nådigste jorde¬
placat anno 1677 biuder att intet skall
pabalieneras ifrån bohlbyn uthan huadh
som i så motto kan bewijsas wara giordt
uthan lössn åtherkallas, huarföre och till
underdånigt föllie där aff finner rätten
skiähligt att döma skougen och Suedielan¬
det gamallberget be:d ifrån Erich Grellsson
under rätta bohlbyn Söderhögen igen uthan
lössn och emedan som wittnen icke ähre
tillstädes att betyga Erich Grellsson emot
förbudh, hafwa där sammastedes fällt skog
sedan hemmannet war hem fallit cronan
differeres till hösttinget, då wittnen Peder
Siuhlsson och Jöns Kiehlsson skola wara
till städes.
munsterskrifwaren Nills Boobech, tärer
till Erich Olsson i Wigge om een häst han
af honom kiöpt, som gades skulle wara 11
á 12 åhr och lijkwähl till 24 åhr gammill
efter lähnsmans Peder Erssons i Hallen sochn
då han körde medh honom dijth och där
till medh wara een godh slog häst, som han
doch intet war uthan kunne medh honom
intet plöiia och så snart ijsen lades sän¬
de han hästen tillbaka medh sin drängh
till Erich, begärandes sina penningar
igen, Erich tillståår sig hästen såhlt för 4
rd:r
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rihd:r och 1½ åhr före gifwit för honom 8 r.d

och sagdt att han drogh wähl plogen men
medh ingen försäkran, han föregifwer att
köpet giordes skiördetijden och att hans drän¬
3 el:r 4 weckor för juhl medh hästen til
sigh kom och wille honom lämbna, huar
till han nekade och drängen lijkwähl honom
lämbnade och efter som ingen wille ho¬
dom wårda tog Jöran Olufsson ibid. ho¬
nom efter 2 dagars förlopp änn ölf af medh
ynkan gaf fodre och sedan satt honom hoos
hustru Brijka ib:m som ingen häst egte
bäggie säria lästen wara sulltin och Skarp¬
per, Uunsterskrifwaren förgifwer sig sen¬
ien körtell kunna medh hästen giöra
som doch icke bewijstes. Hästen kom sedan
till Oluf Olsson i Bergzwijken huarest han
strax där efter störtte. Oluf Suensson
i Giutzle som tillstädes war när kiöpatt
skedde, bekänner att Erich Olsson Sade
hästen wara till 12 åhr och een godh Prog¬
häst, Erich tillstår att han så sagdt, och att
han, och så war, det nämbdeman Jon
Olsson i Wigge intyger santt wara som
medh honom hafwer fört i lagh, såssom och
att munsterskrifwaren hehla hästen af och
än rydet hafwer, Erich Olufsons gårdh förbij
och inttet å kiöpet klandrat.
Alldenstundh munsterskrifwaren Nills
Grobecs
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110.
probech hafwer aff Erich Olsson i Wigge
hästen messari och wittne kiöpt och hafa
till bruuk både på resor och hemma uthi
10 à 12 weckor och där hoos intygat aff
hästen war färdiger den tijden han honom
kiöpte och Erich intet mehra hästen wah¬
lade uthan sardt honom kunna draga
plodzen; Huarföre i förmågo af 1 cap.
köpmåhla b. 1L. L. hwijkallas Erich Olson
för munsterskrifwarens brobectz wijda
re åthal om hästen.
Dato upwistes d. öfwerstens och 2 gouverneu
rens höijwälborne h. Åke ulfsparres ordra

till befallningzman Jonas Flodin aff
den 31 martij sidstleden af inneholldh
att såssom capiten Knägg och Fendrich
præsenstiernas äre ifrå gåhlhammar af¬
reste och medh sig tagit allt rörligit som
dee kunnatt medh sig bringa, och alt
så befallt där ett inventarium att oprät¬
ta, och sedan låta pröfwa efter Hisesyns
ordningen huadh uthi bygnaden kan fehr
la, såssom och om jordens bruuk och häg¬
nadt förfara och sedan prafwa låta huad
till uprättellsse requireras, att det till
Kongl. Maij:t tienst kan af wederböran¬
dens egendomb göras betallt. Huarup¬
på är föllgdt befallningzmanns ordre
till lähnsmann Jonas Isaacson d 8 aprilis
om
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Att efterkomma wählbe:te ordre det och med
inventeningen och besachtningen genom låhns
man Jonas och nämbdeman Påhl Jonsson
i Älltnäås, Jon Ersson i Watwijken och Jon
Jönsson i Tåssåssen d 7 maij förrättadt
är, och till närmare information och under
rättellsse war häradz höfdingen befallning¬
man och hela nembden till gählhammar
detta data och befinner så wara som up¬
tächnadt är, och där hoos att sal. öfwerstleut
nanten Mathias præsenstierna hade på
gården upsatt 1659 een stoor stugu medh
2 camar, huilcken på eena sijdan är med
sigen och af mycket drypande taak, på huilcken
20
kompt förr stått 2 gl. Härbergen, 2 up¬
bygdt 2:ne drängestugur 1677 som bägge
af elaka taak äre, uthi stelle för tuenne
uthruttne stugur 3 Ett Fähnus meder
2 rinn 1667 upbygdt men elåchs Jack 4
Een ny stugu uthan Skorsteen och gålf 3
ett stall 6 ett lijtet Fähnns måst förlah¬
rat s Ett qwarnhuus neder i backen 8
Een toor kornladn neder på lägden och gde
att lijtet ställ.
Leutenant Petter Præhenstierna tillfråga

des om han något emot läng och kollf¬
mans besichtning hafwer att sägia då han
een inlagn insinuerade angående åttskillige
Kongl. bref om donationerne och giorde
meliorationer på Kongzgården och gåhlhamar
och i synnerheet att gählhammar icke
h
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någon Kongz gårdh är heller warit haffer
förmeenandes altså eij böra till någon
huus röta suahra; Altså före considere
rades huru een landh bondz pliche åhrlige¬
bör wara, och där till medh att Gund¬
wijkeligen, tarfwehuus måtte wara, och
Kluuteligen belefwatt som föllier
Dato Fehlade huus på Gåhlhammar emot
fölliande fwärde
nemb
Stoore stugan medh 2:ne ann rar
Söll sädh
där
till reparation behöfwer först 40
te nafwer à 2 öre s.m:t
216.
1.8.
Barck för
pwägningen och undersättiande med
nia syllor, sampt muhrens och gällf¬
wetz förbättrande och taakwedh och
10.213
att fönster å nyo
.14133
2. På drängetugurne och Förstugan
200 barck á ½ öre sm:t34
40 ta näfwer á 2 öre216
30 lass taakwedh á 2 öre128
Skårs stenar repareras för24.
88
5. Een ny stugu uthan Skårbsten som
kostar
2.

20 tällningar till gålf à 2 öre18
6 Tollfter bräder till taket
7
medh opsåttningen.
4.
Dålfwetz inläggiande 3 dagar
medh i 2 karlar.
2.8.
2 st:r dörar à ½ ort.
12
228
1.
siö
stoora Ställpherbärget ½ taak behofwer. Ö
4.
216
40 n näfwer à 2 öre
Tarff och arbet löön, att det förfärdiga, 3
25:16
8.
1.
h. till stoora kornladun om 20ll näfs
1.
larns reparation.
28
6. Till stoora fähuuset 200 barker à ½ öre
17
16.
7.
120 pnd näfwer á 2 öre.
1.
28
30 lass Taafwedh á 2 öre
för arbetet.
16.16.
7 Fordras och behöfwes ett nytt ställ
15.
som till Ringaste kustar.
8. Ett låfft medh 5 siå Rum Re¬
8.
Spareras för
9. Tille kähllaren repareras medh3.

6.
10. Stoora dito medh
11. alle Höökadurne förbättras med 11 63
100
Ehuruwähl sahl. öfwersteleutenanten wälb.
Marhias Præsenstierna hafwer på Gähl¬
Hammars gårdh efter ett särdelles opsatz nå
got bygdt och han och des änkietru dee byguin.
ger som han där för sigh anno 1647 Fan meh¬
rendehls nederrött och eendehls dem han sielff
upsättia låtit Dy hafwer rätten eij mindre
kunnat göra än lämpa Gåhlhammars huus
röthe widh een Landbondz skylldigheet att
förbättra. lijkmätigt Kongl. Huusesons ord¬
ningar, som åth minstone eenom obligerer
alle
59
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alla tarfwe huus hålla widh macht och reppa¬
rera, huaröfwer ett proieet och upsat giörn
är och belöper in alls 100 dåh söllf¬
wermynt. Allt fördenskulldh dlommes
sahl. öfwerste leutenanntens Mathiias
præteenstiernas arfwingar att betahla u¬
than oppehålldh besagde 100 d. sm:t till
Kongh Maij:t och cronan till Gåhlhammars
gårdz och huus reparation.
Lännzman Jonas Isaaesson påminte att
cronotijonden af gåhl hammar resteran pres¬
Annis 1679 och 1680. leutenanten Petter Pra¬
sensieerna föregaf att caitein knägg går¬
den bem:te åhr bruukatt och böör därföre sua¬
ra och sade att dess fader hafwer Kongl
frijkallellsse för tijonden, som han intett
wijdh handen hafwer, och dy excecsorer sig
denne gången
Janns Ersson i Östbärgh insenuerade ett attest¬
trem och fullmacht af Biörklinge sochn och up¬
land d. 26 februarij 1681 underskrifwit aff
Lars Larsson i Nörlinge Jon Olsson ibm
Bengdt Ersson i Nörlingh och Abraham Olson
ib:m och af præpovito och Pastore i Biörcklingz¬
wyrdige Andrea companio verificerat. For¬

drandes det till föllie 24 r.d:r huar till
Leutenanten praseenstierna suahrade att
han wille sin siette part betahla, så snart
han får rrelaxering på giorde arlest på sina
saaker, hafwandes nu intet inbonis i sin disposition
on
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Jon Jönsson i Moo, är stämbder aff Jon Mar¬
tensson och Jöns Efwertsson i Moo för tyfnadh
och skählbordh som icke compparerat uthan ress
till fääboderne dy blifwer hans saak för
suars höösa 3 mk: sm:t
Jöns Suänsson i Hällne och Owijk sochn, hafwer
Diterat Hans åttessonn i Åsen och Peder Ersson
i Klöfsiöö för een båth som dee 1679 olufwan
des af honom tagit. actor war i går icke
tillstädes och nu ähre hans och Peder heem¬
gångne någre mijhler här ifrå, dy upskiutes
saaken till hösttinget.
Jon Jönsson i Tåssåsen hafwer stämbdt Peder
Wellamssonn Biörckman för 8 d. sm: som
på ett häste kiöp skulle restere och han icke
något laga förfall wist, dy effter det 33
capit. Tingmåhla b. saker till 3 m:k:r.
majoren wälb. Carl Ruutenkrantz insina¬
erade genom mmunsterskrifwaren Nill¬
probach een specification på några
bönder, som woro 1674 på hans compagnie
anslagne begärandes att ransakal kunde
huru länge dee warit öde och huru nu där
medh förawitter och befanns som föllier
Peder Olssonn i Wästeråsen blifwit öde
a:o 1663 och uptagit på frijheet 1681.
Sten Pärsson och Suärckill Pärssons hemman
ibm blef öde a:o 1663. Snarkills hemman
ähr uptagit 1681.
Oluff
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716.
Oluf Anderssonn i Österåsen öde 1663 och upta¬
git på frijheet 1679
Brijta änckia ib:m öde 1675 och 1679 uptagit
Hallen Oluf Suenson hafwer intet waritt öde
och är behållen.

Mårthen Olsson i Rathans by öde 1675 och
optagit 1679.
Nills Larsson öde 1675 och uptagit 1679
Jon Erssonn öde 1675 och uptagit 1679
Anders Olson i Kurnge öde 1677 och uptagit 1679
Dato upbödh capitein Michael Plantingh
een köpe skrifft af Ingeborgh Suänsdotter
i Bärgz kyrkiobyn på des hemmann aff
2½ tunnelandh för 150 d. sm:t tredie
gången oklandrat.
Jöran Pedersson i Quarnsiöö upbiuder
tredie gången Påhl Suens hemman i Klöf¬
sööö bklandrat.
Erich Siuhlssonn ifrå Herdahlen upbiuder
tredie gången oklandrat Jon Andersons
hustrus och Brijta Enars och Kerstin Am¬
26
phinsdotters hemman i Altnåås aff
2½ tunnelandh för 70 rd
Erich Persson i Quissle upbudit Jon Ols¬
sons heman i Moo första gången som
han hafwer kiöpt för 36 richd:r och i hans
och hustrus Lxztijdh 2 mählinger åker och
slått där efter undantagit att bruuka
men
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Men sedan uthan lössn läggias under hemman
net.
Anders Ersson ifrå Röröen præsenterat een
bytesskrifft medh Jöns Jonsson i Moo, huar
uthinnan förmähles att dee bäggie hafwa
bytt hemman såhledes att Anders Ersson
skall hafwa Jöns Jonsons hemman i Moo
af 156 tunl:d och Jöns Jonson Anders Ersons
fadershemman i Rorden af 18 tunnel:d
och skall Anders gifwa emllan 20 rich:r
ell:r 30 d. sm:t och ett lass höö och 1 tun.
korn åhrligen till hustru Anna Jons dottr
i des lijfztijdh, och samma bythe första
gången upbudit oklandrat.
13 r
Oluf Olsson i Byn upbiuder 1 gången
Jon Suänssons hustrus odellsgordh i Byn
och hans hustrus systers Karin Månsdotters

förmyndare Essbiörn Jonsson i Lngge
samtycker att hennes jordepeningar
må till wijdare ståå inne hoos Oluff
Olsson. Huaröfwer Essbiörn till nästa
tingh wijdare skall sig förklara.
324.
nödh, dehla bäggies arfwa qwarlåtenskapen
Comminister Herr Elias Olldbergh opbiuder för¬
tig gången Oluf Swänssons odahls hemman i
Swänsåsen af 2 tunlandh kiöpt för 80 d. s.m:t
Mårten Pährsson i Kårgiere opbiuder andra
gången Jon Jemptes arfzpart i Kårgiere
klandrat
Erich Jönsson i Swansåsen opbiuder första
gången een gårdh i Låckåsen af 1½ tunl:d
för 70 d. 16 öre sm:t kiöpt af Erich Anderson
i måhla, Peder Pedersson i Klåckarbäcken och
Märitt Nillsdotter i Låckåsen
Gudmundh Pährsson opbiuder Peder Jonson
hemman i Bäggen af 2 tunlandh kiöpt
för 90 d. söllfwerm:t första gången oklan¬
ärat.
.
.
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Anno 1681 den 14 novembris hölltz la¬
ga höstetingh medh allmogen aff Berge
tingelagh, varandes i befallningzmansställe
häradzskrifwaren wällacht: Carl Wargh
och nämbden.
nembl.
Jon Olufson i Byn
Påhl Jonsson i Älltnåås
Oluf Jönson i Högen
Essbiörn Sunderisson i Glukas
Peder Jönson i Mo
Oluf Larsson i Rörörn
Jon Ersson i Wattwijk
Jon Jönssonn i Tossåsen
Nills Jonsson i Klöfsiö
Jöran Pärsson i Skahlan
Jon Påhlson i Klöfsiö
Jöns Jönsson i Bärgh

Dato publicerades Kongl. placater och ordningar
Jöran Olufson i Röröen, anklagades hafwa 5
Johannis tijdh fällt ett älgzdiur, hwilket han till
ståår af sådan handellsse skiett wara att
han tillijka medh sin hustru skulle öfwer siön
nedan för gården Roö och då kom een älgh¬
af 5 åhr gammall summandhe och hustrun
högyrän och hugg honom opi hallsen hwar
aff han stortte, Tänckiaandes ingen fahra
där medh wara, efter som han honom så¬
ledes traffadhe.
Såssom Jöran Olufsson i Röröön uthi O¬
.
laga tijdh hafwer een ällgh om 5 åår
gammall fångitt, Alltså efter Kongl. Maij:
stadga och ordningh om pacter och diurfång
dömmes han att plichta därföre 50 d:r
sm:t såsom och effter Kongl. Håfrättens
Reo
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resolution af den 24 martij 1673 för förbudett
bötha 40 m:k.
hynden wäger 1pnd och wärderat för 5 d. sm:t
Erich Jönsson i Klöfsiö käradhe till Jon Påhlson
ibidem om een Mählingh åker som tillförne
lydt under hans hemman och belägitt är in
i hans åkertegh mitt för forthen. Rp att in¬
gen ähr som kan minnas huru och på hwadh
satt heller enär sådant är skett och samma styc¬
ke förlängst bytt ifrå Jon Påhlssons hemman
under h Hans Brömsgårdh, deth Erich
Jonssons fullmächtig Nills Jonsson ibm, be¬
känner sant wara och intet contrariuem be¬
wijsa kan. Alltså lijkmätigt det 1 capt.
jordebalcken L.L som häller uhrmintes
häfdh wara ett laga fångh, förblifwer den
twistige åker mählingen under Jon Påhlsons
hemman heller dijt han den genom laga
kipte bårt bytt hafwer.
aprlern leutenant Joharman medh sine con¬
sorter i Årigge bör betahla dhee resterande
afradz peningar för Håhlåsen, och söke dem

som kunna något inträngh dem giordt.
Capitein leutnanten Wellam Jacobsson insinu¬
serade en lagbudin och lagstånden köpeskrifft
på ett hemman i pigge af 2 tunlandh
af rätta odallsmän för 11 r.d och såssom
det alloreda den 22 octobris 1674 Lag¬
ståndit war, dy bewilliades där å Faste och
dombref.
Carich
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Erich Grellsson i Högen ingaf huru som han med
Lars Olsson i Böhle hafwer giort ett hemans
bythe och medellst omyndige barns interesse
intet fått där å fastebref ehuruwähl det
lagbudit och lagståndit är, som skiedde d. 9 April
1677 och den 5 martij och 28 octobris 1678, och
eftersom det n medh Barnsens förmyn
dare är siquiderat de dato den 27 maij 1680.
dy bewilliades Erich Grellsson på hela så
litz hemmannett fastebreff.
Jon Mårtensson i Moo beskyllte Jon Jönsson
i Mo hafwa 1680 om sommaren uthi fäbodar
na stullit 8 m:k:r smor och en ost Item aff
Anders Ersson ibm 6 m:k smör och 3 alnar
lärfft, och af pijgan Brijka Jonsdotter 3 al:r
dito och Giertrudh något smör och ost; Allt
tillhopa är werderatt för 1 d. 28 öre sm:t
det Jon Jonsson tillståår sigh giordt
Alltså efter Kongl. strafordningen plichtige
lefwerera tyfnaden igen och 3 gånger så
myckett till som är 5 d. 20 öre sm:t.
Peder Siuhlsons hemman i Kluxåsen aff 2
tunlandh warit ödhe 1675 till och medh 681
och uptagitt på frijheet af Jöran Olsson pro¬
annnis 1682 1683 1684 och 1685 emädan som
gården är förfallen och jorden alldehles
lägger
ohägnadt i
luf Olufsson i Byhn upbiuder andra gången
Jon Swänssons hemman ibm aff 1½ tunl.
Larin
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326.
arm Månsdotter reserverer sin andehl

där aff som är 13½ d:r sm:t att blif¬
wa qwar stående, i mening uthi sin ållder
domb där aff hafwa sitt förrådt.
Matz Påhlssonn i Östbergh opbiuder förstol
gången hallfwa hemmannet af 1½ tunl:d
om Anders Swänsson åbodt och 1674 för
een solldat uthgick, och ingen annatt wäth¬
äm honom genom döden afgången wa
ra, och des uthan ingen arffwinge här haf¬
wer som Matz köpt för 75 d. söllfwer
m:. Förbehållandes Swänssons styfdatters
Karin Jonsdotters odahls rätt af 10 r.d.
eller 15 d. sm:t till wijdare aftahl¬
Erich Persson i Gwissle opbiuder andre gån¬
gen Jon Olufsons hemman i Moo aff
3 tunl:d för 36 r.d oklandratt
Anders Erichsson i Röröen opbiuder andra
gången sitt giordhe hemmans bythe medh
Jöns Jonsson i Moo oklandratt.
comminester herr Hans Bröns opbiuder
trediegången sahl. Peder Essbiörns hemman
i Klöfsiö köpt af Erich Tolsson för 60 r.d.
och så wijda annatt kiöp emellan kom¬
mitt är, kan det första opbodet för herr
hans intet gälla.
Steen Swänsson i Klöfsiö opbiuder andra
gången sitt giordhe hemmans bythe medh
1
sin granne Hallfwar Jonsson i Klofsu
uthan klandhers.
Lähnsman
329.
Jonas Isaalsson Fiskman in¬
Lähnsman
sinuerade en lagbudin och lagståndin By¬
thesskrifft medh Anders Erichson och Jöns
Erichsson om deras odahls hemmann i
Alltnås emot cronohemmannet i Östberg
att wara lähnsmans hemman hwarföre
bewilliades honom där å fasta
Anno 1681 den 13 octobris hölltz ex¬
tra ordinarie tingh uthi Ragunda sochnestu¬
gå efter hans nådes h:r öfwerstens och vice
gouverneurens högwälborne H. Ice Elsspar¬

res ordre, emellan befallningzmann
Jonas Flodin och fordom lähnsman
fäll:
Hans Erssonn Munsåker, angåendhe några
insurier närwarandhe i befallningzmans
stelle vällachtadt Daniel Larsson Sidenius
och hallfwa nämbd ifrå Räfsundz tingelag
och hallfwa ifrå Lijden soch uthi medell
nembl.
padh.
Oluf Pärson i Fanby
Påhl Nillsson i Sillre
Siuhl Sefastson i Tafnäs
Jöa Olson i Åsen
Bengdt Pärson i Marset
Oluf Nillsson i Wästbyn
22k.
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andehl ombördat, huar till deras ombudzman ländz¬
man Nills Hanson beiakade, och så wijda han så mycket
uthgifwit och hemmanet häfdat i een så långan tijdh
och dee intet mächtige eller willioge honom uthlössa,
bewilliades honom fastebreef.

Borgmäster Joon quast opbiuder förste gången Mårten
Andersons hemman i Hälliebacken som honom pant¬
satt är för 110 d. 8 öre kopp:rm:t
10.
Erich Jonson i Swänssåsen opbiuder andra gången ett
hemman i Lackåsen af 1½ tunl. kiöpt af Erich Ander¬
son i Miälep för 70 d. 16 öre s.m:tt
11.
Mårten Pärson opbiuder tredie gången Kårgårde hem¬
manet som han af Joon Jempte inlöst för 40 d. 4 öre
16 4: inlöst
12.
Tunmund Pärson i Hahra opbiuder tredie gången Pehr
Jonsons hemman i Häggen af 2 tunland för 90 d. sm:t
13.

amminister Herr Elias Oldbärgh opbiuder andra gångn
Oluf Suänsons sommarshemman i Suänsåsen af
tt
twå tunneland för 80 d. silfm:tt näste bördemän
till lössn.
14.
Mårten Mårtenson i Bäck opbiuder förste gången
sästnarhemmanet för 90 d. s.m:tt af Lars Ersson i
ambn.
81.
o
Anno 1682 den 13 maij höltz ordinarie
wåhrtingh med allmogen af Bärgs ting¬
lagh, närwarande befallningsman wälb:d
Jonas Flodin och nämbden.
Påfwell Jonson i Altnäh
Joon Olufson i Byhn
Essbiörn Sunwijsson i Skucku
Peder Jonson i Moo
Joon Jonson i Tåssåhsen
Joon Erson i Wattwijken
Jöns Jonson i Bergh
Jöns Jonson i Röröhn
Oluf Suänson i Wgie
Esbiörn Jönson i Wigee
sle Pederson i Föringe
Joon Olsson i Skucku
1.
Dato aflade Jöns Jonson i Röröhn sin nämbdemans eedh
2.
Dato angaf kyrckiowärden Oluf Suänson i Migge, huru
som trumbslagaren Jobias Larson sidstleden lång fredags
hafwer i Bergs kyrckia stuckit sigh afsijdes och låtit sigh der
9
inläsa och sedan om afftonen skaritt ett håhl på i tacken
eller fattigbössan och penningar uthtagit, wettandes intet
huru många, och deth at skyla och döllia förr uth miordt
såsom ett strun effter des handz stoorleek att sättia i stäl¬
let för dhet uthskurna, det han och swärtatt hafwer, men
eij rätt onssatt och dy dhet där lämbnadt.
Tumbslagaren Tobias född i Öwijkens tinglag och Ny¬
skie sochn uti miäla by, om 16 el:r 17 åhr gammall, oe
känner effter långfredaas predijkan och catechessimi exc¬

men lämbnat sigh afsijdes baak i kyrckian och sedan opskutit
theen på låset och dörren opbracht, och lämbnadt öppen och
samma affton widh solenes nedergångh dijth gått och
med een nafwar bårat några håhl på Ståcken och sedan
medh een knifrestet och uthskurit så stoort at han med
sin hand kunde komma ien inn: tagandes allenast
221
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der uthur 4 dal. 25½ öre kopparmynt, efftersom han med
handen medelst een tärmohl af beslaget eij längre nederi
Ståcken rächt: williandes intet bekänna någon med sigh
däruthinnan warit i rådh och deelachtig, uthan han åtta
9.
dagar förr, widh deth han sågh folcket läggia penningar der
nn, dhet förslaget giordt att skaffa sigh medell att dubble
medh och dem förwarat i capitein Michell Plantingz
gårdh, där han wijstades och påskdagen något der af bort¬
dubblat och sedan lijkwäll igenskaffat, och capitens hust.
medelst lyssning der effter i sina huus ransakat och besagde
4 d. 25½ öre uti een höobodh tredie dagh påsk funnit för
warade i een strumpa som Tobias ägde och capitensken
igenkände och deth för kyrckiooherden wyrdige h:r Johan
rade strax oppenbarade, huar effter Jobias antastades.
bekännandes strax sigh stölden giordt och bedrifwitt, och
altså kommo mehrbem:te 4 d. 25½ öre k.m:tt till rätta
ighen
aldenstundh Trumbslagaren under capitein manhaf¬
sigh Michell Plantins compagnie Jobias Larson hafwer
effter egen bekännelse uthur Bärgs sochne kyrckia stulit
af dee fattiges penningar 4 d. 25½ öre kopp:rm:tt och Kongl.
77.
2.
Maij:t allernådigste straffordningh i des tredie punct
21.
dicterer och biuder att alla kyrckiolyfwar, som första
gången lijtet eller mehra stiähla skole till lijfwet aff
6.
wnder rätterne dömas; Altså till underdångst
föllie af högstbem:te ordningh dömmes Tobius Lar
9.
11.
0.
son för berörde kyrckiestöldh till lijfwet, Doch i diupaste

omiukheet till högl. Kongl. Håfrättens nedh, och
höggunstige omdöme och resolution heemställes.
3.
Mattz Påhlson i Östbergh opbiuder andra gången halfwa
83.
gården Östbergh för 75 d.r s.m:tt och reserverat Anders
Suänsons styfdåtters Karin Jonsdotters arfspart
der uthi, nembl. 15 dal. s.m:tt
4.
Peder Päderson i Quarnsiö præsenterade een lagh¬
buden och lagstånden testamentz och sythningsskrift
gifwen af Anders Staffanson i Hallen på des hem¬
man ib:m af ett tunland och alledes lössörer med
mehra som den innehåller. Och så wijda han där med
lagl. procederat hafwer och tredie gången d. 12 octob.
1680 oklandrat opbudit och icke heller sedermehra beril¬
iades honom der å dom och fastebreeff.
5.
6.
Joon Jonson i Turiigen insinuerade een lagbuden och
lagstånden kiöpeskrifft af Anders Olufson ib:m för
des hemman att gifwa 2½ r.d:r huar med han lagl:.
procederat hafwer och tredie gången den 12 octobris
1686 opbudit och klandratt allenast aff syster sonen
Nills Anderson för sin moders systers parti Hemma¬
nat som sedan berättas wara betalt och skall me
Qwittobreef bewijsas, ehuruwäll han icke lagl. med
penningar klandratt och i medlertijdh är 1½ åhr
särbij, dy bewilliades Joon Jonson doombreff
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odals rätt och cesion i löst och fast 30 d. s.m:tt
huarföre dömbdes att han får der å laga fångsbreef.
17.
Gevaldigeren Raal Råse præsenterade een lagbuden
och lagstånden köpeskrifft på Jon Larsons hemman i
sanna by af 4 tunland kiöpt af des creditorer för 100
dal. s.m:t som 1681 åhrs protocoll widlyfftel. exprimerer
18.
Anders Nilson i Tåssåsen opwiste ett testamentum reci¬
procum oprättat emellan sig och sin hust. Lissbetta Jöns
dotter om sina löösören att den som den andra öfuerlef:r
skall behålla löössörerne och effter bäggies död, delas emil¬

lan deras arfwa opbödz 3:die gången, och här hoos brodrens
Jöns Nilsons och broor Joon Nilsons breef af detta dato
att dee där hust. Elicabera sin man öfuerlef:r henne fritt
11.
huus rum unna och åhrl 2t: stan: och der iempte åth
henne föda een koo och 4 st. små creatur i des lijfstijd
huilcket dee inför rätten tilstode och låfnade præstera.
19.
ö
comminister h:r Elias Oldberg opböd 3: gången Oluf Suän¬
sons hemman i Suänssåsen om 2 tunl. för 80 d. s.m:tt
näste bördemän till lössn oklandratt.
20.
borgmäster Joon Mårtenson qnast opböd andra gången
Mårten Andersons hemman i Hälliebacken pantsatt för
110 d. 8 öre krm:tt
21.
Mårten Mårtenson i Bäck och Maria by sochn opböd andra
gången Wästnar hemmanet som Lars Erson på des arf
wingars wäg:r för 90 d. silf:rm:tt försåldt.
22.6
Erich Jonson i Suärssåsen opböd 3:die gången Märitt
Nillsdåtters i Lackåsen, Erich Andersons i Miäle och
Peder Pedersons i Kåckare backen odals tilfaldne gård
i Tackåsen af 1½ tunl. för 70 d. 16 öre s.m:tt huilcket
Märitt Nillsdåtter klandrade som een rätt bördiger
der till: föregifwandes sigh den aldrigh försåldt
tiu.
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utan effterlåtit Erich Jönson sittia i gården och lijk
wäll detta åhrer sig uthfrängt: begärandes sitt hemmen
igen emoot den skuld som der på är betalt det henne
lijkmätigt det 7:de cap. jord. b. L.L. effterlätz och hafua
macht besagde Erich och Peder för ohemult sälliandhe
laggöra.
Anno 1682 d. 21 decembris höltz lagha
ting med allmogen af Bergstinglagh
wederwarande befalningsman Wälb:de
Jonas Flodin och nämbden.
Påfwel Jonson i Altnäs
Joon Olufson i Byhn
Esbiörn Sunwijsson i Skucku
Peder Jonson i Moo
Jöns Jonson i Bergh

Jöns Jonson i Röröhn
1
Oluf Jonson i Högom
Joon Pederson i Räthan
Oluf Jonson i Bergswijken
Mårten Jonson i Wägge
Oluf Anderson i Åsom
Oluf Olson i Räthen
Dato aflade Oluf Olsson i Räthan sin nämbdemans
reda book.
2.
Dato publicerades Kongl. Maij: förr specificerade 1 ca¬
cater och påbud.
3.
Inga allmänningar berättas här fleera finnes än som
afradzlagde äre och innom wissa rå och märcken be¬
grepne effter brefwens lydelse, men deras gamble böxle
breef infordrades a:o 1666 som ännu bårte ähres
1.
Dato stältes fendrichen Oluf Rasswill för rätten och
skuldgafs hafua besåfwit kåhnan Britha Månsdotter
född her å tinglaget och Altnäs by, huilcken tilförenne
för 15 åhr sedan belägrat är af een ogifft ryttare An¬
ders Anderson ben:d huilcka nu bekänna och tilstå
giärningen och är fostret in augusto sidstleden missgått
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och Påfwell Jönsons hustru i Altnäs, Anna Jönsdåtter
warit då tilstädes och änckian hust. Britha Enarsdotter.
hust. Anna bekände effter alfuarsom påminnelse att
kånan Britha h. Johannis tijd sidstleden bekänt sig haf¬
wande wara och sedan 8 dagar förr än det mussgickz
olai tijd på kyrckiowägen beklagatt sigh der af wara siuk
och lögerdagen der effter sändt bud effter sigh om nättan
då fostrett föddes och eij stöörre war än som skapnan sees
kunde huilcket hon eedeligen intygade.
Hust. Britha Enarsdotter som näst för olai tijd ifrå Quiss¬
leby till Altnäs booforder war, berättade att kånan Bri¬
ta, Olssmässotijd natten emoot een lögerdagkom til sig
siuker och bekände sigh hafuande wara och födzlestunden
för handen, då denne sändt effter granhustrun Anna Jöns
dotter och i bägges deras närwari födde hon ett piltebarn
warandes så stort att skapnan kunde synes, men aldeles

dödt och eij halfgångitt.
Uthspridt hafwer warit det kånan hafwer och förr wa¬
rit med barn, huar om Sunwijss Månsons hustru i Alt
nas skulle hafwa wettenskap huilcken examineradesi
edzstad der om och bekände att kåhnan Britha förledne
Kyndersmässo tijdh ett åhr sedan några dagar war siuk
af ordin. Gunnesiuka eller menstiuo och altz intet
mehra än quinfolckens ordin. flöd hade, henne tilspor
des om hon det beagh, suarade, så, men ingen lijknel.
se till något barn, kånan bekände omsijdher sig hoos
Fendrichen 1681 een Månadz tijdh wara och med honom
hafft olåfligt omgänge men intet hafuande warit
fendrichen är och uthropat 1670 eller 1671 hafft ett oudh
ta barn med een quinnes person i Ragundz tinglag
på Kiählen och därom nu tilspordes, men aldeles
nekar, föregifwer och sigh henne eij häfdatt hafwa
fast än han derföre berychtat och angifwen warit
Fendrichen tilstår häfdat Britha 1681 såsom
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och sändt kläder till barnet på Kiählen, efftersom
han derföre beskyltes.
Ehuruwähl fendrichen Oluf Rasswill hafuer besåfwit
och häfdat kånan Britha Månssdotter, så blifuer han
N
lijknäll denne gången icke derföre saakfälter, uthan
viffereres och opskiuthes till des han å nästa ting till
föllie aff dhet 19:de cap. tingmåhla b:n sielf tolffte Eede
ligen sigh befrijar eij hafua häfdat och aflat barn med
quinnes personen i Ragunda tinglagh och kiälen.
Och såsom kånan Britha tilförne oächta barn
med een ogifft ryttare hafft, så fördubblas, böther
ne och blifua inalles 40 m:k:r och så wijda hon för
ährlige och troowärdige dannermnor bekänt
för födlen sigh hafuande wara, så hafuer hon Kongl.
placatet om barnamordet eij öfuerträdt och dy der
före ostraffat blifwer.
Regementzskrifwaren Jonas Wargh opwiste een ransak
ning och wärderingh på 1681 åhrs åhrswäxst på chronhem¬
manet Gåhlhemmar hållen den 14 sept. 1681: warandes
der effter på Kongl. Maij:ttz och chronones halfua deel blifwit
202 skyhlar korn och 1/½ bundh à 5 k:r till prob, och 31 lass
10ts höö: rächnandes 20 6 pe huart lass huar tunna Skan

t
nemåhl 2 d.r s.m:t och een Gilling höö för 1½ dr sm:t
Nämbden tilspordes till större säkerheet om der med så
i sanningär så till quantumet som wärderingen huar
till beiakades och entygades eij mehra på halfua dehlen
fallit wara och effterhögsta marckgången wärderatt
warandes summan mnalles 54 d. 31 öre 2/5 t
som uthgångit är.
6.
Matz Påhlson i Östberg opbödh tredie gången halfua gården
Östbergh för 75 d s.m:tt och reserverat 15 d.r s.m:t.
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för Anders Suänsons styfdåtters Karin Jonssdåtters
arfspart.
Steen Simonson i Klöfsiö öpbäd tredie gången sitt gior¬
de hemmans bythe med Halfuar Jonson i Klöfsiö och om
1.
millan leget wäll förlijcht
Märitt Gussarimsdåtter i skåhlan testamenterat sina
döttrar Britha och Anna Olufsdöttrar all sin ägendom.
i löst och fast och opbödz första gången, huar wid reserve¬
res hennes sone sonss arfs prætension så wijda dhet
arfgodz ähr.
9.
Märitt Staffansdotter i Hallen gifwit sigh till sythning
hoos Peder Pederson i Hallen och opdragit all sin ägendom
i löst och fast, och är det fasta ½ tunlandh som opbödz första
gången.
Summarum på alla afdömbde saaköhren.
3725
pro anno 1682
huilcka således fördelas.
chronones
12129:8
7.
167: 29:8.
målzägandens
109138
häradetz
398
aflårtningar som hafwa
plichtat med kroppen.
t3

sålunda wara å tingen i Jemptelandz anno 1682
passerat och afdömbdt som ofuanskrifwit finnes
betyger undertächnadt med egen hand och signete
actum vt supra.
opia
Anno 1682 d.2 augusti då ordinariela
mans tingh höltz på Frössöö Kongzgårdh, ko i
rätten ländzmannen i Raghun sochn och Mänss
åker Hanss Ersson ben:d supplicando föregif¬
wandes, hurusom någre tolfmän i bem:te Ragun
sochn öfwer honom hoos högwälborne h:r Gouver¬
neuren Sperlingh om een ransakningh anhållit
angående någon otroheet, som dee föregifwit.
han widh dee Norshes sidsta iufall uthi Jemptlandh
skulle begådt, hafwa, huilcken ransachningh förme¬
delst h gouverneurens befallningh öfwer hond
förleden Sanuario hållen blef, och effter nogha
inquisition för dee beskylningar dee honom till¬
lagdt, aldeles wardt befrijat, som medh mehra
h:r gouverneurens honom af Gaefle d. 15 februa
a:o 1682 sedermehra gifne befrielse breef uttrycker.
oachtadt alt detta hafwa dee gadhe herrar sepite
rade till denna ransakningh honom ländzmanen
tildömbdt at betahle halfwa ransakning omkåstne
den och expenser som sigh till tiugu och nijo dal:r
silfwerm:t belöp, för huilcka han är excquerader
worden, anhållandes fördenskull hooss rätten
om förskoningh der medh, helst och emedan han
till sådant procedere ingen orsaak wahrit utan
des elcka angifware och förfölliare. Be¬
swarandes sigh her hoos att förutan desse
29 d:r sm:tt han till siustijo och tree daler
s:m:tt uti resekåstnader giordt och tilsatt
huilcket han och des wederparter för ränttal
t
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80.
kiöpt af sine slächtningar och rätta bördemän för
138 d. 22: 16 s.m:tt och klandratt af Peder Olsson
i wy allenast i så måtto att han är opfördh för 18 d:r
s.m:tt och icke mehra på sin quota opburit änn 2 d.
8 öre s.m:tt och dhet öfrige kommer hans medarfwa
till: föregifwandes kråssen sigh hafua qvittentier på

dhest andra, och at Päder Olson intet där om
skall tilltalt blifwa.
15.
t
Ländzman Erich Jönson opbödh tredie gången 1/3 tun
land som han af hustru Märitt Andersdåtters credi¬
torer inlöst och under ländzmans hemmanet i een
röök slagit.
20.
Nillss Bengtson i Ansahla opbödh andra gången
klandrat halfua Helliegården i onsahla by om 1¾
tunland af Oluf Och Carl Olufssöner i Öhne på
Frössöhn för 45 d.r s.m:tt som till dem af Oluf Jonson
warit pantsatt.
21.
Anders Anderson i Saker opbödh 3:die gången ett hem¬
man i Fåker som fyra tunlandh kiöpt af des åth¬
skillige odalzmän för 105 d. silf:r mynt.
22.
iul Jonson i Ängie insinuerade een skrifft af d. 8
maij innewarande åår, innehållandes huru som ha
med sin hustru Märitt Nilssdotter till någon hög
ålderkombne äre och ingen af nästa arfwingar
kan dhem till sythning antaga och skiötha emädan
deras 2:do döttrar äre genom döden afgångne och
bäggie små omyndige barn effter sig lämbnat waren
des dy föranlåtna sins emillan deth afftahl och
sluuth göra, att dhen som dhen andra öfuerläfwer
81
skall må behålla all des ägendom i löössöhren och
effter bäggies dödedagar, dehlas huad öfrigt kan wa¬
ra emellan barnabarnen och så wijdha dhet aflinge
godz är som mågen Oluf Erichsson i Ängie betygade
så tillåter Sweriges lagh sådant testamentum Re¬
ciprocum och i deth anseende ährkänner och rätten
deth stadigt att förblifwa
23.
Joon Anderson i Lundh incaminerade een resta¬
mentz skrifft af detta dato, att han medelst ålder
och Bräckeligheet hafuer sitt odals hemman i Lund
af 1½ tunland medh alla löössöhren opdragit
sin broders son Jöns Isachson att antaga bruka och
behålla som annan wähllängen ägendom, för sigh och

dee sine och där emoth han obligerat sigh medh nödh
torfftig uppehälle och kläder honom Joon Anderson
och des hustro till dödedagar försöria, huilcken näste
bördemänn och arfwa förste gången oklandratt
opbödz.
Ano 1683 d. 16 maij med allmogen
af Berigh tinglagh i befalningsmans
och nämbdens närwaru.
Påfwell Jonson i Altnääs
Joon Olsson i Byhn
Essbiörn Sunwijson i Skucku. Peder Jonson i Moo
Jöns Jonson i Bärgh.
Oluf Jönson i Högom
Joon Jönson i Moo
Jöran Person i Skåhlen
Oluf Olson i Räthen
Oluf Suänson i Klöfsiöö
Nillss Jonson i Klöfsiö Joon Ersson i Watuwijken
ttz
Dato publicerades Kongl. Maij:t förr
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specificerade placater och resolutioner.
nämbden intygade inga gärningsman här i tinglaget
synnerheet wara och huarcken sochne medh skomm
kare eller skräddare antagne uthan hielpa huar än
dra tillijka medh några soldather som der medh be¬
tom att någre bönder waritt som medh
wahna äre. R
nsagot.
sindhe sig förtient, såsom i wigge och Böhle, men nu
äre dee gamble och merndeels oförmogne där till.
warandes i uthskoghenelach och fråstachtigh sädes,
jordh och uthan kundhe eij kunna swara där besutti
3.
Erich Larsson på Gahhammar kärade till nämbdemen
Jöns Jönsson i Bergsbyhn som skulle han förledne höst
fält ett älgsdiur på Gåhlhammars skough, huar till Jöns
nekar: föregifwandes bäggies wåhnor intet långt ifrå
huar andra wara belägne och att diuhret på sin skogh
blef fält och hullstahn ännu wähl synas kan. Men
Erich påstår deth på sin skogh wara skiedt: frågandes om
han icke får angifwa, om Jöns deth medh bössa skuttit
huilcket tillätz och han föregaf deth af ledet och draget
kunna wijsas. Resolutio Så wijda hullstahn
rumnet där diur föll och blef liggiande icke
är tillijka med ledit besichtigat och dee där om ähre
strijdige, Så förordnades trenne å huarderas wägnar

deth att göra.. Actor begärte Joon Olsson i Byhn
Peder Jonsson i Moo och ländzman Jacob Hansson.
Feus kieste Påhl i Altnäs, Essbiörn i Skucku och
Jon Jonsson i Moo
4.
3.
Jon Mickelsson i Krokum och Rödöhns sochn
genom des fullmächtige ryttaren Sunwijss Mån
sson i Altnas, angaf huru som han fiohl om win¬
teren mistade een trääflaska med 1 kanna.
1
83.
bränwijn uthi Klöfsiö giästgifware gårdh, som
Carl Hansson och Jöran Stensson skolla tagit och deth
opdruckit: begärandes sin betahlningh igen. Carl
war tilstädes och bekände sigh tagit flaskan som utin
slädan war opprijfwin tillijka medh Jöran och brän¬
wijnet uthdruckit och Jöran tagit flaskan, huars huuss
bonde Nills Jonsson berättar syne barn flaskan
mellan 2:ne huus igenfunnit och ägaren låtit igen
få, som han och i sin skrifft tillstår. Drängen
Jöran tiänar nen i niembdahlen och icke stämbder
fullmächtigen Simwijss föregaf att flaskan kunde
wähl wara opprifwin och att eij mehra sökes än betahl
ningen för bränwinet, huar om dee ähre förlijchte.
Jörans då warande huussbonde berättar drången
sagdt sigh stå i wacht, enär Carll togh flaskan och
hulpit honom dricka uth bränwijnet.
Såsom intygat och bekänt är att Carl Hansson och
Jöran Stensson hafwa stuhlit een kanna bränn
wijn aff Joon Mickelsson i Krokum som till wär
de warit 2 dal:r kopp:rm:tt så böör den effter berörde
wärde betahlas, och efter Kongl. Maij:ttz straford,
ningh tree gångor så myckit till: förståendes att
Carll betahlar allenast halfparten och Jöran lag¬
sökes om den andra hallfwa dehlen.
luf Swänsson och Nills Jonsson i Klöfssiöö, en
gofwo hurusom Jöns Essbiörnssons hustru In¬
wid Jonssdotter förledne höst, ett fåår af huarde
ra sigh till känt och gårdzmärckie på dhem satt.
warandes på Olufz ett hahl på högra örat och på
Nillsses ett på wänstra och hust. Ingrid högra örat
af dem bäggie skuhrit: lämbnandes hålet och Olufz
märckie qwartt orördt, som war på högra oratt

och äfwen på Nillsses. Hustru Ingrid föregaf
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Sententia
84.
sigh förledne höst blifwa dijth gifft och blef sagdt och un¬
11
derrättat att 2:d omärchte kämb wore bårta och hon
dem eij wähl känna kunde och dy ibland andra byd
nn
sens fåår 2:d tagit och satt gårdzmärckie på dhemb.
wettandes intet annat än dhe hörde sitt folck till
och strax där effter blefwo dhee deth warsse och togho
sina unga faar igen, huaremoth Nills säger henne
intet sträfwat uthan ohrsächtat sigh eij annat wet¬
tatt än dee hörde sigh till: blifwandes strax därom
eensse, men lijtwähl blefwit uthspridt och dy eij
dristatt sigh deth låtha oangifwit.
hansedt hust. Ingrid hafwer lagdt sitt gårdzmärckie
på Oluf Swänssons och Nills Jonssons 2:ne fåår, så
befinnes 1:no att hon näst tilförnne war giffter blef
wen med Jöns Essbiörnsson och dy fååren eij kändt.
9do att twänne wnga fåår berättades för dhem wara
bårtta och hon altså af okunnigheet 2:ne lamb af hoo¬
een tagitt och märcht och låtit förra märcken orörde
blifwa qwarr och dhem icke instängt uthan låtit dhem
äfwen föllia dee andra och widh påminnelsse daghen
effter där om strax sigh rättat, huar af sees kan att hon
icke af någon och sko och ärgheet uthan af missförstån
dhet giordt, uthi huilcket anseende hon för böther frij.
kallat blifwer och här medh wahrnas see sigh wijsligare
een annan gångh före.
Oluf Swänsson i Klöfsiö præsenterade sin sahl. faders
Swän Olssons sythnings och testamentzskrifft aff
den 9:de maij anno 1675, af innehåld att behålla des
ringa ägendomb, men sin hustrus afsatte deel skulle
stå till wijdare beskedh, huar å hans broders son Oluf
Jonsson klandratt och nu tillstår sigh wara om alla
löössöhren förlijchte nembl. att Swänsson skall
uthgifwa 15 d. s.m:tt och 21 dal. dito mynt som
85
Hans Olsson i Mässlingen skall wara skyldigh i
lijka måtto cederat, huilcket medh handebandh
in för rätten bekräfftades, men slåttängiett aff

5 lass som skall wara ifrå Jonsgården under Erichs
gården satt wille Chresten intet swahra till effter
han intet stämbder är, dy differerades saken.
7.
Anders Olufsson i Österwigge och Bergs sochn och
tinglagh opbödh förste gången ett hemman i bem:te
Österwigge by belägit af 1 ½ tunlandh som han aff
tt
sin broder Oluf Olsson kiöpt för 60 dal:r silf:rm:t
een koo och 2 tunnor korn, jembwähl och hust.
Märitt till förradh åhrl. gifwa 1 tun: korn och 1/4
tund blandkorn, såssom och åth henne föda1 koo
och ett fåår, doch Karin Månsdåtters andehl i Hem¬
manet reserverat, huaraf hon sitt förrad hafwa
skall effter deth skrifftlige sluuth dem emellan giort
ähr och sielfwa köpesedelen af d. 8 feb. 1682 utwijser.
Påfwell Swänsson i Klöfssiö opbödh första gången
Pedher Jonssons hustrus hemman ib:m som han
medelst fattigdom under ächtenskapet nödgatz sål
4un
ia af 1½ tunland för 69 dal:r s.m:t som sielfwe kiöpe
skrifften af d. 19 martij a:o 1678 med troowärdige
wittnen förmår och innehåller.
6
Såldtskähren m:r Oluff Wulff, anpræsenterade
ryttarens Gunwijss Månssons accord de dato
Wijken d. 5 decembris a:o 1678 att han för sin och
sin sons Cuur bekänner sigh skyldigh wara, 132 dal:r
k.m:t och sin ägendom till försächringh sätter, som
då warande quarteermäster Anders Curi och Jen¬
drich Oluff Akman såssom wittnen underskrif:
45
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huilcket Sunwijs tilstår, men föregifwer sigh på summa¬
betalt till 50 dal. k.m:tt, huar till nest. Oluf eij aldeles
neka kunde: berättandes deth endels wara till 50
d: koppm:t warie: anhållandes att hans ägendom
för roten må kunna effter contractetz lydelsse sigh
till säkerheet för andra creditorer blifwa lagligen för
sta gången opbuden, huar till bejakades.
Anno 1683 d. 18 och 19 maij höltz laga
wåhrtingh med allmogen af Owijtens
tingelagh närwarande befallningsman
Jonas Wargh och nämbden.

Peder Olufsson i Backe
Joon Olsson i Swänsåssen
Erich Andersson i Miähle Oluf Mickelsson i Gillstad
Peder Olsson i Östnähr
Swän Pädersson i Häggen
Elias Jönsson i Wynälfuen Nills Pädersson i Hackåse
Mattes Hansson i Wijken
Anders Nillsson i Giähla
Göran Pädersson i Kiöfre
Bengt Jomsson i Båhlåssen
ttz
Dato publicerades Kongl. Maij:t placater och reso¬
cutioner som förr nämbde ähre.
Durieren under capitein Carl RuthenBrantz com
pagnie Jonas frijman barnfödder i Wässmanland
i Kåhlbäck sochn och Frösswa by, skuldg afs hafwa
1.
häfdatt och aflat barn medh Elin Olssdåtter i Kiän¬
deråssen, som till man hade, soldathen Peder Ander
sson moora, huilcken 1674 uthcommenderades och
berättas wara 1676 på hwaltisken widh wissmar fån
gen af dee danske och till kiöpenhambn med dhe fl
re förder, huaribland rustmästaren Anders Mar
tensson koö nen war och nu bekänner sigh see
87
honom Peder moora första åhret, men sedan intet
efter som han gaf sigh under ett danskt landz rege¬
mente som i skåhne camperade: wettandes dy in
tett om han är lefwandes eller dödh. Jurieren ähr
laggiffter medh Sigrid Hans dotter ifrå Medellpadh
om tillobarn ähr: för 17 åår sedan och med henne
2:ne pijgebarn aflat den ena, haar fadren hoos sigh
och den andra modren som 1671 begifwit sigh, utan
manssens willia och wettskap till Norie och förr än
han 1674 uthcommenderat blef, begärt divartium
som intet tillätz som pastor Loci herr hans drade¬
betygar, uthan bäggie skulle förmanas till rätt äch¬
tenskaps läfnatt. bem:t Segrid bewittnes af Oluf
Jonsson i Nääs sochn och Åhlstad by medelst des o¬
daterade zedell i trundheem in februario 1682
födt oächta barn som hust. Anna Perssdotter Anders
Jönssons i Sillbacken och bewittnar med een zedel
gifwandes efter tillfrågan jurieren widh handen
att hon skulle wara besåfwin aff een Hagge Pedher
suaar, som skall tiena i Vndersåkers gäldh och Handöls
by: warandes okunnigt om han gifft eller ogift ähr.
Furieren tilstår sigh Elin Olssdåtter häfdatt och
radt med barn, som föddes i Kyndermässotijdhen

sidstleden och sidst på Åkeföret 1682 flyttiat till
Elinsgårdh i Kanderåssen och tilförne huarcken
med henne stort bekänt warit eller olåfligit omgän¬
gie hafft, uthlåtandes sigh willia ächta Elin, som
deth stulle tillåthas Pastor Loci berättar att
leutnant Anders Curi för sigh refererat som skulle
dins man Päder Mora wara i Skåhne dödh blefwen
under den tijdhen han där war.
Såssom owijst är antingen Peder Andersson mora
är dödh eller läfwande, icke heller fulleligen bewijst
om och enär och af huem furierens Jonas Föijmans
hustru Sigrid Hansdåtter är besåfwin och aflat oächta
8
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håhl skohla tillijka med tistelio wara tilstädes.
14.
Leutnanten Erich Johanson Plantingh befriade sigh
redeligen med kånan Märitt Pärsdotter intet ola
ligit omgiänge hafft och mycket mindre aflatt barn
med henne i Eedzgärdzmän ähre Hans Hansson i Lagder
Erich Jonsson i Håff, Joon Andersson i Östnär, Oluf
Jöransson i Giähle och Hans Larsson i Skedhe.
13.
Peder Biörsson i Hallom anklagades af besökiaren
Anders Jonsson förledne winther hafwa infördt 3¼
skålpund olåfligit tobaak, deth han tilstår: föregifwa
des deth wara sannings godtz. Icke des mindre saak
talles han först såssom een förbudzbrythare till 40
m:k och föruthan confiscationen plichtar han medh
8 d. s.m:t effter Kongl. Maij:t renoverade tobackz pia¬
cat och des 12 artickell
2.
16.
Päder Halfwarsson i Roghsta ähr beslagen med 2¼ skåll
pund olåfligit toback, och dy dömmes som een förbudz
byythare att plichta med 40 m:k och iempte confisca
tion böther han 8 d. s.m:t
17.
Nills Nillsson i Edhe uti Altzen sochn är citerat
tridie gången att comparera leutnanten Petter
apell till swaars om hans saker som han 1677 under
händer hade och icke i fijendens händer kommo effter
een attest som Jöns Hindersson i Hallom d. 30 janu¬

arij 1681 gifwit och icke heller närwarande ähr. Och
ehuruwähl Nillss Nillsson nu borde dömmas lijk¬
mätigt det 12 cap. tingmåhla b:, så låther deth
lijkawähl sigh icke giöra, efftersom Jöns Hindersson
icke närwarande är och till examen komma kan
icke des mindre plichtar han för tredsko tree
marck.
18.
skall
18.
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juhl Pärsson i Kiöfra opböd andra gången helne
gårdh af twå tunland kiöpt af Erich Andersson
i Miähle och Pedher Olsson i Funäs för 127 d:r 16 öre
silf:rmyntt.
19.
Hans Jonsson i Tåssåssen opbödh andra gången kiöp
ra gården af 3 tunland som Erich Olsson åbodt för
114 d. s.m:tt oklandratt.
20.
Pastor h: Hans Drake oppwiste Pedher Erssons köpe
breef af den 2 aprilis 1665 på des odalzgård, Fast¬
gården ben:d af tree tunland för 30 r.dr huar med
han lagligen procederat och 1687 den 16 octobris
är där å fastebreef bewilliat och icke extraderat som nu
Item af Erich Andersson och Israell Sachrissons köpe
breef af den 12 martij a:o 1666 på sine och sine sy¬
stoars wägnar 1½ tunland i Fastegårdz by för 24 rdn
huilcket den 5 novembris 1668 opbödz tredie gån¬
gen oklandratt, och dy bewilliades där å dombreeff
och icke extraderat som nu skiee skall.
Anno 1683 d. 13 decembris höltz
lagha tingh med allmogen af Bärgh
tingelagh, närwarande i befalningzmans
ställe häradzskrifwaren wäl:tt Carl Warg
och nämbden.
Påfwel Jonsson i Altnäs
Joon Olsson i Byhn
Essbiör Sunwijson i Skucku Peder Jonsson i Moo
Jöns Jönsson i Bergh
Oluf Jonsson i Högon
Joon Jonsson i Moo
Jöran Pedersson i Skahlan
Oluf Olsson i Räthan Nills Jonsson i Klöfssiö
Joon Ersson i Wattwijken
Jöns Jonson i Rörom
145
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Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placater.
Soldathen Swän Persson Biörn ifrå Stockholm till
står sigh besåfwit änckian Malin Pädersdotter
ifrå Klöfssiö deth hon och bekänner. Huarföre plich
tar han effter Sweriges lagh 40 m:k och kåhnan efter
Kongl. resolution 20 mk:r.
3.
Jöns Jonsson i Bärgh tilltaltes om deth älgsdiuret
han på Gåhlhammars skoghen effter Erich Larssons an¬
gifwande på wåhrtinget skall skuttit, huilcken ne
star där till som förr. Dee förordnade synemän
på wåhrtinget tilspordes på huars skogh diuret fans
wara fält? Rp. På Bergsskoghen. Om deth santes
gått för ledet. Rp. att fiätten war på både sijdor om
leden lijka stoora. Erich Larson oppwiste een attest
af Joon Påhlsson i Altnäs daterat d. 2 decembris
1683, lydandes att Jöns Jonsson som hans huussbonde
1682 war, berättat i troomåhl sigh tillijka medh
Erich Siuhlsson i Gåhlhammar skuttit een älgh, deth
han will med eedh besanna och ytterligare nu deth
sägher sigh kunna såkert göra.
Jöns Jonsson opwiste sine grannars, Anders Swän
sons, Oluf Swänsons, Anders Olssons och Larss
Swänssons attestatum af den 13 januarij 1683, af
innehold att dee effter Jönss begäran hafwa besichtigar
een älgshudh och kunde intet wähl wetta om druret
war skuttit eller gått för ledh, dåch syntes lijkare
att deth skulle wara för ledh gått.Dee berätta
nu att håhlet war något långt. Jöns tilfrågades
huarest huden ähr. Rp. att hon är såld till Peer
Olsson i Glijssbergh i herrdahlerne, Huarföre han läth
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huden besee. Rp. Att Halfwar Jonson som ländzman
war, sade att där på klandras och han wille reesa bårt
huden att försällia deth han och giordhe.
Joon Påhlsson besannade eedeligen sin attest, att Jöns
Jonson några dagar effter Michaelis 1682 för sigh i sin egen
midia sagdt, sigh och Erich Siulsson skuttit ett älgsdiur
Joon berättade sigh samma tijdh säija till, Erich Siuhlsson
att deth war ett godt slachtnööt som Jöns och han
fick, och Erich swaratt tijgh där medh, det Erich föregif¬
wer sigh sagdt för den ordsaken skuldh att Jöns war

hans huusbonde: nekandes sigh wetta där af heller
med Jöns der om warit i lagh doch hafwer Jöns honom
i wåhras älgskiött gifwit
Saken togs i betänckiande och efftersom eedeligen bewit¬
nat är att Jöns sagdt sigh diuret skuttit. Så afsades
lijkmätigt domare reglan att Jöns sielf siette skall
sigh wäria diuhret eij skuttit.
4.
Soldathen Magnus Tiällman fullmächtig giordh af
soldathen Oluff Ram, forfrade af Jöran Pederson
i Hallom 5 r.d in specie som han honom på ett
gårdekoop gifwit och nu sigenfordrar efftersom han
gården icke behölt. Jöran Persson tilstår sigh fått
5 r.d till fästepenningh på hemmans kiöpet: wij¬
sandes deras attest som öfwer kiöpet warit hafwa.
nembl. Mårthen Olsson och Jöran Olsson i Hallom
och efftersom han ryggiade kiöpet, will han dem
behålla, helst emädan som han i medler tijdh sin boo¬
skap och spannemåhl föryttrade och des medelst
fick intet såå iorden förr än grannarna afsått.
under sakens betänckiande och sluth till dombs för
lijchtes partherne således, att Jöran Pädersson skall
146
1.
2.
3.
290.
gifwa Oluf Ram4 d. silfwermynt och behålla
sitt hemman och deras kiöpz där med ophäfwit
1444
Jöns Andersson i Sigge besuärade sigh öfwer sin in
qvarterade soldath Carl Höök, för deth han sigh förled
sne sommar med wärian uthan saak slagit på wän¬
stra ärmen att han war blå och blodigher som han
corporalen Oluff Samsson wijst och Anders Olsson
i Wigge bewittnar sigh sedt. Såldathen bekänner
sigh gifwit ett slagh medh wärian medelst deth han
intet wille emottagha commiss kläderne huar
till bonden nekar.
Emädan som Carl Höök hafwer slagitt Jöns Ander
sson så att han blå och blodiger waritt. Så saak
fälles han effter deth 10:de cap. Såramåhla balcken

LL. med willia till 3 m:k:.
Jöran Olsson i Roröön fordrade af sin broder Jöns¬
Olsson som brukar halfwa hemmanet för effterskref
ne uthstådde beswär i förledne feijgde tijdh för huilcket
han begärar wedergällningh. Nembl.
skiutzatt 2 tunnor kruth ifrå Bräcke till Brun¬
flodh, huilcket nämbden sigh påminner och att
den som fick wara hemma gaf den andra som kiör
de 1 d. 16 öre. Jöns hade intet säija der emoth.
Till ländzman Jonas Isachsson för gåstningh och
annor kåstnad för tinglaget gafs at huar bondhe
1 d. 16 öre som Jöran allena betalte och fordrar half
parten aff Jöns, som och befans skiett wara
kåstehållit 5 st. Östgiöte ryttare och dem gifwitt
75 måhltijdh, och 31 måhltijder till een och annan
4.
5.
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gwit
inqvarterat där emoth Jöns ingen kåstnad, huar till
Jöns intet kunde neka, huarmåhltijd wärderades för 1
öre belöper 3 d. w0öre halfparten där af är 1: 21
Enar wår marche kom ifrå Norie skiussatt ifrå Klofsiö til
Owijken som är 5½ mijhl och kräfwer betahlning för
des halfwa deel.
Item skiutzatt till Owijsken är 2 mijhl. sedan ifrå Bergh
till Suussbacken med magahins korn är 6 mijhl. fadit 8
halfparten är 4 mijhl.
Jöns Olsson föregifwer sigh i 2 åår skiutzatt för heela går
den och ingen wedergällning derföre fått. Rp. att Mathz
Påhlsson see åhren brukade Jörans halfwa gård och Jöran
tiente hoos annat folck, Mattz är icke hemma stadder
utan förrest till Helsing landh.
Af föregångne ransakningh befinnes Jöns Olufsson blif
wa skyldigh till sin broder Jöran Olsson som föllier nl.
för giord skiutz med ammunition ifrå Bräcke till Brun
1.
1162
flod som andra gofwo
2. för giord sochnlänkningh moste han och bestå
24
halfparten som är.

för underbåld åth Krugsfolcket är opförd
8.
106 måhltijder och huart måhltijdh berächnas
121
allenast å löse halfparten där af uhr.
4. för 3 skiutzfård ifrå Klofsiö till Owijken11
förskiutz ifrå Bärgh till Owijken och
16.
sedan till Smissbacken
huar oppå är allenast lefreratt 4 m:k: smöör
som tachnas för 10 5 öre
blifuer alt:å resten som Jöns skall betahla 4 d. 133 öre
s.m:tt och Jöns söke Mattz Påhlson för dee 2:ne åhren han
halfwa hemmanet brukade deth bäst han kan och gitter.
7.
tobackz besökiaren Anders Jonsson angaf Peder Isach
son i Skyckn för ett skålpund olåfligit tobaak som
han hoos honom förledne winther confiscerade.
huar till han icke neka kunde, dy saakfälles han
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först för förbudz brythande 40 m:k: och sedan 8 d.r s.m:tt
iempte confiscation af tobaket till underdånigst
föllie af Kongl. Maij:ttz renoverade tobakz placati gch
des 19:de punct.
8.
Soldathen Nills Anderson Midellbergh skuldgafs hafwa
besåfwit Ingeborgh Tommasdotter ifrå Åsom och afla
barn tilsammans huilcka tilstå lägersmåhlet. Han
hafwer här i landett till 1½ åår warit och föregifwer
sigh ogifft wara, men soldathen tufwe Höken flycht
för ländzman Jacob Hanson sagdt honom gifft wara
i Ståckholm huar till Medellbergh nekar s: kånan
hafwer födt barn först in novembri sidstwecken
uthi Röroon hoos Jöran Olson och kommande dijth
förste natten födt dödt barn som Jonas hustro Lijsa
Pedersdotter bewittnar skiee om natten uti sin stuf¬
wa sigh owettandes, och om morgonen deth för sigh
sagdt och synt barnet, som pröfwades wara lijtett
mehra än halfgångit. Hon hafwer åtta dagar tilför
ne bekänt för hustro Lissbetta sigh hafwande wara
och näst för Michaelis för sin gamble huussbonde
Jöns Ersson i Östbergh oppenbarat sigh hafwande wa
ra. Änckian hust. Ingeborgh Olufsdåtter

som i samma gård böör och barnet besedt tilspor
des tillijka med hustro Lijssa, om dee kunde förstå
att barnet skulle genom kåhnans förwållande
wara omkommit, där till dee bäggie neka de.
säijandes sigh kunna deth eedeligen betyga.
Så wijda okumnit ähr om Nills Medellbärg är
laghgifft eller icke så pröfwes skiäligt med denne
saak ophöra och honom påläggia skaffa bewijs till
nästa laga ting der öfwer.
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9.
Salomon Persson i Quarnsiöö præsenterade sin fa¬
ders Päder Essbiörnsons sythningsskrifft och huru
effter hans dödh ärfwas skulle, nembl. att sålo.
mon behåller halfwa hemmanet och brodren Oluff
halfwa dehlen doch skall Salomon föräldrarna sytha
och förestå till dödedagar som nu kungiordes för
ste gången och till större säkerheet protocollerades.
10.
Joon Jonsson i Moo opbiuder förste gången Påhl
Michellsons lössa ägendomb i Moo till sythnings
löön för honom och des hustru, effter som han tilför
ne hemmanet kiöpt och Peder med sin hustru, eij
förmå längre sigh sielfwe skiötha och dee barnlösse äre.
11
Jöns Jonsson i Bärgh opbiuder förste gången Oluf
Enarsons hemman i Bergsbyhn som Joon An¬
derson i Dahlåssen på sin hustrues wägnar
och Erich Swänson i Quissle på sin Cunills Britha
Enarsdotter försålt för 105 d. s.m:tt som intet kland
drades.
12.
Påhl Swänsson i Klöfsiö opbiuder andra gången
oqualt Päder Jonsons i Skåhla hustrus hemman
i Klöfsiö af 1½ tunland som henne ärffteligen
tilfallit ähr för 69 d. s.m:tt som lefwererte ähre.
13.
Anders Olsson i Österwigge opbiuder Oluf Olsons
hemman i Österwigge af 1½ tunland för 60 d
m:tt deth han af rätta odalzman lagligen kiöpt,
andra gången.
14.

Joon Jonsson ifrå Tåssåsen opbiuder förste gången
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Påhl Michellsons hemman i Moo af 3 tunlandh
för 160 d. s.m:tt och till Påhls syskonabarn och näste
arfwa 30 d. dito myntt.
15.
Joon Olsson i Wigge insinuerade een lagbuden och
lagstånden köpeskrifft på säthrom gård i Österskålan
af 1½ tunland för 629rd:r af Gabrael Nilson och han
syskon huar oppå 1674 d. 24 octobris är bewilliat
dombreef, huar med rätten och nu förblifwer och til
låter där å fasta haffwa.
ummarum på alle afdömbde saak
öhren i Jemptelandh anno 1683.
99. 1
uilcka sålunda fördelas
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40.
ögnar till Stehnacker winghen och Ståckman såldt een
fläsksijda och sedan skuhrit tree sijdbeen där aff dem
dee saknade och hust. Maria måtte ifrå sig lefwerera.
begärandes dilation till nästa ting att kunna sina
wittnen fram hafwa, effter som deth denna gånghen
medelst någon opassligheet och deras heemwijst siärran
härifrå i Ströhm sochn intet kunnat skiee. Nills
Ståckman ähr i Stockholm för sitt rymmande fängz
lader och lärer hijth till landet föras.
Emädan som soldaten Nills Swart tilstår sig kallat
hust. Maria Erssdotter både hara och tyff och söker deth
bewijssa med åthskillige oprepade wittnen som icke til
städes ähre. Där till med är Nills Ståckman som för
wijthes med hust. Märia läflat och frånwarande. Alt
så kan rätten för denna gången saken icke sluteligen
afhielpa utan till nästa laga tingh opskiutha, då Nills
swartt skall förplichtatt wara sina wittnen i sakenne
hafwa tilstädes och doom afwachta.
Emellan hustru Kerstin Pedersdåtter och Joon Swän
son i Tullingsåhs blef afftalt och sluttit att Joon
Swänsson skall lefwereda 9 d. s.m:tt så snart hon
grannarnas breef på des mans Anders Danielsons
opbrukade åker och gårda af bydssens jordewall skaf¬
far att få sällia, huilke komma Erich Jöransson ib:m
till betahlningh.
2.
Jöns Nillsson i Rissellås opböd andra gånghen
Göran Swänsons hemman ibm af 1½ tunlandh
för 45 d. s.m:t oklandratt.

41.
Anno 1684 d. 16 och 17 aprilis höltz
laga tingh med allmogen af Bargh tinglagh
närwarande befallningzman wälb:d Johas
Wargh och nämbden
168.
Påfwell Jonsson i AltialJoon Olufsson i Byhn
Essbiörn Simoijsson i Stuckn Peder Jonsson i Moo
Jönss Jönsson i Bärgh.
Oluff Jonsson i Höghom
Joon Jonsson i Moo
Jöran Pädersson i Skåhlan
Oluf Olsson i Räthan
Nills Jonsson i Klöfssiö
Joon Erichsson i Grattwijken Jöns Jonsson i öröön

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade
placater.
2
Soldathen Nills Andersson Nidelbergh tillspordes till
föllie af opskåfs domen på sidst håldne hösttingh
.
2.
om han ähr giffter, deth han nu tillstår och bekänner
sigh wara laggiffter med Maria Mårthensdotter för
nijo åår sedan som och nu närwarande ähr och deth
besannar och sägher deth mag. Jon Gravander dhem i
Ståckholm wijgdt hafwer: tilståendes Midellbergh
som tilförende lägersmåhlet med kåhnan Ingeborgh
Tohmasdotter ifrå Åhsom som betyges tilförenne
eij lägrat wara heller oächta barn hafft. Nidelberg
föregaf sig allenast een gångh i dryckenskap d. 4 maij
1683 kunna påminna sigh henne häfdat, Men kåh¬
nan påstodh deth skiee een och annan gångh, så ikorn
ladun som i stugucammaren. hon påminthes och
förmanthes uthsäija huarföre hon födzlestunden
icke ippenbarade och gaf till swaar att hon många
gångor för sådan sweda hafft, och efftersom hon wiste
att barnet icke war mehra än pass halfgångit blijg
des hon ropa, doch enär födzlestunden nälkades
twå gångor skall ropat och ingen det hörtt
170
7.
48
tuifwels utan efftersom gårdzfolcket ness hade sompmt
Midelbergh föregaf att soldaten Oluf Pädersson Glag
för sigh sagdt deth han Ingeborgh häfdatt och deth sam
ma skall berättat för Margoetha Olssdotter i Berg
wijken. Item att Ingeborgh underförledne feijgde
af ryttare warit häfdatt då hon tiente i vigge och fått
derföre särckar: påropandes soldatherne Matthis
Frimodigh och Swän alaas som allenast 2 åår här ilan
det warit huar till hon aldeles nekade. Oluf Päderson
ghaa är icke hemma eller tilsagd. Mattis frijmodigh
framkallades och nekade aldeles deth för Nidelberg sagdt
och aldrigh hört der af och icke heller Ingeborgh känt och
hördt i deth anseende nämbnas. Swän Glaas förman
tes berätta huad han uti den saken wiste. Rp. att Ni¬
delbergh för sigh sagdt att folcket sägher deth Ingeborgh,

enär rytteriet kom ifrå Norie låtit sigh häfda och
fått därföre een särit och allenast swarat sigh hördt
gluuckas därom: wettandes intet om deth santt är
efftersom deth war skiett för än han hijt i landet kom¬
minnandes eij utaf huem han deth hördt och allenast
swarat Nidelbergh skiämptwijs på sin fräghan: will.
iandes intett där med hafwa beställa.
8.
Jöns Ersson i Östbergh Ingeborgs huussbonde bekände
effter aflagdan eedh, att Nills Sidelberghesom öf¬
tast gick där och kunde wähl förståtz att han medh
Ingeborgh hade olofligit omgängie och hööandztijden
funnit honom i sängh i cammaren med henne näst
för Michaelis sidstleden hafuer Ingeborgh för Mattz
1.
2.
Påhlssons hustru Gunnilla Larssdotter bekänt
sig hafwande wara och hon för Jöns Ersson, då in¬
geborgh och sigh effter tillfrågan bekänt sig hafwan
de wara och widh des faårdagh tagit låff och afskied
att gåå i sin lagstadda tienst.
43.
Hustru Lissbetta Pedersdotter effter sworen eedh berät¬
tar att Ingeborgh kom i tiensten och war der åtta da¬
ghar då hon bekände sigh hafwande wara och begärte låf¬
på några dagar gå heem som effterlätz och hon om logerda¬
gen ick bort och om Tijssagen näst effter kom tilbaka, af
tahl war giordt att hon till Kyndermässo skulle få wara
i des brödh till och under den tijden, hon förmente födzlo¬
stunden nalckas. Tijssdags afftonen fick hon math och
begärte få gå i sängh som skiedde i samma stufwa,
mädan huuss bondzfolcket finge sigh maath, och enär
denne om morgonen henne frågade hwij hon låg så länge
swaratt att barnet war missgått deth hon lagt iempte
sängen på ett förkläde och beklagade sin ofärd och sagt
att deth i tree weckor hafft lijff, och een eller twå dagar
förr intet känt deth röras, huilcket war pigebarn och
hustru Lijssa optogh och besågh: kunnandes intet see eller
märckia att barnet war wårdsambligen af henne
hanteratt, eij heller medelst des spädheet förstå om deth
lijf heller intet hafft och wid tilfrågan hwij hon icke ropte
hielp, swaratt sigh offta tilförne sådan sweda hafft och lij
kawähl gått öfwer och det synt änckian hust. Ingeborg
Olssdotter i samma gård boende och sedan tree daghar der

effter wijst åth ländzman Jacob Hansson och nämbde¬
mannen Jöns Jonsson i Röröhn och Oluf Jonsson i
bärgswijken som bekänna sigh barnet see i een lista
lagdt som då war förfallit och kunde eij skönia om
ratt eller orätt der med war till gångitt.
Hustru Ingeborgh Olssdotter Sammaledes att kånan
första gången hon i gården kom bekänt sigh hafwande
wara och att barnet skulle hafft lijf till tree weckor
och kommande in i stugan sedan om een morgon
stundh af hust. Lijssa berättat huru tillgångit war
och barnet besedt och eij kunde finna det wara illa aff
henne hanterat och af deth anseende att wara till
några och 20 weckor gammalt.
17.
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Kåhnan förmanthes å nyo bekänna sanninghen, men ne
lade aldeles wara någon ordsaak till bärnetz omkombst
och berättade att deth intet bördes på twå daghar föruth¬
och intet lijf hade enär deth föddes och intet ropte effter
som han heela sommaren iuklig war och sådan sweda offta
hade, deth hon meente, som tilförne skulle gå öfwer
ämbden togh saken i betänckiande och kundz intett.
finna Ingeborgh Tohmasdotter hafwa förgiordt sitt oächte
barn med Nidelbergh, i deth hon för födzlan öppen
baratt sigh hafwande warit och icke trnssligheet wid sielfwa
hödzlan söcht heller lagt å lönn och sålledes icke öfwertrct
Kongl. Maij: placat om barnamord och dy beslötz till
Trbs som föllier
sentenne AAlldenstund soldathen Nills Anderson Nidelbergh är
laghgiffter med hustru Maria Mårtensdotter och i hoor
dom hafuer aflatt barn med Ingeborgh Tohmasdåtter
ttz
ifrå åhsom; Altså blifwer han effter Kongl. Maij:t
tt
straffordningh saker att plichta med 86 d. s.m:t, och
ttz
kånan Ingeborgh som ogiffter war effter högst bem:t Koch
ordningh böther 40 d. sm:t, emädan som intet pröf¬
was kan henne warit wållande till barnetz dödh och
missfödzell, utan i tijdh tillänna gifwit sig hafwande
wara och ingen enssligheet wid sielfwa Födzlan söcht
heller lagdt dett å lönn. Huad Midelbergs angifwan

de, att soldathen Oluf Pädersson hla, skall sagdt, sigh
Ingeborgh häfdatt och besåfwit hafwa, widkommer
så lämbnas deth till nästa tingh att optagas och be¬
wusas.
Erich Stehnsson i Tåhssåssen angaf, att soldat hen Nill
Sedelbergh, tiugunde dagstijden förleden tingade och
bekomm sigh /½ tunna sill för 9 d. k:rm:tt och hans bond
Peder Johansson låfwat dem betahla med een tunna
korn för 6¼d och resteni penningar in januarie
deth han intet effterkommit hafwer, huarigenom Erich
45.
R
är worden hindratt att reesa till Norie och sill köpa
fäder tilstår sigh låfwat på bem:tte sätt Erich betahla
och deth wäl hållit om nidelbergh deth icke förbudit som
berättar sigh deth giordt, efftersom Erich Stehnson war skyll¬
dig Oluf Olsson i Bergswijken något och Oluf till Midel¬
bergh: hafwandes där till inga skiähl och addres.
Erich berättar sig warit Oluf något skyldig och där om
kommit öfwereens som Jöns Joijson betygade sart wara
Såsom Pedr Johanson tilstår sigh låfwat betala /4
tunna sill som soldaten Nills Andersson Nidelbergh
af Erich Stehnson i Tåhssåssen till kiöpstagitt förnijo
daler kopp:rm:tt, med een tunna korn för 64 daler
och resten i penningar uti Januarij månadt sidstleden
och det lijkawähl icke effterkommit, medelst Nidelbergs
obillighe inkast på Oluf Olssons wägnar i Bärgswijken
Altså pröfwar rätten skiäligdt, deth Peder Johansson
utan drogsmåhl skall fullgöra sitt löffte och lefrera
till Erich Stehnsson een tunna korn för 6 d. 24 öre
kopparmyntt och 2 d. 8 öre i reda penningar och uthi
deth öfrige sökie huar sin man deth bästa dee kunna och
i Rasf.
4.
Päder Wellamson Byörckman angaf sig anno 1679 af Joon
Jonsson i Tåssåhssen köpt een rödh häst för 19 stoorflå,
thar eller 38 d. s.m:tt och han där emoth hästen wåhlade
för alla lijthen: gifwandes honom ett stoo i betahlning
för 15 d. sm:t och 6 dito contant och 2pund lin för 4 d.
s.m:tt, huilcken häst Biörckman såltt till profwianttz
mästaren Peder Ersson Niure för 110 d. k.m:tt samma
wenther, och så wijda hästen intett kunde draga slogen
eller annan sommar kiortzell fått honom medh pro¬
test till baka och honom till Joon sändt som den icke

emottogh, han sades wara siuu åår gammall, ehuru
wähl han war mehr och des tander afrasspade. An¬
hållandes att Joon som icke i deth fallet hållit ordh, må
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obligeras refundera allden skada han där af tagit, emädan
som hästen gått sålledes man emellan och i wraak. Joon
Jönsson tilstår sigh giordt kiöp om hästen för 14 stoor plåtz
oc ett stodh för 5 st. dito deth han strax fick tillijka med
sex daler sm:t och 2 spund lin à 2 d. s.m:t kunnandes gijne
ka hästen wärdat, men icke wettat honom intet kunna
draga floghen och brukas till sommarkiortzell efftersom
han honom i Klofssiö kiöpte samma winther: warandes han
een ryttare häst tilförenne och till Klöfssiö sålder: förmo
dandes altså att kunna få dee åtherstående 2 daler si:t
och omsijder cederade 4 d. där aff. Hwär saken skulleta
gas i betänckiande tilldombs, förlijchtes partterne således
att Biörckman låfwade Jon Jonson ett ipund lijn och där
medh skall bägges prætension wara ophäfwin, huaröfuer
dee strächte huar annan handen.
Änckian hustru Kerstin Carlsdotter beswärade sig öfwer
soldathen Mattz frimodigh för deth öfwerwåldh medh
hugg och slagh och ährerörigh beskylningh, som han henne
tilfora.
t och påbyrdatt, icke för någon annan ordsaak
gen
skuld att han friat och fått neij: williandes gärna henne
ächta och hon nekatt, beropandes till wittne sin wärdh
Erich Olsson i Wigge och soldathen Erich Törisson som sitt
dogement i Uigha hafwer. Item soldathen Anders Larsson
huilcka berätta sigh af den saken hördt och sedt Mattz
nekar där till och föregifwer sigh wäll tagit henne een
gångh i armen, huar af een blånad skiedde, efftersom
hon sålde sigh elachtöös skålan kastade han i spijssen
och bonden för skåhlan betalt. Capiten Michel Plantin
betygade sigh offta förmant Mattz afstå med sådan och
annan galensskap, men han slår alt i wädret och läfwer
åsen förra öroligheet, besynnerligenar han druckin ähr.
ffter aflagdan wittnesedh bekände Erich Olsson som
föllier nembl.
Åttesomofftost äre soldater hoos hustru Kerstin
t
entenser
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och ställa sigh orolige, men intett sedt Mattz frijmiodigh
henne slagitt, utan hon wijst sigh wara blå på eena är
men som Mattz skulle giordt och blodh på gålfwet som
ades wara af hennes nässa af deth han henne medh een
skåhl slagit i munnen, doch hafwer mattz een affton
Kyndermass tijden till Erich kommit och bedit honom
föllia sigh till hustro Kerstin, att höra deth han henne
skulle kalla höra, dhet Erick eij giorde effter han hade lagt
ig
.
Erich Tyrissons, att Mattz om långfredagh hoos hustro Ker
stin war och köpte ett stoop öhl i een skahl, kastandes hen
ne i sängen, sedan han een kiortell af henne rifwitt
och kastatt i källaren därest watn war huar öfwer hon
.
honyffrades och wiste honom med elacka ordh bortt.
tå Mattz togh skåhlan och kastade i spijssen och henne
kallade hooa: wettandes intett mehra där i wittna.
Anders Larssons, att han tiugunde dags tijden hoos hust.
Kerstin war tillijka med Oluf Pädersson glaa och fleera
soldather, då Mattz kallade Kerstin åthskillige gångor
höora, säijandes att månge henne där i sängen hafwa haf¬
datt, han togh och henne och satte så hårdt emoth wägger
att blodh utur nösan lopp: tagandes hon bäggie när¬
warande soldather till wittne därutinnan.
Mattz förehöltz ofwanskrefnes intygande och tillstodh
så i dryckenskapwara passerat och att soldathen hans
Carlsson back i Åssom förklaratt sigh hafwa Kerstin
häfdatt som han eij kunnat citera låtha till swars
effter han seent härom blef tilsagdt och han uthom detta
i arrest ähr.
Emädan som Mattzfrijmodig tilstår sigh hust. Kerstin
tagit i armen så hårdt att den blef blå och der medh
gifwit kiortellen af henne och det kastatt i källaren
därest wattn war. Jembwähl och henne skuffatt
emoth wäggen att blodh uhr des nässa är lupitt
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som är skiett utan orsaak, så pröfwes han därutinnan
hafwa begått heemgångh och saker till 40 m:kr och därhon
plichta för blånaden 3 m:k och för deth han henne handte
ratt att nässeblodh är fallen, iembwäll och 3 mkr huar
hans skaltzord widkommer, så opskiutes där medh
till nästa tingh, så wijda han beropar sigh hafwa hans

Carlsson back till sagusman därutinnar.
26.
Oluf Jönsson i Brönie angaf huru som hans broder
Päder Jonsson tillägnar sigh faderbroderens Jöns
Pehrssons halfwa hemman i Brörie som han skall tel¬
stamenterat till honom Päder sigh, som lijka arfftagern
ähr, oåthspordt och owitterligitt och där till med intet
will betahla pastoris omak enär han besöchte honom
Päder föregaf att Gubben i gode mäns närwaru så förör
nade men ingenskrifft der på låtitt opsättia och effter
hans dödh hafwa dee bytt löössöhrerne: warandes ben¬
halfwa hemman deras faarbroders arfiordh. Resol
så wijda testamenter icke nu kan opwijsas och där
medh icke heller lagligen tilgångitt, så lämbnades bro¬
derna till nästa laga tingh att förenas heller saken uth¬
föra, huar med dee wore nögde.
7.
Erich Månson i Norderhögen prætenderade några ängi
slåtter som Jacob Kiehlsson i Böhle under chron hem¬
manet som han besitter skall hafwa: begärandes dem
få under hemmanet igen. Oluf Olsson i Räthen
ombedin af Jacob som förmådde eij komma föröthr
skuldh, föregaf att Jacob och hans fader samma An¬
gien hafft: wettandes intet huru deth der underär
kommit, emädan som dee åhro belägne i Böhles
skoghen. Oluf Ersson som är född på bem:te por
derhögen, och förmenes hafwa besagde twistighe
ied
49.
ängh bortpantatt är boendes i Norie och förmodas der
om kunskap hafwa är nu icke tilstädes heller i saken
oplyssning gifwit. Erich Månson begärte dilation
her med till nästa wåhrtingh, att han nästkommande
winther kan af Oluf Ersson sökia beskedh, huar med
aken denne gången opphörde.
Halfwar Jonsson i Räthan angaff att ett ängestycke
Erichs strannan ben:d hafwer i forna tijdher lydt och
legatt under chronhemmanet som han nu brukar, deth
Gussarim Kiehlsson i Böhle een godh tijdh innehafft och
åhrligen kastatt af sigh twå skrinder höö och förpantatt
för 6 daler silfwermyntt, huar om gamble mannen
Oluf Nillsson i Räthan skall kunskap hafwa. Guss
arm som till 64 åår gammall ähr, föregifwer sigh
deth eij minnas, men hördt deth wara undan Halfwars

hemman genom kiöp kommit och den tijdhen hete
bonden Erich, huar effter ängiet, som wid een elff
ligger är kallatt Erichs strandan, hafwandes intet
något breef der på.
Såsom Erichs strandan hafuer lydt och legatt under
chronhemmanet som Halfwar Jonsson i Räthan
brukar. Altså till wnderdånigst föllie af Kongl.
Maij:ttz placat 1677 om skattskyldig jordzdehlningh
dommer rätten bem:te Erichs strandh, underdes
förra bohlstad igen utan lössn.
Gussarm Kiehlsson i Böhle och Erich Grelson ib:m opp
wijste sitt afradzbreef på Rusbergz kiälen a:o 1666
d. 21 maij uthgifwit och gouverneurens h:r Carl
Sparres confirmation der på iom opnämbde rå¬
marcken dop den 3 septembris 1667, föregifwandes
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50.
att Oluf Jönsson och Erich Månson i Högen een slått
myhra gräsmyhran ben:d därifrå hafwa, och Erich
Månson förmente myran intet iom afradzlandetz
råå wara belägen. Dy beslötz och tillordnades tree
män å huardera sijdan, att pröfwa om den stridighe
myran är belägen in eller utom afradzlandettz spel¬
iscerade råmärkief.
10.
Furieren Anders Tydsk fullmächtig giord af Karin
Jonsdotter ifrå Altnäs, föredrogh, hurusom hon sin
fasta arffi fadrens Joon Olssons hemman i Altnås
intet fatt, utan des styffaders Anders Swänsons
brödher och arfwa, Erich och Oluf Swäns söner tillijka
medh Oluff Larson i Röööön och Erich Persson i Moo, det
borttbytt till Östbergh, huilcket dee sedan såltt till
Mattz Påhlsson för 15 d. s.m:tt och willia henne alle¬
näst gifwa 15 d. s.m:tt som hon tycker för lijtett
Deth bekans, att
wara och förmenar sigh få inlösa.
Karins fader Jöns Olsson hade een broor Chhrestonier
Olsson och een syster Gunnilla: rådandes Jöns först
uti hemmanet 1/3 förståendes af så mycket som in¬
bördatt war, och sedan inlöst af Peder Olson och
Märitt Olssdotter deras gamble arfiord i bemelte
hemman för 20 r.d som qvittens af d. 22 martij
2.
1

a:o 1674 förmår gifwit af Päders son Oluf beng:
dato. Där iempte oppwistes att Karins styffader
Anders Swänsson uthlöst Chrestophers och Gunnillas
arfspartt där uti medh 22 r.dr som kiöpzedelen af
90.
d. 22 martij 164 uthwijsar, huar af föllier att
Jöns Olson effter pronartion ägde i hemmanett
3½ rd:r och Anders Swänson 22 r.d:r. Karin hade
een broder Oluf Jonson wid nambn som war
een krymplingh och underhöltz på gårdhen.
31
Een bytheslängd effter Jöns Olsson oprättat d. 8 aprilis
1669 uthwijsar, att Karin war tilhallit i löst och fast
1 r.d:r 2 ortt 1 skil:. som betyges skola berächnas för 10 r.d:r
jurieren frågade effter Karins broders Olufs jordpenning
emädan som han döder ähr och föddes på hemmanet sigart
ett åår effter modrens dödh, i anseende att han ägde sin
dehl däri. Erich Swänsson förmenthe att hans dehl
ware lämbnat till sythningh, och där icke broderen Oluf
Swänsson som absens är något breef där om hafwer,
weet han icke wijdare des beskaffenheet, doch befans och
länss och tolfmäns utgifne skrifft den 25 maij 1669 att
Anders Swänsson skulle till dödedaghar föda Karins
broor Oluff och i deth anseendes och för det han före
inbördatt få heela hemmanet inlösa.
Så wijda Anders Swänsons arftagare icke alla tillstå
des ähre, Så kan intet sluuth i Saken skiee utan till
näste tingh opskiuthes, då dee alla moste citeras och
hafwa med sigh dee skiähl som till sakzens oplysning
tunna finnas och tiena.
11.
Anders Erichsson ifrå Röröön præsenterade ett
jordebythe med Jöns Jonson i Moo bestående huarderas
hemman af 11/6 tunland, doch hafwer Anders gifwit
Jöns till mellankiöp 30 d. s.m:tt och ett lass höö och
hust. Anna åhrligen till förrådh 1 tunna korn.
huilcket bythe opbödz tredie gången oklandratt.
12.
teen Swänsson i Klofssiö insinuerade een lagbuden
och lagstånden jorde och hemmansbythe med Halfwar
Jonsson ib:m huar oppå sidsta opbodet skiedde d. 21
decembris a:o 1682; dy bewilliades der på laga
confirmation
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13.
2.
Joon Jönsson opbiuder andra gången Påhl Nillsons hem¬
man i Moo af 3 tunland utan kklander.
14.
Joon Jönsson i Moo opbiuder andra gången Påfwell
Michllsons löössöhren till sythningslöön.
Jöns Jonsson i Bärgh opbiuder andra gången Oluf Enars
hemman i Bergsbyhn oklandratt.
16.
Anders Olsson i Eigge opbiuder Oluf Olssons hemman
ib:m af 1½ tunland tredie gången klanderlöst.
17.
Salomon Persson i Quarnssiö opbödh andra gången fa¬
derens Peder Essbiörnssons förordningh om besittning
rätten på hemmanett och des sythningslöön
18.
Item huru som Salomon och Oluf i Ofwanskrefne An¬
seende förlijcht sine syskon och utfistatt dhem widh
anfodran gifwa 105 d. s.m:t och altså med föräldrar
nas willia dem bäggie heela hemmanet cederat,
huilcket till storresakerheet protocollerades.
1.
Thomas Larsson ifrå Rörden opbödh första gånghen
oklandratt Joon Jöransons hemman i Sydärgswij
ken af 21/½ tunland för 150 d. s.m:t som kiöpebref.
wet af d. 19 martij a:o 1683 uthwijsser.
20.
till föllie af rättens giorde sluuth på förledne
hösttingh framkallades Jööns Jonsson i Bergsbi
och tilspordes om han sine laghgärdzman hafwer att
befrija sigh, icke deth twistige älgsdiuret skuttit
då han framstälte fölliande boofaste och edbäre män
7.
nembl. Sumis Månsson i Eltnäs Jöns Olson
i Röröön, Jöns Andersson i Wrigge, Jöran Persson
u
i Hallen och Anders Swänsson i Bärgsbyhn, för huilcka edh
Jormen oplästes och dee uthläto sigh tryggeligen kunna
swäria att Jöns omtalde elgs niur intett skuttit, men
intett att han deth fått för och med gilder och Jöns först
sin pur eedh tilböd göra och enär han påminthes omstån

deligen förra ransakningen och hurusom Erich Siuhlsson
på Gåhlhammar skulle warit der med intresserat och
honom förehöltz gå sådan eedh att han icke deth sielf giort
heller weet huem, så bekände han sigh deth sielf skuttit
och Erich Siulsson intett där medh att göra.
huruwähl Jöns Jonsson effter eghen bekännelsse
onten Fläff
hafwer om hösten anno 1682 med bössa fält
ett elgsdiur effter intygande på des bydz skough, som
tz
strafwar emoth Hans Kongl. Maij: nådigste resolu¬
tion gifwen den 16 martij anno 1681. Och såssom
t
högstbem:t resolution intett determinerar huru
högt straff sådana förbudz öfwerträdares gärningh
skall beläggias medh, så håller rätten säkrast wara
att opphöra med definitit domb däruthinnan till
des höga öfwerheetenes förklarning där öfwer
i underdånigheet kan ärhållas.
21.
fält haren mester Oluf Körenttz Sulff opböd andra
gången ryttarens Gunwijs Månssons lössa och fasta
ägendomb i eltnas by emot 132 d. kopp:rm:tt
som effter obligation restera och han till underpant
sitt lössa och fasta ägendomb satt Sunwijs låfwade
willia sin fallande missomars termin till des be¬
tahlningh nu lämbna.
176
tit
138.
til
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Anno 1684 den 26 och 27 septembirs
höltz ordinarie höstetingh medh allmo¬
Jön aff Berghz Tinglagh, närwarande
Befallningzman wälb:d Jonas Bärgh och
nNembl.
nämbden
7
Påwell Jonsson i Altnås
Joon Olsson i Byhn
Essbiörn Sanwijsson i SkulusPeder Jonsson i Moo
Oluf Jonsson i Högom
Joon Jöranson i Bergbyen
Jöran Pädersson i Skåhlen Oluf Olsson i Rätan

Nillss Jonsson i Klöfssö
Joon Erichsson i Mattwijken
Jönss Jonsson i Röröön
Erich Hanson i Låssåssen
Dato aflade Joon Jöransson och Erich Hansson sin
nämbdemans eedh.
3
1.
Dato publicerade effterskrefne Kongl. Maij:t la¬
cater 1 Om bördzrätterne af chronones skatt.
skyldige jordh. 2: Att werd sig rätt och icke con
sistoria skall afdömma öfwer aflijfwade Delin
qventers begrafningar och bekommande twister
i kyrckian et. 3 Suru kåtthemman skola beboos
4. Om executions warckettz befoohran. 5. ego¬
gons stadgan
oldrten Mattz oremodig tiltaltes för det han
uthropat hustru Kerstin Carlssdotter förhoora och
föregaf å sidsta tingh, att Hånssbäck för sig berät¬
tatt, deth Swän olaass sagdt sig henne häfdatt huar
till Hanss bäck enständigt nekar sig hördt och mycket
mindre sagdt. Swän nekar och i lijka måtto sig
henne aldrig besåfwit, och mycket mindre deth
för någon sagdt, utan föregifwer frimong sagdt
sigh willia hust. Kerstin belinga, om hon icke wille
samtyckia till ächtenskap med sigh.
Såssom soldaten Mattes frunodig hafwer uthi
1
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Erih Tyrissons närwaru om långfredagen kallat hust.
Kerstin Carlssdotter höora, och tiugunde dagz tijden
uti Anders Larssons, åthskillige gångor uthropat
henne för hora, och intett kan henne medh skiähr
och wåttnen sådant öfwerbewijsa Altså i för¬
mågo af det 20:de cap. Tingmåhlabalcken dömes
Mattz frymbdigh för obewijssligh beskyllning och
Oquädins ordh att plichta medh twå gångor 40 m:k:r
plichtade dagen effter med kråppen.
4.
Nillss Persson i Luringen beswärade sigh öfwer
Chrestopher Olsson i Dahlåssen för ett stycke
åker om een half mählingh som haar warit pant
satt till des hustrus förra man Chrestopher Jonson
för nijo richzdaler, huilcka äre för säx åår sedan

betalte medh leghan, så när som på ett åår à 9
4.
m:k kkopp:rm:tt och lijkawähl haar hon eij igenfått
såker styckett, Huar emot inwändes, att återstyc¬
ket är allenast till een trediedehls mähling, och
att twå åhrs leghoåterstår: Liggiandes åkeren
nu i lagde som den war, enär förpantningen skedde
huar till Nills nekar. Hust. Lijssa Chrestophers
hustru, berättar att deth twistige åkerstyckett lag¬
ger icke uti Nillsses nå, utan innom sitt förra
brukade hemman, som magen Anders Olsson
åboer som sielfwa rååstehn skall uthwijssa. der
emoth Nills inwände och föregaf, att bäggie hem¬
man i förne tijder warit ett och emellan bröder
dehlat. Item att Chrestopher Olsson på ett
ängh 1685 slagitt in på sin tegh 10 allnar bredh
och i längden 34 fämbnar, och den gambla råsta¬
kan sålledes inflyttiat på den ena ändan, och på
den andra är een furlugoth märckie. Chrestö
pher nekar sigh råstakan flytt och intet orätt
145.
förledne åår slagitt. Nillss haar eij deth någon wijst
och synt utan i sommars af gode män som icke till,
städes äre låtit besee någrubban och funnit een
staka quarstående och een flyttiat som sagdt ähr.
Emädan som deth twistiga åkerstyckett hafwer warit.
pantsatt undan Nillss Päderssons nu åboende hemman
under och till Chrestopher Jonssons som Anders Olson
besitter huar af senes och pröfwes nogsampt, att deth
hörer till Nillss Perssons gårdh, och så wijda det är haf¬
dat och brukatt i säx åårs tijdh, sedan capitalet och för¬
strächte penningar woro betaltte. Så legges bemiielte
åkerstycke under gambla bohlställe igen, och åther¬
stående lega kårtas och göras betalt af des sex åårs
bruuk. Och huad råstakans flyttiande widkomer
så kan rätten intett dömma der uthi förr än dee
gode männ som deth besett, kunna examineras och
relation om des samman hang giöra.
Jöns Essbiörsson i Bigge kärade till Larss Olsson i
Klöfssiö för een half tunna korn som han utlofwat
åhrligen till sin styffmoders hustru Gölu Jönsdot¬
Pers oppehälle gifwa till Essbiörn i Bigge, som henne
till sythning a:o 1678 om wintheren taga månde

och intet något der på bekommit. Larss Olsson
tilstår sigh wähl uthlofwat een half tunna korn
för ett åår, men kan eij förstå och minnas det skulle
skiee åårligen. Oluff Andersson på Åssen och
Kiehl Olsson i Bingstadh bewittnade, att deth uth
fästades skiee åhrligen. Jönss prætenderade till
des underhåldh meera, emedan som hon stoor skiötzell
i sin höga ålderdom betarfwar, helst och emädan som
hon intett sin rättigheet aldeles uthtogh, huaremot
Larss nekar, och föregifwer att intett lembnades och
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anhåller om förskohningh att betahla alt een gångh.
Så wijda intygat är, att Larss Olsson uthlåfwat
een half tunna korn åhrligen till sin styfmoders
hust. Gölu Jönssdotters oppehälle och skiöthningh
ifrå 1678 inclusive och intett der på betaltt, Så ehrkän¬
nes Larss Olsson wara skyldigh sin låfwen fulgiora
och betahla medh korn eller annat wärde, doch så me
delst des fattigdomb huartt åår een tunna korn
eller dess wärde: rächnandes den eena halfwa tunan
för och på ofwanskrefne rest, och den andra för huar
dera åhret han lefrera kan hereffter.
4
oldaten Joen Gabrielsson angaf huru som hanss häst
förledne sommar blef hafftat med een hälla, och
funnen stortt uti een swedia: warandes hellan
fastnatt under een biorckrooth och misstäncker.
Hanss Claesson i Battuwijken derföre emädan som
hanss häst honom offta iagade. Hanss nekar sigh elle
sitt folck dess häst hållat, och att sin häst hanss icke för¬
Länssman Jacob Hansson berättar sigh
därfwat.
dagen effter besee rummet der hästen storte, och
sågh att twarhällan war fastnatt under een biörn
rooth och att Hansses häst gick der iempte hållader
tillijka medh Påhls i Altnässet: williandes Hanss
eedeligen betyga sig eller sitt folck Jönss häst intet
häfftatt.
aldenstund Joon Gabrielson intett kan öfwertygha
Hanss Lansson hafwa sin häst hafftet, huar af han
omkommen och störtt är. Altså ehrkännes Hanss Classo
derföre frij.

Efferskrefne bönder angofwes hafwa försummat all¬
männa wägabygningen 1683, nembl. Joon Jönsson
elutio
17
a
i Bergh, Joon Ersson i Battwijken Hanss Claesson
ib:m Essbiörn i Skucku Erich Ersson i Manderåssen
Gunnar i Bergwijken.
Essbiörn i Skucku
betygades förledne sommar för 1683 hafwa legat
Faste i Rossböö uti låchne. Dee andra berätta
att länssman Jacob Hansson 1683 af dem tagit bedahl
ning och låfwat skaffa karlar i des ställe, deth han
tilstår och will bewijssa med länssmans Erich Jönsons
edell, att han i å
är haar legdt Hammardahlingarne
15
der till som des n
tan på wäga byggningen kållade wore
emädan som Joon Jöransson, Joon Ersson Hanss Lasso
Bbiörn i Skuckn, Erich Ersson och gunnar i Berg
wijken hafwa medelst owiss ombudzman försliutat
1683 åårs allmänna wägabygningh, dy plichte huar¬
dera 3 mk:r och 1685 måste de fulgiöra arbetatt, och
sake länssman som dee bäst kunna
8.
Bertill Pädersson och Bårtell Jönsson i Hwittwattne
som besittia tuenne chronhemman beswärade sigh

öfwer länssman i Öfwerhodahl sochn uti Herrwadaln
Oluff Pädersson och Oluff Jönsson och Johan Jonsson
ibm, det dee innehafwa tree ängies slåtter målz
ängien widh nambn, som äre belägne innom hwitt,
wattnes rå och röör som begynnes widh släthmobaa
ken sejdan till knätten, der ifrå till Frångnaberdh
9
derifrå till gubbmäran, och derifrå till Biörnbacken
warandes der ibland
Stehnmarcken, Deras
breff der på föregifwes wara för långz tijdh sedan gen
madeldh förkombne, huar emoth länssman och Oluf
Jonsson exciperade och inwände som föllier.

Forst oppwijstes höfwittzmanssens på Steenwij
holns kordt nordtz breef daterat etri 8 puuli
dagh a:o 1544. af innehold, att han tilehrklaare
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Frdahlsmännen dee twistiga ängien som hwittwatt
boerne klandra, att bruka effter gammall häfd, till des
Konungen skulle komma i landett, och bäggie parter
nes skiähl och breef kunna öfwersee och med rätta åth
skilde blifwa. Sedan producerades borgmästarens
Oluff Pederson Strömss breef af d. 16 septembris
a:o 1670: lydandes att han honjorden i Gunnarsgår
den i Öfwerhodahl försålt till Jönss Jonsson skugg för
67 r.d:r och tilägnat honom des låtter och lunder, som
af ålder der till lydtet. Och för deth 3die föregifwa
dee sig eij förmoda, att ängien lära finnas innom hwitt
wattns rå och röör, och inga märckien finnas dericke
någon wägaskildnad giord wore. Fyrdahlerne bekän¬
de omsijder, att dee twistiga ängien liggia lijtet inom
Jemptelandz ländemähre och oppnämbde råmerckien.
prætenderades des Kångl. häfd, bruuk och oprydningh
huar till swarades, att dee olofligen i förna tijder in
om gräntzen gådt och tilgripit annans ägendomb, och
hafua dee något arbette nederlagdt, så hafwa der och
ttoor nytta hafft. Ängien äre belägne till een fierde
dehls mijhl när widh hwittwattne och till sen och
tree fiededehls till hodahl.
Ehuruwähl länssmannen i Öfwerhodall sochn uti
Herrwådahlen Oluff Pädersson med sina consorter
och intressenter sökia att kunna blifwa erhåldne och
8.
maintinerade wid dee tree ängies slåtter som
kallas målängien effter hoffwittzmannens jordh
rordtz breff de anno domini 1544, så befinns
lijkawähl först, att samma breef heller resolution
icke är lagligh och definitit utan lämbnar saken
och twisten till laga ransakning och uthslagh. Och
så wijda berörde Målzängien äre belägna innom
Jemptelandz ländamähre och skrå, och hardt in
149.
widh hwittwattns by, som Kongl. Maij:tt och cronan
immesiate tillhöres; Altså kan rätten icke
mindre göra, än till föllie afff Sweriges lagh, döm
ma ofwanbem:tte Målgängien under chronhemmanen

i Hwittwattne som Bärtill Pedersson och bertill
Jönsson åboo och bruka, och länssmannen Oluff
Pedersson med sine lagzmän som äre boende uti een
annan provincia måste träda der ifrån
9.
luf Olsson i Räthan angaf sin hustru Ingeborgh
Jonssdotter wara bördig till för detta chrestopher
Jonssons hemman af 1 3 tunland uti kuringen
och nu söker uthlössningh af Anders Olsson som
deth åboor. Rp. att bem:tte hemman är 1677 öde
blifwit och 1679 af Chrestopher Olsson på det åhretz
fijheet optagitt, som förledne åår Anders Olsson
i sitt ställe dijth satt, förmenandes Olufsson att
hemmanet icke war Kongl. Maij: och chronan för
ödesmåhl heemfallit, der till medh föregifwer han
att hustru broderen Chrestopher Jonsson sig lofwat
uthlössningh och icke hållit, huars änckia läfwer
och icke tilstädes är.
Såsom hemmanet ährkiänt under chronan, så kan
rätten, utan höga öfwerheetenes ordre och tilståns
intett der uti dömma, och der iempta finner
skiäligt, att Oluff Olsson uthförer lagligen
sin prætension om uthlössningen med Chrestopher
Jonssons änckia Elsabet Jonssd:r som han bäst
kan och gitter.
10.
aken emellan Karin Jonssdotter och Erich och Oluf
Swänss söner företogz å nyo och befans att Karins
styffader Anders Swänsson Altnäs hemmanet
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som war Karins faders rätta odall borttbytt till
Östbergh och bröderne Erich och Oluff deth försålt.
Karins fullmechtig Anders Tijdsk urgerade och
nu på betahlningh för deth Oluff föddes snartt ett
ååkr af Åårsswägsten effter modrans dödh. R. Ting
dan som han borde födas till dödedagar (som d 4 9bris
1669 21 octob. 1670 och d. 29 octobris 1672 opbudit
fins: så borde han sitt uppehålle af åhrswäxsten haf¬
wa fast än modran dödde. Karin haar fått een kor
som obytt war, men icke twå stycken gietter fått be¬
hålla utan Oluf Swänsson dhem afhämptatt. Een
tunna korn haar och Karin fått som icke uti de 10

r.d:r inrächnade äre, och enär Matt Påhlsson kiöpte
Östbergh blefwo dee 10 r.d:r eller 75 d. silfwermynk
lämbnade och quarstående.
föregångne ransakningar befinnes, att Karin
Jonssdotters styfffader Anders Swänsson hafwer
barttbytt dess odallshemman i Altnäs emoth
dstbergh som Mattz Påhlsson åboor och obördig är
till Och aldenstund Karin ähr der uti ägander
13 d. s.m:t, och hennes odalrätt i Altnäs hemmanet
icke betagas kan med giorde bythe och transport
till Östbergh. Altså finnes och pröfwas skiäligtz
an Karin Jönsdotter i förmågo af deth 16:de cap.
jordab. L.L. hafwer macht då hon gifft warder, sin
uthlössning tagha heller hemmanet inbörda aff
Mattz Påhlsson som der till obördigh är. Men
huad des arffz prætension effter sin broor Oluf
widh kommer. så kan hon den icke niuta, emädan
som hans arff och ägendom war till sythninglöön
opdragen åth Anders Swänsson, huar med han å tree
laga ting procederat haf:er och dy medrätta af åhrswar
sten sidsta ååret underhållas borde
11.
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11.
åhlhammars åboer angåfwo att på deras mör slått
är olåfligh bygningh förledne sommarskiett, wet
tandes eij huem deth giordt haar, nembl. Biörningh
ran och wästermyran der iempte, som betygass
wara innom GåhlHammars rå och röör beläghne
huuarföre dömbdes bem:tte höö i Quarstadh att stån¬
de till wijdare ertundigandhe.
d 12
mellan Peder Jonsson i Skålan i Bergh sochn och Erich
Ösadh ifrå Glyssbergh och Härrigådahlen, angående
Peders prntension på sin hustru Margrätta Halfwars
dotters wägnar uti dee testamenterade 2
oächta dotter Segridh
af faderens Halfwar¬
blef så inför rätten afftalatt förent och slutitt, att
Peder afskår och cederer bemelte sin fordran emoth
dee fertzenlar som Erich Gladh af arfskapet till sigh
löst och Peder behållit tillijka medh ett utterskiun
som Erich honom sedermehra i berörde anseende gifwit
och sålledes är Peder Jonssons hustrus arfzrättigheet

i alla måtto effter sin fader richtigt clarerat.
13.
Mans Kiehlsson i Bärgbyhn begärade få till sin gårdh
inlössa någon slått som för een långh tijdh sedan der
ifrå ärfft skall wara, och Erich Ersson i Skanderåssen
innehafwer och brukar, huar emoth opwijstes ett
giordt jordebythe och mågskiffte emellan Oluf Olsson
Månstadh och Nääs sochn och Oluf Ersson i Berghri
ken och Kiehl Ersson ibm, som är af Oluf Olssons son
Kiehl Olsson gillat, och stadfästatt af laghmann
Peder Tohmsson och länssman Larss Olsson daterat
hungstad den 20 februarij a:o 1598 Äfwan nemb
de Kiehl Ersson war Erich Erssons faarfaår Erich
Ersson possiderer och Oluf Erssons halfwa part uti
den slått som nu omtwistas. Partterne förlijcht
in för rätten sålledes, att Månss Kiehlsson Sall
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gifwa Erich Ersson 13½ r.d:r à 6 m:k: för halfwa dehle
och den tilträda, och effter Erich Erssons dödelige afgångh
ehrlägges 13½ r.d:r dito, och den andra halfwa dehlen
deremoth då antaga och behålla under sitt hemman i
Bergzbyhn.
17.
Åhsmännen beswärade sigh öfwer Quarnsiöboerne
i deth dee skohle tillägnat sigh någon slått widh Skahr¬
bärghet, som effter gambla Stehnmärckien skall höra
till Åssena, och Quarnsiöerna skohla rätta sig effter
några opsatte trämärkien och skorur. Resolutio
att Öwarnsiöboerne skohle widh nästa ting inkomma
med sina breff, huar af må synas kunna, huilckendera
rågången ähr gillat och böörhandhafwas.
13.
Erich Grelsson i Böhle hafwer lagstämbdt hustru Kersten
Pärssdotter i Böhle för een myhra som under Erichs Hem¬
man skall legatt, och hon intet comparerat, dy saker
till 3 m:kr. Och så wijda Gussarn Kiehlsson som angaf
aff änckian legdt är förbuden deth slå, så dömes höet
i Quarstadh till lagligit utförande.
16.
Erich Stenson i Tåssåssen laghstämbder för tyfwerie, oå
är sigh instält, dy plichtar han tree m:k
17
Erich Stenson hafuer och låtitt stämbna Päder John

son i Tåssåssen för något timbers opbrännande och
eij tilstädes kommit, dy saker till 3 m:k:r.
18.
mellan Gåhlhammars fyra åboer skall åkeren å
nyo af förordnade nämbdeman oprepas och delas
och giörligast iänkas, och sedan med rå, huar och
eens andehl skillias.
19.
ee aff allmogen som föregifwa sigh till sahl
153.
Länssman Joon Isachson hafwa lefrerat wärio syns
penningarne och näfwerpenningar måtte dhem be¬
7.
tahla, så frampt dee med wittnen och skiähl icke kun
na wijssa sigh dem till frambledne länssman lefwe
reratt, huilcka lämbnes dhem till förnögning som
hafwa måst betahla länssmans Rest på samma
medell så wijda dee der till förslå lan
26.
Anders Jonsson och Oluff Jonsson i Quissle bru
ka ett hemman af 3 /⅓ tunlandh: förståendes ett
halfft huardera, och allenast swarat för ett rökemän
tahl, huilcket befinnes af så goda hwillker att deth kan
swara för tuenne röker, deth Anders Jonsson
uthlåfwade.
21.
Oluff Swänsson och Larss Swänsson i Bergbyen bru
ka ett tunland huar af hemmanet som intet kan
21.
tåhla 2: åboer deth dee sielfwa bekänna, och låf¬
wat att een skall affträda.
23.
Joon Jönsson opbiuder tredie gången Påhl Nillssons
hemman i Moo, utan någons Iussråk.
23.
Sammaledes opbiuder Joon Jönsson tredie gången
Påhl Nillssons ägendomb till sythningzlöön oklandrat.
24.
Thomas Larsson i Röröön opbiuder andra gånghen
Joon Jöranssons odalz hemman i Bergwijken
oklandratt.
13.
Jönss Jonsson i Bergbyhn opbiuder tridie gången

Oluff Enarssons hemman i Altnäs¬
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74.
ähr mund och nässa är runnit, hwarutinnan Kongl. Maij:ttz
wår allernådigste Konungz och herres placat de dato Stockholm
den 21 augusti a:o 1684 och 18 capitlett Eedzöre balcken
landzlagen är öfwerträdt, och till underdånigst föllie af högstbem:
Placat considereres och lägges deth i tweböther, och dy dömmes
han effter 13:de capitlett Såramåhla balcken willia i landzlagen
att plichta för twenne pustar med sina tolff m:k:, och där hoos
effter mehr högst bemelte Kongl. Maij:ttz placat plichtar han som
een Kongl. förbudz öfwerträdare med sina fyrattijo m:k:r.
och der till medh effter Kongl. Maij:ttz placat och 18:de capitlett
Eedzöre balcken, LL. Eöre begångit. Och emädan som han på
färska gärningh är grijpen, dömmes han effter deth 35 capitlett
Eedzörebalcken landzlagen att mista högra hand sino och des
lössa godhz till skiöflingz gånga. Huad leutnant Erich Lille
och dragon quicken angår och wid kommer kan intett wij¬
dare företagas, effter som leuttnanten medelst någon opasslige
heet icke tillstädes är, utan lämbnas competenter att aferas
och utföras, huilckett altt i wnderdåhn ödmiukheet heemställes
till höglofl. Kongl. Swea hoffrättz nådh och högrättwijssa om¬
dömme och äntellige resolution.
8.
Till frambledne Kiehl Erssons omyndige barns förmyndar
i Böle, förordnas Larss Halfwarsson i Landöön och Anders
Olsson i Tulleråssen, emädan som Kiehls bröder der till
eij finnas bequämme, huilcka åligger barngodzett wäll
föresee, som Sweriges lagh och Kongl. förmyndare ordningen
binder
75.
Anno 1685 den 12 och 13 maij höltz laga ting medh
allmogen aff Berghz tinglag, närwarande i befall
ningzmans ställe häradzskrifwaren wäl:tt Carll Wargh
och nämbden
Påfwell Jonsson i Altnäs
Joon Olsson i Byhn
Essbiör Sinwijsson i Skulse Peder Jonsson i Moo
Oluff Jönsson i Högom
Joon Jönsson i Bergbyhn
Oluff Olsson i Räthan
Nillss Jonsson i Klöfssiö
Joon Erichsson i Wattuwijken
Jönss Jonsson i Röröön
Erich Hansson i Tåssåssen
N
Dato publicerades Kongl. Maij:tz förr specificerade placater.

9.
Ingeborg Olufzdotter i Wigge angaf dragon Samuell Mårthen
son hafwa aff sig i dymmel weckan stulit een richzdaler specie
och fyra och een half dal. k.m:tt uhr sin kijsta som stodh i hennes stuf
wa, och han uttagit fanstrett och kijstan opbrutitt: kunnandes
så mycket bättre der till komma som han i samma gård logerar.
Rp. Att han haar tagit richzdalern och deels opdruckitt hoos Erich
Andersson i Miäla Myskie sochn, men nekar sig tagit bemelte
4½ d.r sopp:rmynt, och icke heller opbrutitt kistan, men pärnett
för fänstrett brutitt löst. Anders Olsson i Byhn och Chrestopher
Jonsson i Wigge betyga sigh sedt att kijstan war opbruten medh
een stoor talli knif eher något Järnstyce som grant kan synas,
doch nekar han som förr till bäggie.
Såssom Samuel Mårtensson hafwer af Ingeborg Olufzdotter
stulit een richzdaler in specie, så blifwer han effter Kongl. straf
ordningen saker till tree gångor så myckett som tiufften är, som
blifwer in alles tiugu fyra dal. kopp:.m:tt. Huad dee 4 d. 16 öre
k.m:tt widkommer som legat i samma kista och Samuel nekar till.
lämbnes denne gången till des Ingeborg kan bewijssa dem ikeston
legatt, och samma gång bortkommo
39
18.
3.
Oluff Jonsson i Gåhlhammar fodrade aff Chrestier Jöranson
i Klöfssöö twå dal. silfwermyntt som han låfwat på ett häste¬
byte och intett fått. Rp. Att han haar utlåfwat twå daler silf
wermyntt, men länssman dem förbudit på comministri heer
Hanss Brömss wägnar för des resterande caplans tull hoos Oluff
huar till Oluff eij nekar, men förment dem deels slippa.
Såssom befins, att Chrestier Jöranson är skyldigh på ett hästebyte
åth Oluff Jonsson i Gåhlhammar, twå daler silf:rm:tt och dem hoos
sigh innehafwer effter länssmans förbudh på h:r Hans Brömss be¬
gären och protension på Oluff Altså pröfwes skiäligt, att
Chrestier lefwererer Oluff Jonsson twå dal. s.m:t, och h:r Hanss
uthförer sin fodran hoos Oluff som een boofast man är, som
22
han bäst gitter.
4.
comminister h:r Hans Broms beswärade sigh öfwer Gåhlhamars
bönderne, för deth dee förhålla honom sin celans tull: willian
des alla fyra icke mehra än een utgöra, huar med han intett
nögd kan wara: beropandes sigh på venerandi consisitori ter
nosandensis resolution af den 5 februarij 1674, huilcken på tin¬
get den 16 octob. 1675 är aggrerat, huaröfwer dee sigh förklarade

sålledes, att dee förmeent slippa med een apkans tull, effter
som dee swara allenast i cronones uthlagor för een röök: före
gifwandes h:. Hans eij heller dem i synnerheet krafd dersom, då
han sin rättigheet aff andra tagit. Herr Hanss haar insinuerat
een restlängd på demalla fyra, huilcken dee dels disputera. Alts
finner rätten skiähligt, att Gåhlsammars bönder måtte
venerandi consistori resolution och tingzrättens sluuth derutin
nan fullgöra huar för sigh, emädan haar och een af dem särdeles
boo och mathlag hafwer. Och så wijda opsatte restlängd deels
disputeres, och actor frånwarande är, så lämbnes dem med
sin lärare sielfwa öfwereenskomma, och där deth icke sig göra
låter, will rätten å nästa ting saken i partternes närwaru
företaga, examinera och decidera
22.
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5.
Chrestier Jöransson i Klöfsiö kärade till sin granne Erich Jonsson
ibm i så måtto, att han för dragon Oluff Lustig trettondedagztijden
caverade för tijo daler silf:rmynt, som han skulle gifwa för een ung
häst af Chrestier, och sedan som Oluff rymbde der till nekatt, huar
emoth exciperades sålledes, att han aldrig wijdare caverat än som
hördes, att Oluff skulle blifwa hoos Erick inquarterat, och då wore
lijka mycket till huem han räntan och uthlagorne betala skulle,
och att kiöpet war så slutitt, att betallningen skulle af midsom
mars och Tohmäsmässtermin innewarande åhr föllia, och där
hoos, att han blef hoos sig intett logerat, och dy kan han för honom
intett betala. Chrester kan intett neka att betahlning skulle aff
bemelte terminer skiee: warandes ingen tilstädes öfwer deras
samtahl mehr än den förrymbde Oluff.
Alldenstundh Erich Jonsson pröfwes medh condition och willer
gått i Bärgen för Oluf Lustig hästekiöp hoos Chrestier Jöransson
aff tijo daler silf:rmyntt, nembl. om han skulle hoos sig blifwa
inquarterat och då lijka mycket wara till huem uthlagorne be¬
taltes, och betallningen skulle aff des innewarande åårs löön
föllia. Altså bryter förordh lagh, och dy finner rätten skiäh¬
ligt, att frijkalla Erich Jonsson för Chrester Jöranssons fodran
och protension i deth måhlet, och söke han Oluff Lustig ägendomb
120
som han bäst kan.
9.
Eih Gunnarsson i Öhne uti Rödööns gäldh, beswärade sigöfwer
dragon Mattis Frijmodigh, för deth han förledne winter om
een söndagh under predijken af sin släda som stodh på kyrckio¬
wallen stuhlit een fåårskins Pälss och een hwijtt wallmar.

tröija Nillss i Biertte tilhörigh, och enär han kom uhr kyrckian
och skulle köra bårtt, Pältzen saknat och frågat sin drängh der effter
som sagt, att een dragon waritt till lassett, och kommande
till sochnstufwan samma dragon igenkände, som war Mattes
och honom frågat effter Pälttzen och tröijan och han nekatt, blifwan.
des warsse een säck som dragon Mårten halssegte och kunde
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förstå, att kläder där uti lågh och han nekatt: tagandes sacken och
gar uth och Erich går effter, då Mattis fölgde medh och togh een
stoor stöör och några gångor slogh effter Erich, men han gick allt
undan och omsider togh stören af honom. Sedan begärte han
wärian aff dragon Anders Bäck som först nekade der till
och denne bedit honom intet läna Mattis wärian, deth han
lijkawäll giorde, och Mattis altså huggit Erich främsta finger på höger
handen i tw nederst till nagelen, huar aff han intett lytt är,
och då togh Erich wärian ifrå honom. Mattis Frijmodig bekände
sig under peedijken stiäla omtalde skinpälss och Wallmarströije
och först giömma dem i wedhlijdrat där hartt widh, och sedan i Mar¬
ten halss sack som låg på bäncken honom oåthspordt. Item att
han togh een stöör och wille slå Eich, men Erich togden af sig och
gaff ett slagh der aff, der med begärte han wärian af bäcken som
den effterleth och badh taga den sielff aff hans syjdn, deth han giorde
och högg Erich i Fångrett: hafwandes Wallmarströijan kladt på sigh
och blef derföre af capiten Michell Plantingh tagen i arrest.
Mårten föregifwer sig eij wetta deth mattis skinpalssen i sin sak
gömt. Erich förbrådde honom neka sig ransaka eller wijssa huad i
sacken war den han hade uth på Wallen, och wid deth han inkom,
den samma på bäncken kastatt, och sedan tagit och buritt uth. då
Erich å nyo begärte sacken och blef nekatt och stött för bröstett, och
under een tijden mattis hade göra medh Erich Pälssen uttagitt
och kastatt i een sninga der iempte. Rp. Att Erichs dräng begärte
see huad i saken war, och enär pälssen der lagh, kastade han honom
bårtt: nekandes Erich begära saken i stufwan och fast mindre
honom stött för bröstett.
Anders Bäck förhördes och nekar sigh läntt Mattis wärian
utan han den emoth sin willia tagit, mädan han war i tahl
med een annan, Men Mattis säger som förr den med låf
få. Anders föregifwer sigh strax willia thafwa sin wäria ighen,
Men Erich säger honom stå stilla så längie mattis hade wärian
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och enär den af sigh honom betag söchte han der igen få och icke för¬
huar till han nekar. Joon Ersson i Wattuweken och Gunnar Olsson
i Bergwijken bekänna sig see, att Anders läth mattis taga sinn

waria med låf.
Fälten wärderades för tree dal. och trögan för twå dal. koppmyntt.
Alldenstundh Mattis frimodigh hafwer om een söndagh under
predijkan stuhlit aff nämbdeman Erich Gunnarsson i Söne egn
Fårskins talss som är wärderatt för tree dal. kopp.m:tt, och aff
Nillss i Biertte een Wallmarstroija för twå dal. kopp:rmyntt och
huggit honom ett fult köttsåår, huilcket considereras till twe¬
böter effter Kongl. Maij:ttz placat om Sabbatzbratt och dess 160
arickell, huarföre blifwer han effter Kongl. straffordningen
först saller till tree gångor så myckett som tiufnaden är, huilc¬
aken fördubblas böör och blifwer in alles trättijo dal. kopprmyntt
och för köttsårett plichtar han effter 10:de cap. Såramåhla b. willia
sex m:k huilcka och fordubblas och blifwer tree dal. silf:rmyttt
eller nijo dal. koppmyntt. Och så wijda Mårten halss pröfwa
Skinpelssen hafwa hafft i sin säck och intett welat i förstonne
gifwa i frå sigh utan sedan kastatt afsijdes i een sninga, Så än
effter Sweriges lagh skiäligt funnit, att han effter ofwanbem
sluth om skinpalssen mpioticerer i dess böther. Men Anders
bäck som hafwer läntt sin anförtrodde commiss waria att
frijmodigh att der med skada göra, remitteres till den låfl.
regementzrättens omdömme.
2
Oluff Jonsson på sin moders hustro Anna Stehnsdåtters
wägnan kärade till Jönss Jonsson i Röröön, för deth hon in
tett hållit sin giorde låfwan, att åhrligen föda åth henne
twå små creatur, som förlijkningen d. 31 octob. 1679 förmår
och rester pro annis 1682, 1683 1684 och 1685. Rp. att hann
bytte hemman med Anders Ersson, och att han blef samb¬
om att gifwa henne åhrligen en tunna korn, men
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Oluf nekar sin moder och sigh där af wetta och mycket mindre
der till samtycht, och håller sigh med ofwan bemelte förlijkning
1679 giorder, huilcken Jönss och Anders intet kunna sins emil
lanogilla. Jönss sade eij kunnat påminna sigh om 1679 åhrs
accord och disputerer deth intett; Altså måste han och henne
hustro Anna för fyra åhr effter gode mänss pröfwande förnöija
och ställa tilfredz, och uti hennes lijfztijdh låta henne åhr ligen niu¬
ta een tunna korn, och fodher åth twå små crcatum
Oluff Jonsson i Gahlammar är förlijht medh sin broder Pedher
Jonsson om hemmanett i Brönie, sålledes, att Peder Kall
gifwa Oluff Fyra richzdal. 2 sex m:k och twenne sina systrar
huar sina twå richzdal. dito, och der med hörer Brönie hem¬
2

manett Peder allena till.
Huster Märitt Påldotter beswärade sigh öfwer sin broder Joon Påhl¬
son i Klöfssiö, för deth han antagitt sig till sythningh, och der på
fått ellofwa skylar korn berächnatt allenast för een tunna,
hafft twenne köör ett åhr, slachtatt twå bäckor och behållit altt
kiöttet och ett båcskinn, een half berckatt hudh och nye m:k köpp.
myntt. Och emädan som han henne illa handterade, kunnde
hon icke längre än 17 åhr där blifwa: begärandes sina sakerigen
huaremoth inwändes att hon brukade elack mund och wille
tillägna sigh afwelen och tillökningen af små creaturi tillståen
des sig fått kornett. Kiöttet af twå båckar och deth eena skin¬
nett, men nekar till halfwa barcka huden och ga:k kopp:rm:tt
dåch omsider bekände han sände henne toback för dee 9 m:k som
hon säger sig eij fått och han eij kan bewijssa. Joon sägher sig lefwe¬
reratt till Nillss Jonsson i Klössiö å hennes wägnar sex
daler silf:rm:tt, huar till beiakades, men der emoth bekondt
pertzedlar och penningar deth Joon tilstår. Hustro Märitt
prætenderer och sin arffdehl effter broderen Michell Påhlsson
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som war soldath och dödde ogifft, och hade ståendes i Hallen hos sin haf
syster Kerstin Pedersdotter Oluff Swänssons åtta Rithzdaler olh tolff
daler silf:myntt: warandes twå bröder och tree systrar der om
huar aff bägge bröderne och systran Karin femb richzdaler opp¬
buritt, och tree richzdaler skola stå dee quaar, huar om Oluff
Swenssons dåtter hustro Gölu Olssdotter skall hafwa wetten
skap som intett tilstädes är. Härwid är att märckia att hustro
Märitt är frisk, och kan wäll arbeta för födhan.
Aff föregångne ransakningh fins, att Joon Påhlsson hafwer
af sin syster hustro Märitt Påhlsdotter emottagit till sythning
löon ellofwa skylar korn berächnat för een tunna korn. 2:to kiött
aff twå Rijssbytar och deth eena skinnet. 3:tio 2 d. 8 öre koppm:tt
och ett åhr nytta och gagn aff hennes twenne köör hafft, och dee
icke mehra än 1½ åhr kunnat förlijkas och komma öfwereens.
Och så wijda hustro Märitt under samma tijdh hans arbette giordt
och han af des twenne köör nytta hafft, så prætenderer hon sina saken
igen, huilckett rätten haar tagit i consideration, och funnitt
skiäligt, att Joon Påhlsson böör aff ber:d skiähl restituera och
betala till sin syster een tunna korn och för een Rijssbijt twå
daler koppmyntt och för kiöttet aff den andra 1 d. kopp:rmyntt.
Och så wijda han intett kan bewijssa henne fått toback för 1 d8 öre
så måste han dem betala. Hwrad dee omtalde fyra richzdalerel:r
sex daler silf:rmyntt widkommer, så haar Joon Påhlsson dem i
wärde och penningar niutitt, och allså effter sin plicht dem betall

Beträffande arfwett effter broderen Mickell bestående aff
åtta richzdal. eller tolff dal. silf:rmyntt i Hallen, huar aff Jon
och Peder och Karin fått fem richzdal, och dee andra skola der inne
stå, opskiuthes till wijdare wndersökiande hoos hust. Gölu Olssd:ri
Hallen som är Oluff Swänssons dotter, hoos huilcken bem:t 8 r.d:r
innestodo. Halfwa barcka huden kan intett Joon Påhlsson på
byrdas, med mindre hustro Märitt kan bewijssa honom den
emottagitt.
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10.
Capiten Mickel Hantingh angaf att dragon Oluff Jonsson lusig
hade sitt quarteer hoos Oluff Nillsson i Klofssiö, och in martio
sidstleden af bonden fått liverie kläderne och tree dal. silf:rmyntt
gå midsommars termin utan ordre, och der med rymbdt till Norie
begärandes att bonden som uthlefreratt commiss kläderne utan
befallningh, må wara responsabell derföre. Rp. att han bodde i
Herrdahlen uti Håhn och hade der sitt boo och kommande utan
effter med korn, begärte sina commies kläder, Jackan Karpussen
och strumperne, aff föregifwande, att han skulle i Nembdahls
kyrckia gå till Herrans nattwardh och bordedem änteligen hafwa,
huar till han skall först nekatt, och dragon där öfwer sig otåhligh
giordt, och dy nödgatt honom dem låta få. Till tee tree daler
silfwermyntt swaras så, att een dal. silf:rm:t äre tagne till tältt
penningar, och twå dalz haar han tagit sielff som med wittnen och
skiähl skall kunna bewijssas, och hafwer han tient för januarij
februarij och martij månader, och böör niuta fem m:k månadtligen
och dy haar han eij låtitt honom öfwer ordningen bekommat
Länssmans Peder Swänssons och twenne tolfmäns inventarium
på dragouns lössa ägendomb i Hahn upwijstes, innehållandes femb
köör, femb kalfwar aff ett åår, åtta stycken fåår, 4 dito lämb¬
fembsta gietter, 5 dito killar, een spann korn een halfftunna
drassor half noth om sextambnar halffletten, een fierdedels hudh
ett kalfskinn, een handquarn, een Jerngryta à 3 kannor, ett
lijtet skinngyende med duhn gammalt, och der hoos att Olufs
hustru wettat aff sin mans rymbning, huilcka perttzeller Ckier.
geant Peder Pedersson Suabb, berättar wara till cronans liveries
betahlning arresterade, och att dragon skall barngodz hafft hoos sigh
om skall sökias aff specificerade saker göras betaltt.
Nämbden togh saken i betänckiande och beslöte sigh eij kunna döm
ma Oluff Nillsson Commisskläderne betahla, emedan som
inga Kongl. ordre eller resolution deröfwer är kunnigh.
å wijda inga Kongl. ordre eller resolution äre kunnighe
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som obligrer bonden att swara för dragouns commiss kläder, och den
rymbde Oluff Jonsson Lustig effter öfwergifwit inventarum på
hans arresterade ägendomb så myckett kan hafwa lämbnat som kan
wara till commissklädernes betahlning. Altså hafwer nämbden
eij understått sigh döma Oluff Nillsson dem betahla, utan lämb¬
nat att skee aff den rymbdes ägendomb. Och emädan som Oluff
Nillsson allenast twå dal. silf:rm:tt låtitt dragon bekomma, och
een daler dito är tagen till taltpenningar och han tientt i tree
månader à femb m:k s.m:tt så kan rätten intett finna honom
wara skyldig dee prætenderade tree dal. silfrm:tt betahla.
1.
Böröön kärade till Bergzlijkerne om bälgesmyran som dee sigh
tillägna, oachtatt att een bäck och steenmärckien wijssa att
den hörer Röööön till. Rp. att bälgmyran är deras afradzland
och dee derföre åhrligen skatta 24 öre silfrmyntt som betygas och
kan fuller Röröön nålitett tillsamma myhra, och ingen dyn
nekatt och förwägratt. Röröön begärte gode männ att uthstaka
samma myhra emellan Stehnmärkien, att förekomma alloreda
Äfwen så betyga partterne medh bremyran wara beskaffatt
och att Bergwijkarne äga störredehlen der af under afradzlan¬
det, huar till consenterades och uthwaldes desse för Röröön
Joon Ersson i Wattswijken, Joon Jöransson i Bergh och Essbiörn
Simwijsson i Skucku, För Bergswijken. Erich Hansson i Tåssåssen
Påhl i Altnås och Jönss i Röröön.
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Alignan yrckiade på angifne stehnmärcken widh Skahrbärget som
skola uthwijssa skillnan emellan sin och Quarnsiömans aghor
och slått: begärandes see deras breef som på höstetinget resol¬
verades, huar till swarades att dee inga breef der om hafwa,
utan några hundrade åhr oklandratt niutitt sin slått widh
skarberget effter opsatte märckien i stoora furur: wettandes
intet aff Åhsmans nämbde Stehnmärcken som dee påstå
finnas och skola kunna wijssa sammanhanget fast än sielfwa
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wijsaren är bårta på deth eena: anhållandes laga syn der om,
att kunna pröfwo, huilka märcken böra gillas; altså till fölie
aff 26 cap. Bygningbalcken L.L: skall tolffmanna syhn läggies
skiähl och marcken taga i ogudsyhn, och widh nästa tingh wittna
huad dee derutinnan funnit, rådandes half nämbd huar¬
dera. Quarnsiöerne uthwalde desse nembl. Oluf Jönsson

i Lögen, Oluff Olsson i Räthan, Nillss Jonsson i Klufssu, Erich
Hansson i Tåssåssen
Joon Ersson i Wattuwijken och Jönss Jon¬
son i Röröön, och Åhsman dee andra sex aff nämbden.
13.
Dragon Johas Larsson lagstämbd för tyfwerie och intett compare¬
rat och betygades wara utan förfall, dy saker till sina 3 m:kr.
14.
Dragon Joon Gabrielsson Krook sammalledes och böte dy 3 m:kr.
22.
15.
Jöran Olsson och Oluff Jonsson i Wästeråssen lagstämbde för
slåttegodz och intett comparerat, dy för stämbningz försittian
de saker till huar sina 3 m:k:.
16.
Anders Ersson i Moo insinuerat sitt giorde jorde och hemmans
bythe medh Jönss Jonsson i Röröön, huar med han lagligen
procederat, haar, och sidsta opbudet är slett utan klandher
den 16 aprill 1684. Altså förlängst lagståndit, och derföre
bewillies der å fastebreeff,
14.
Anders Olsson i Wigge ixcaminerat een lagbuden och lagstånden
bördalössningh aff sin broder Oluff Olsson, och sidste opbudet
skiett den 16 aprill 1684 oklandratt, och bewilliades derå
confirmation
19.
Thomas Larsson i Röröön opbiuder tredie gången Joon Jöran¬
sons hemman i Bergwijken
15.
Gunnar Swensson i Klöfssiö opbiuder första gången halfwa
Swän Olssons gårdh ib:m som han inbördatt och tilförne
half ägher, och deth utan klander.
2
20.
85.
Pede Johansson opbiuder första gången Joon Jönssons hemman
i Tåssåssen, och så wijda kiöpet är skiett 1683, och förr än Kongl.
förbudh uthgafz, så tillåthes deth på höga öfwerhertenes nådigste
behagh, doch skall Joon Jönsson bewijssa deth sin rätta odell waritt
2.
17.
Salomon Persson i Qwarnsiöö opwiste sin broders Oluff Persons
förlijkningh om löst och fast effter sina föräldrar i Quarnsiö som

ännu lefwa och Oluf barnlöös är, huilcket togad notan och
protocollerades.
6.
7.
Anno 1685 den 15 och 16 maij höltz laga tingh
medh allmogen aff Qwijtens tinglagh, wederwa
rände i Befallningzmans ställe, häradzskrifwaren wäl¬
Carll Wargh och nämbden.
Joon Olsson i Swenssåssen Erich Anderson i Miäle
Anders Nillsson i Giähle
Elias Jonsson i Minälfwen
Mattz Hansson i Wijlen
Nillss Persson i Håckåssen
Jöran Persson i Klofra
Peder Nillsson i Österåhssen
Anders Jonsson i Wästbacken
Peder Olsson i Nächstadh
Siuhl Pedersson i Hällne
Chrestorner Ersson i Fästa
6
Dato aflade Siuhl Persson och Chrestopher Erichsson sin nämbde
mans eedh å böok.
tz
Dato publicerades Kongl. Maij:tt förr nämbde placater.
ll
Dragon Larss Gåbrielsson Horass ifrå Österuothland och tingte sochn
skuldgafz hafwa aflatt oachta barn med kånon Kerstin Nillss
dotter i Åsan, huilcka tilstå gärningen, och barnet föddes kinders
mässtijden förleden och än häfwer. Kånan haar hafft tilförne
oächt barn medh soldathen Oluff Ifwarsson som war ogifft.
Altså plichtar han effter Praxin med sina tree m:k: och
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Anno 1685 den 20 julij, höltz extraordinarie
tingh i Bärgh, närwarande befallningzman wälb:d
Jonas Wargh och nämbden.
Påhl Jonsson i Altnäs
Joon Olsson i Byhn
Essbiörn Simwijsson i Skustu, Oluff Jonsson i Högen
Peder Jonsson i Moo
Oluff Olufsson i Rathan
Joon Ersson i Nattwijken
Nillss Jonsson i Klofsiö
Jönss Jonsson i Röröön
Joon Jöranson i Bergbyhn
Erich Hansson i Tåssåssen
Medelst corporalens Peder Larsson Solares angifwande hoos herr

öfwersten högwelborne h:r Ake Ulfsparre, satt Påfwell Nilsson i
Mos skall på första stoorböndagen anno 1683, då han af sine
drängiar till wrede war optänd, sagt, jagh wille hanen
togo böndagen och den honom förordnatt hafwer, tillfrågades
corporalen om han sådana ordh aff Påfwell hördt? Rp. att hann
dem icke hörde, utan enär han kom heem ifrå kyrckian till sitt
quarteer hoos Påfwell, sade Påhlz tienstedrängh Oluf Jonson
ifrå Moo, om han hade om morgonen lijtet töfwatt och warit
inne, så hade han fått höra huad Påhl Nillsson sade, huar på dag
skulle eder till wittnes tagit, deth han oppenbarade med desse
ordh, att den ena diefwulen lägger till och den andra ifrå
iag wille fahnen hade böndagen och den honom satt hafwer, deth
corporalens hustro Segrid Perssdotter som Påhlz tienste pijga då
war, och för honom strax berättade: Säijandes der hoos, sig om
sommaren der effter komma i föllie med tolffman Peder
Jonsson i Moo emellan qwijssle, då han sagt,, deth Påhls an¬
dra drång Påhl Persson ifrå Moo samma ord för sigh sagdt.
Een lijten tijdder effter sägher corporalen sigh berörde jordh
för kyrckioherden H:r Johan Olai Draco sagt, och fått till swar
Att han giorde wäll i deth han sådant oppenbarade, och cono
ralen sagt sigh willia deth för sin capiten Mickell Plantting Lun¬
giöra, då pastor swaratt att deth är Sabbatzbrått
121
och kommer intett capiten widh, och mehra sägher han sig medh
Pastoren der om intett tahlatt, och sedan Påhl der om tiltaltt.
och såssom fruchtatt, att han skulle derföre fara illa. Littet där
effter skall Påhl sagti jag hörer att du haar gifwit ino änn för prästen
och på deth du må der medh tijga, williag åth hösten låta dig fåå
en aff mina bysta köör eller sex daler silf.rm:tt, huar medh han
läth sig öfwertahla, och enär han skulle in augusto på camperingen
haar Påhl gifwit honom i sochnstufwu cammaren tree sex dalers
plåthar. Strax effter juhl förledne winther och bekommit opå¬
mintt om een söndagz mårgon een dito plåth, den han intett
wehlat emottaga, utan att tolfman Peder Jonsson skulle wara
tilstädes, den han efftersände, och kommande dijth, fick corpore
len bemelte plåth och rächte Påhl handen i Peders närwaru, sigh
intett willia mehra der omtahla, och enär dee kommo uhr tyrd
kian, skall Peder till corporalen sagt, iäg weeth att du nu intett
talar om Påhls saak mehra, huar till han beiakade. Förledne
wiuther säger han sigh bedit kyrckioherden willia förmå hoos
capiten att han kunde få lössa sigh uhr tiensten, emädan som han
befruchtade, där regementett blefwe uthcommenderat, och hustrun

blefwe hemma, att hon för uthspridde tahl blefwe hotader och
förhafder, och bekommit till swaar, att der han deth icke för
capiten sagt så hade deth waritt een saak, men nu töhr capiten
sättiatig till gemehn och får än tå blifwa: föregifwandes sigh
och bedit Essbiörn Suuwijsson i Skucku att intercedera för sig hoos
capitein om demission för samma ordsaak skuldh. Åhrett der
effter 1684 om waran berättar han sig samma ordh för sin capiten
Mickell Plantting säija, då han läth skicka effter bonden och berörde
ordh honom påförde, der till Påhl i förstonne nekade och sedan
begynte fålla wndan och bedia capiten och capiten till sig sagdt
att han wid laga tingh skulle bestå uthsagde ordh om Påhl, huar
medh corporalen togh affträde och gick sin wägh, och intett der
om sedan hördt talas, förr än den 3 tunu, då han war commera
derat på Wacht till Frössöön, och capiten förmant honom
62
122.
det huarcken för länssman, munsterskrifwaren eller h:. öfwersten
om der effter frågas skulle, bekänna och oppenbara, och kommande
på Frössöhn för hl. öfwersten deth lijkawäll oppenbarade. Sidstleden
pingesthalg skall den andra drängen Påhl Pederson frågat corporalen
om Påhl Nillssons fälte ordh skulle blifwa nederlagde, och fått till
swaar, att han skulle deth för t: öfwersten säija, och där han icke hade
fruchtatt för capiten, så hade han deth tilförne giordt: föregifwandes
sigh om den saken ingen wijdare kundskap hafwa.
Påhl Nillsson om sina 161 åhr gammall tilspordes om han sådana ordh
fält och sagt, huar till han nekade: föregifwandes sigh om stoorböndagz
morgonen förmåna sina drängiar att skynda sigh till kyrckian, och
een aff dem swaratt, kommer iag icke till den första, så kommer
iag till den andra predijkan, och då i hastigheet sagt, een sådan böon.
dag som i willien hafwa, gifwer iag een annan mann, huilcka
ordh, corporalen Peder Larsson wetta fick, som owänn i hussett
war, och förr öfwerdådeligen dem handteratt, och wijdare undsagt
willia på olycke bringha: fruchtandes dy att han sina ordh skulle anör¬
ledes angifwa och sigh anklaga, och derföre gaf han och honom till
dess bröllop een tunna ööl och een måhltijd maath, och emädan
som han sedermehra hotades om deth samma, gaf han honom sex
daler silf:rm:tt på deth han skulle få wara i fredh för corporalens otijdig
heet och hotande, och så wijda han deth för capiten sagt, och capiten
genom corporalen Oluff Andersson för ett åår sedan sändt budh
effter sig, gick han deth, och fann Peder Larsson för sigh, och blef aff
capiten tilfrågat, om han sagdt dee ordh som Peder Larsson honom
påfördt, huar till han sägher sigh nekatt och sagt sina förroprepade
ordh: bediandes capiten att han wille förmåna corporalen sina

ordh icke wrängia och sigh förolämpa och bringa på olycki, och både
aff den ordsaken och af häxenheet och skräck förähratt capiten
sex richzdaler in specie och tijo stycken sexdalers plåtar, säijandes att
capiten dem huarcken med onda eller godha ordh begärade. Han
berättade theslijkes, att ppastor sigh derom frågat och hördt
hans förklahringh och der med warit nögd. Han haar och
123.
måst gifwa corporalen sedermehra twå daler silfwermyntt eller
een sex dalers plåth, medelst hans wndsäijelsse och elacka läfwerne.
Där på inkallades corporalens såberopade Sagusmän Påhl Nillssons
drängiar Oluff Jonson om sina trättijo och Påhl Persson om sina
tiugu åhr, som betygade sigh hoos honom tiäna 1682, och der hoos
hörde hans tahl om första stoorböndagen samma åår: warandes
Påhl Nillsson och Påhl Persson syskonabarn af huar sin brodher
huarföre aflade Oluff Jonsson sin wittnesedh i partternes när¬
waru och bekände som föllier.
Att han och Påhl Pedersson blefwe aff huussbonden Påhl Nillsson
om böndagzmorgonen förmante att skynda sig till kyrckian, och dee
der emoth sade, det wara tijdh nogh, och han ytterligare delade på dem
för deras långsamma drögmåhl, och dee brukade sin förra uhrsachtan
då Påhl blef wredh och sade, hin gifwer iag dee bönedagar som /I wille
hålla, och så fölgdes dee åth till kyrckian och kommo i rättan tijdh.
Corporal Peder Larsson låg den tijden der i quarter, men war då in¬
tett hemma utan reest till Herrdahlen twå eller tree weckor
där effter, delade åther Påhl på dem öfwer måhltijden, då corporalen
war tilstädes och af sin nu warande hustru Segrid deth förra, fått
wetta och frågat der om iempte deth han då bannades om, och fått
deth swaar, att deth är för deras trögheet, och att han gaf hin deras
bönedagar som dee hålla willia, och wijdare haar han intett för
corporalen sagt: nekandes sigh af den saken mehra wetta heller aff
åhl hördt.
Påhl Pädersson som är Påhl Nillssons frände förmanthes uthsäija huad
han i deth måhlet wiste och berättade sigh och Oluff om morgonen
något länge liggia och dröija, och han twå gångor förmanthe dem
skynda sigh på deth dee icke skulle komma seent, och enär wijdh
eij skyndade, sade huussbonden att han gifwer Liun sådan bön
dagh som dee hålla willia, och sade sig willia köra sielff, det han
och giorde: bekännandes sig råka corporalen om fierde dagh pin¬
gest, men der om icke frågat utan han frågat sigh om han wille
tilstå dee ordh som Påhl Nillsson sagt, och fått till swaar,
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att han består deth han hördt: nekandes alldeles sig frågat corporalen der
om, men coporalen föregifwer lijkawäll så aff Påhl sagt wara, och ingen

meera än dee i föllie woro, huar till Påhl som förr nekar.
Corporalen kungiordes Oluf Jonssons eedeliga bekännelse och iblandan,
natt att han den böndagen icke war hemma, huar till han swarade,
och sade sig wara hemma och samma lagh begå herrans nattwardh,
men Oluff påstår sin eedelige relation. Peder Jonsson i Moo berät¬
tar honom den böndagen intett warit hemma.
pijgan Ingeborgh Tyrisdotter angafs hafwa herom wettenskap, effter
som hon deth året hoos Påhl tientte. Hon är syskonebarn med Påhl
och berättar sigh wara inne om morgonen och intett hördt något
aff Påhl utan af drängiarne Oluff och Påhl nembl. att han dem
bannat och gifwit humderas bönedagar dee hålla willia, meera
sade hon sig intett där aff wetta.
Peder Jonsson i Moo tillfrågades om han för corporalen sagt deth
Påhl Persson opnämbdt Påhl Nillssons fälte försmngdelliga ordh, huar
till han aldeles nekade: berättandes att corporalen war då i arrest
för någon slagzmåhl, och begärte af siglå att gåå till Quissleby och
denne fölgt honom allena dijth och tilbakas, men icke ett dedhder
om talatt. Åhrett effter tientte Påhl Persson hoos Peder Jonsson
då han frågat om Påhl Nillssons fälte ordh, och han nekatt honom
sagt som corporalen uthspridt.
Peder Jonsson frågades i lijka måtto huruledes tilgick med sexdalers
Plåthen förledne juhletijdh? Rp. Att Påhl Nillsson sände effter sig
om een söndagmorgon och kommande in emoth gården, hörde han
stoort tahl och klammer wara inne, och wille dy eij gärna gå inn
och enär han kom då inn satt Påhls hustru i Sängen och gråtandes
beklagade corporalens åthforor. Een plåth låg på bordet och ölet
spilt rundt omkringh, corporalen laddes då intett willia hafwa
plåthen, der med körde Påhl till kyrckian och Peder fölgde medh
då corporalen kom löpande effter och begärade plåthen, dy gick
Peder effter Påhls begäran effter honom, och corporalen aff Påhls
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hand den tog, och ingendera nämbde för huad den wara skulle. Con
ralen kastade plåthen i Slädan och wid kyrckian den igentoghe corporalen
sade sig wara något plägader aff Påfwell, men i tillheet utan buller.
Påhl haar bedt Peder Jonsson detta intett för capiten säija: fruchtan¬
des att han haff honom corporalen sedan större oroo fåå skulle.
corporalen föregifwer sigh intett öhltunnan fått, utan enär han skulle
wijas med sin hustru haar Påhl några sina grannar heembudit och
giordt måhltijd, och derföre honom tackatt och intett fått i nu om¬
talde anseende, berättandes sigh een gångh med wärian huggit i
bordet och såthett, då Påhl och hustrun flydt gården, som förordsa.
kades aff något sqwaller.
Capiten Michel Plantingh tilfrågades huad wettskap han i dena
saak hafwer, emädan som corporalen så munt, som skriffteligen

något angifwit, oprepandes contenta der aff, huar öfwer capiten sig
förklarade, att corporalen för sig berättat som skulle Påhl Nillson
försmädellige ordh fält, och capiten frågat om han dem hördt sielf,
där till han geekatt och sagt, att huussfolckett berättat, och dy befalt
honom saken angifwa för länssman. Een tijdh der effter kom Påfwell
till capiten och beklagade sigh öfwer corporalens broligheet, och be¬
gärte att han måtte få ett annat quarteer, samma gång sporde
capiten, Påhl om corporalens uthspridde tahl, då han swor wid Gudh
sig dem aldrigh sagt, och på deth han kunde blifwa aff med corporalen
sade han sig willia snartt gifwa uth sitt halfwa hemman och offererade
altså sex specie r.d. och tijo st. sexdalers plåtar, dem capiten sädher
sig allenast taga att bruka på een tijdh, och penningarna i samma
mynttsort restituerat, nekandes aldeles och så medh, sig intett
förbudit corporalen om Påhls saakatt tahla, enär han på wacht i
denne månad blef commenderat, och icke een gångh der om talatt
kunnandes tryggeligen med lijflig eedh deth hålla, och förmant
honom achta sig för sådant, som han sielf eij hördt hade.
Kyrckioherden h:. Johan Olaf Draco tilspordes om corporalen för
honom öppenbaratt Påhl Nillssons försmädellige tahl, huar
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oppå han sig sålledes förklarade, Att corporalen kom i prästegår
den seent om affton fuller, sedan folckett lagt sig, och bultade på
dörren, och wille äntelig tala med pastoren, då han stegh opp och
frågade huadh? och han sade deth Påhl förbannat bönedagharna som
des drängh Oluf Jönsson hördt och berättat, då Pastor bedit hono
eij mehra säija, än han kan bewijssa. Om morgonen war corporalen
quarr och nästan lijka drucken, och effter tilfrågan sade sig ståå till orden
ldom för sin capiten angifwa, och fick till swaar, att sådant
Påfwell Nillsson betyges wara myckett eenfoldig och sedig och der
hoos een flijtig kyrckgångare, och till ett tacksamheetz teaker
till Gudh och Sweriges lagh, som han förmodan skydda sig för cor¬
poralens omilda angifwande, will han gärna till kyrckian och dee
fattige lämbna dee penningar som capiten hafft och tilbaka lef¬
wereratt.
huruwäll corporalen Peder Larsson Selare hafwer angifwit Påhl
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Berghz tinglagh
den 23 junio

Anno 1648.
Nährwarandes landzskrif: förstånd Jon Berg
Befallställe, sampte företachnade ntombdemä
1.
Ingeborgh eäkia begärer effter felten dan
nåå sine 20 rchzdr aff Christenhen Rassmussons
2
546
arfwinger. Effter såsom dedh kinnes
dembok
uij Åstberg 20 rochzdal:r som Pedher Pålson
sils.
ibidem ähr plichtig till Chrster Rassmundson
Samme penningar ståi arress
slåg
emellan Gellhemman och Bergzmannen gå demn
Narre siden, uthi Öster och Wester¬
reste macket gå Mallås Berget, dedn strå till
linnanne wågen widh broen gamble skldnaden
ett kors uysatt, sedan nedder i siöhn, en stehn wi
uart mecke crona uthi Häggen
gähr ett stycke af prästens eagh, och alt
i Joenssons Eage i Beogh och under Wallhemm
Berättes, att prästen i Breh, hadhe bgrödt s eage af gall san
kong
luf Nielson i Grrwijk, giäl
Pedher N
Jötens Månsson Länss i Berg Kiehl i Böhle
Peder Sorason i Hwa, Oluf Mårthenss i Räthe
Jara Gunersson i Höien, Oluf Kielsson i Bingsta
Enrt Olufson i Eltelås, Pehr i Huuuelfuen
Oluf Persson i Nachtad,
Oluf Persson i Öfwehn
Tinglaget hafuer uprästa prästen som
skadha, låthandes honom någo platz igen
till ett uprades
parterne ähre här med belätne gå bedhe
sidor och wäll förlichte
rågångh gå den födre säden
emellan Wellsommar och Görestens mannen¬
Panthe reltzen under Jörans Uårdh
commen
i Wigge Uybuudes 2 gången, huilke kommer
fanten till

Joen Torstenson att slogt eng i Månstad gårde
206
Erich Smedh ett slottlagh, inre för
2672
Oluf Jonsson i Berg slott eagh för
5.
20 rd:r
Jon Mårthenson i Mor slottligh för¬
14de
Niels Pålson i Mor slott lagh stär

Oluf Olufson i Wigge E Lör
9.
ödes mannen i wigge engh tör
14
Joen Olsson i Mo lagh een
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Wigge gården som S Göral Joenson åbodde och
kiöpt af h. commens: Matthias Sranck Webin
des andre gången
Oluf i Backe stembd till tingh och icke fra
kom Sakfelt
der commel Maltsius Hrack korer till Andersn
Kehlsen effter om ett lagesslätt store
Mohrasen belägen in uthi Nallsommars skou
der till Anders Kielsson icke ness kundhe
Anders Kielsson skall afstå samme jord och
här effterr höra under Wallsommar.
Oluf Jeensson skreddare i Berghwwijken karen
effter ett ticke Perlandh, som Jöran Erssen
i Berghwijken, sig tillägnat hadhe och utbrukz
till åker.
Rcsol. Jöran Erson skall afstå sammna förland effter
dedt 32 cap. Byggnigh. och Oluf Joensson
behålla och sig af nyttig
7
12.
Odhwijket i Sillback den 26 junij
Anno 1648 6

ähr Tingh hållet, nährwarandes landzskrifwaren för
ständig Joen Hoensson Berg i Befalln stelle och desse nembdemän
badh Olufs i Helsbacke
Haar Person i Böhåen
Oluff Helliesson
Oluf Olufsson i Autedienwätom
Pehr Jönss i
hellne
dwidz Kielson
ilfwe
Jeen, difw
Oluf Pedr Hallne
i hallian
Oluf Nilss i
Oluf Pedr i Backe
J Backe
Jöns Andersson i Miäle
md
Morthen Ande i Backe
Anders Pedersson i Rährön klager dedt Tahl
1.
huartiom Suten ibidem, Tomatz i Bohlåsen, Oluf
Mårthensson i Eltnås Peder Benchtson i Suxås
Pehr Joensson i Hara, hadhe uthi frigdetillen, då landet
hadhe Suöree s. Crona och desse upräknade wore tå
Nories crones soldater öfwerkomne med Motze
att igentaga landet, funnet uthi Skougen 1 tunna
flesk kiött yster stöflar skaur beö någre alnar
walmar der uthi ingäckatt När fredhen blef
hadhe desse bekent sig sådant öf:erkommet och i nödh¬
tren dede barttane och förtert
1
sol
Effter såsom desse hadhe uthi feijgdekiler, då de wohr
fänderns fiender irkommet samme känna och
dede barrtager som inne wahr stå emedlan dect ähr
fredzfördraret den panest linmätigt, änt huadh
som i fajgden ähr skedt skall swara en opåtalt sak
derföre dömes desse uij för lufnade, doch förlia änd¬
ger
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her Erich Ericj Kaxpelan i Sundhe prästegell, klagan
2.
effter sin hafros Bärbro Erichzdotterz fäderne jord
i Skottgårdh. Så bewijses at st her Erich hadhe

raf sin ounelöst en lott i Skottgård för 20r
än bontpantie sin förrige dennes jord i Rafwen
Hammarsgården för 15 riehn: kommer så på woren
skullen 25 richzdalr än effter s. her Erich di
part i Gkottgården
Effter nogo sakens skehrskedan, dömes her Erich
Rel
å sin hustros och hustro Syskons wegna betala til
den förrige garnekullen 20 r.d:r och sädan
uthlössa dem af sin tridie gart i Offta stte
Mkottgårdh. Ehuadh rätt den förrige kullen
kan hafwa till Sickås gården i Hammerdal til
att fordra, skall dem på hammerdelz tiln well
sk elderfaras
3. Oluf Olufsson i Kso fordrar effter san fäderne
jordh 2 Perr i Åsen som Joen Olufsson besittan
Oluf Olufson dömes till sin jord i Åse och gifwa
Roh
till Jeen Olufson de böxle penninger som legde ähre
uthi Skoltgården, doch skall han skaffa gården så
odh med hus och jordh, som Joen Olufsson den slenste

Peder Andersson i frå Sichn klarer effter sin fadres 4
jordh i Stidhe, som Pedher Essbiörnson ådelzman beswer
här emot framladhe Pedher Esbiörson ett sohnebreff
förmälandes delt han hadhe gifwer een gonsamma
Christin Pederssdotter aldeles oskyll doch kommen der
på förmedelst gifftermål, 11 richzd:r, den slagde
han uthi ett styckejordh i Kohrgerdh Her befinnes
Br
äll halfwe.
wara gamble odelzmänn esbiör Mrott och Eric
Pederson i Dåssgården, som icke ähre uthlöste.
Resol
Pedher Esbiörson skall afstå gården och bekomma
af Peder Anderss 6 rd:r fde uthlagde 11 ruchi
Böhlle penningar, skola samptelige arfwingarne betala
the så huar ödel rätt i bemälte sige
hörb:e Gröttklager sing wara afträngder ifrå5
Fnnäs gården af S. Christen Rassmussonn som
böxle dhe samme gårdh under sin snärmohr Blitta
slock.
Erich Groft framladhe hdelssmännens till Junas

Jöns Andersson i Matnäss Erich Halfwarssoni Bbilem
bref daterat den 12 januarij 1648, Förmälandes
att de af frij wilia hadhe förmit Erich Brott
samme Funås gården 2 tunland 1 fierding att kiöpe
till odelz egendom
Effter såsom Blitha Klock ähr ingen elyguinne en resol
eller gården kiöpt, derföre dönes han såsom afkyll
ifrågården och näste odelssmännen den medfasto.
tiden tillträdha och gifwer Alita sine 30 richz
29
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Måns Pehrsson i Byen karer effter sin Gdelz jord

som Erich Brott besitter
tilh. Gefinnes att Måns Pehrson haf:er ingen rätt tala
få samma gårdh, emädan han icke ähr fullmechan
giort af rätte fordeganden till dess besiäe
Erich Brottgården
Erich Joensson i Krekom karar effter sin fadren
3.
jordh i Köfre halfwe gården som Erich Mårthen
son bederbroderen besitter, gården ähr 2½ tunl
Befinnes wara 8 styskdeler nå samme joedh
kommen så på Erich Jonsons arfwe part 3½ mal
ocf på systerdalen 3 mal: 9 stugar, sin farssysters
Effter såsom Erich Mårthensson hadhe sitt dedt gamble
folket i Månge åhr, blef han med Erich Joensson
för rätten så förbuther att skulle gifwa
för en broders och systerdahl 15 richzd:r
der om ähre de medh handeband wäll förlichter
8.
Franladhe Pedher Jacobson, lagar oh Pedher Clasons
tiänare een fullmacht gifwen af Sammel
Johansson i Uistala på sin häst. Khirstin Joensdotter
blfw
ttning innehållandes
Pål
att Pedherson hadhe 1665 bemächtigat sig sin faders
Sänsss Joen Kielssons gårdh i Suenssåsen, då han reste
30
medh hustro och barn till Sweriges, imehler till
angick den förrige frijden, der effter blef hon för
weckat under Noriges execi förmedelst at Joen
Kielson wahr i Swerige och tiente för en soldat

har emoth framladhe Pål Person ett pantzebref 1665
förmälandes att han hadhe gifwer till Joen Kielson
110 rich:dr på samme jordegodz och redt bruke
och behålla så linge Påll kunde få sine penge igen.
doch wahr en suedh undentagett som Joen Kielson
skulle wara förbehållen, Stunme skrifft ähr
af rätten capproberat
Sammel på sin hust. Wäger dömes inlösa jorden resol
för de 110 rd:r och uthan någon penning igen
bekomma dettt förbehåldne Swedie lagder.
ähre anstaler om slrijgden ne mig föijent om 10 rd:r hr ingatnat
Oluf Andersson i Bissellås kerer effter sin
odelstjordh skidl bärtförgantat för 170rd:r 126¼
begärer dee få inlössa. Uxlästes och pantzebref
wet daterat den 16 feb. 1625 Mad unskrif: Jonss Mng
och sex mäns under besegling, Samme Bodhz Gissellåss
er.
hadhe Larss Hafoson ingentet för 1 28 r:dr af s. tuss an¬
dersson i Missellås som allenast åtte en tridie part
der inne, först panten uthsattes skedde på åhr 1599
effter som jorden, uhr igenlagd och giort till ödhe så ett Rlf.
seden i elle motto ähr förderfwit quarföre en
afsacht, att dee Larss husos agron
den 28 junij
wwille bekomma sine fulle pengr
och Gullieh Olufson i Sörmad sor aufwinene
Pälle Persson i Backe hadhe kiögt af sin broder Olof 11
ähre till samme penninger eller panteradz, kole
Pehrsson i Häggen 10 ¾ macues för 21 richz Med handeband
e rättegården och jorden så godh den war
widh rätten förente. Upbiudes förste gångh
då han pantsates eller nu uglåtha samma
.
och Henich Halsson Wbickem
de
ören Swenssor i Hallom kiöpt jordh af sin syster
jord till inlössming för bolichz d:r in specie
66 or:r
12.
ter med skole Mullich Olufson och Hanss in
Märith Swenssdotter i Billestad 1 tunland, för
18 richzdalr Item af Oluf Joenson i Ödhe
onsorler låthe sig beröja. Och Oluf Lndss¬

Bergh sochn å sin baras wägne 1 tunland
len tillträdhe ugbruka och bebyggia gö¬
ens
randes der af eet fullgeidz hemman.
hallom belägen, för 18 rd:r. Upbiudes första gång
och uthstå nå hemmans tinge och besuähr.
ans Larsson ifrå Willsammar, klagar effter si 15
10.
Oluf Joensson i Harakerer effter sin fäderne hagh
hustros Kiestin Olufsdotters farthee jord i Matnas
låckås, som Pål Halfwarsson oskyld til beswter
Myskie sochn, samyst hennes federne gerd i dödeö
Pål sägjer och bewiser sig hafwa gifuer Måns
Hackås sochn. Remitteras till näste ting effter som
rg.
Olufson af gångh 12 tr korn och 20 rickzd:r
Särmännen icke ähre tillstädes. Oluf Person i
sskutit till näste ting till dess erfuigen
dödrr lageliger stembden, och icke wåhr tillstecles
Estere sammansomma eller en wiss fullmehh
sakfelt till 3 mk:r
Rcsol Blefwe sålundha förenthe att Pål Halfweson sskulle gif
Jaos Larsson lofwer uebruke Mathnäs och dedt
tasti Oluff Joension och hafss nggn fwringer 32 r:dh halft Nilhz lesten
bebyggia
Joen Arffueson i Obbasen låther tibinde
14.
Anders Pehrson i Bysten Brundfllodh sochn, kerar effter
ibiden kiöpst för 20 rd:r förste gången
någre syttningz penninger, för dedt han sytte en gamell
Erich Joensson i Hrattiom upbiuder et panteradz och
syttringz Gunna Carin Olufsdotter i Lunge, in till dödhe
hn
tagene afbödh han sfinne egodeler i läst och fasttill
ett kiöpejordh för 20 such af Erich Andersson
näste arfwinger men ingar wille, henne emoth taga.
i ridhe Förste gången
alt så tog tadz perstas fader henne och skotte i dete¬
her Lars i Räfsund upbiuder Österåsen förste gången
Jöns Persson i Miäle här nu bemechtigat sig hennes
Oluf halfwta i Mithnäs upbiuder sin igra odelzgårdh
och som inthed sytte. Ähr nu icke tillstädes, sakfelt
1 gången
katnas till näste arfwite, och gifwa sig till syttnnghz
till 3 m:r
tha

Pål Jonsson lat tijbtiule förste gången Tockås för 32 r.d:r På Litz tingh den 30 roitemb. dömbdes
ander
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Person till jorden
138.
Erich Åhrett effter dödde och ingen uthlöste, och änckian intett mäch¬
tade, under då påstående feijgde hemmanett häfda, och gambla
föräldrarna läfde och intett förmådde, och dy först antogo chresten
Jöransson som twå åår halfwa gården brukade, och sedan begaf sig
därifrå till sin hustrus jordh, och då bleff Peder Jöransson heen
kallatt till att bruka halfwa hemmanett och föräldrarna skiötha
deth han i den beswärliga tijden giorde, och där till medh, sedan sina
syskon föruthan Erich Jöranssons barn uthlöst, och dee bära till
lössningh tilhona nije dalr silfwermyntt, dem han betahla will,
och där han deth icke giordt, så hade hemmanet blifwit öde.
Nills Jonsson som haar Whnes änckia och halfwa hemmanett betyger
så wara passerat, och sigh på sina styfbarns wägnar syskonen uthbe¬
taltt effter quaran, och Peder, Erich barn uthlössa böör.
Såssom Peder Jöransson är lijke bördigh till faders hemmanett
som borderens Erich Jöranssons barn, och icke allenast uti krigz¬
tijden halfwa hemmanet häfdatt och sina gambla föräldrar till
dödedagar underhållit, utan och syskonen som sin dehl och uthlöös
ningh aff den halfwa gården hafwa skulle tillijka medh des giäld¬
och skuldh betaltt, förutan nije dal. silfwermyntt till Erich
Jöranssons barn som tilbiudes. Altså finner rätten skiäligt
att ehrhålla Peder Jöransson widh bemelte halfwa hemman och lef¬
werera dee åtherstående 9 dal. silfwermynes
Oluff Andersson i Åssen angaf dragon Peder Swänsson ihögell
1681 ifrå Michaelis till jull gästatt, och han dess utan låtit honom
få wallmar till een råcke och Gethskinbyxor som han rächnar för
siu dal. 2 öre koppmynt. Pähr fogell föregaff sigh och något arbetatt
som pröfwades kunna wara lijtet både på den åhrstijden som och
att han unger war, icke des mindre cederade Oluff Kåsthåldett
capiten Plantingh sade sigh gifwit solduthen sex daler köpp mytt
att betala wallmarett medh, deth han tilstår fått, men intett
till Oluff Andersson lefwereratt; Altså måste Peder
fogell betahla till Oluff Andersson, siu daler 2 öre
koppmönn
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19.
Nillss Hansson i Årrgården och owijk sochn angaf hurusom han
förledne Jemptemarcknad hemma hoos sigh mistade een sölfwedba¬
gare, och fått kundskap att dragon Nillss Andersson Nindebärgh een

sådan hafft och uthbudit till corporal Peder Pålsson Öre och dragongo han
Duffwa, huilcka examinerades. Peder Oxe betygade enär com¬
pagniet på sidsta Åkeföre i wårasse skulle på möthett till hof¬
wermoo, och wid capitens gården war samblatt och corporalen
gått afsijdes då nidelberg kom till honom: frågandes om han
hade penningar hoos sigh, och enär han sadessa och frågade hwij
han sporde der effter, sade han sigh willia sällia honom ett tingh
om han wille tijgha, och wiste i bygsäcken een sölfwerbäghare, och
papper war kring om honom nedan till, säijandes neij, och att han
intett måtte den fått rätt, och Midelbergh bedit honom tijga och
intett tala derom, och budit uth bagaren andra gången
Johan Duffwa berättar att Midelbergh förledne waar sedan
smön war afgången budit sigh een sölfwer remmarei länssmans
gården till kiöps för 24 dal. koppmyntt och den låtitt see, och han
hafft den sanma i sina häner som war trind eller rund på
bottn, och på eena sijdan rijtett, men achtade intett huad derstodh
och een lijten tijdh der effter kommather Nidelbärg och frågat effter sig
och kom till sammans i een lijten stufwa allena, och då blef bagaren
uthbudin andra gången sålledes, att han skulle få tolf dahler
strax och med resten töfwa, men dristade sigh intett der till, emä¬
der som han kunde förstå honom eij rätt fångin wara. Huaröfwer
Nidelbärgh sigh förklarade och nekade aldeles till bägaren, såssom
och intett förledne waar waritt i Owijken: tilståendes sigh
åth corporalen dye een bägare afsijdes deels wijst och utbudit
till sahlu, och bedit honom der medh tijgha, men på Narri, emä
dan som han med några sina cammerater kiöpt ööl uti een sölf:r
bagare samma gångh aff capiten skan något brännewijn.
Emok Johan Dufwa exciperade han medelst deth taht som om
honom gått, att han skulle hoos een präst i Norie stuhlitt,
huar till han nekade och icke är öfwertygatt.
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Capitenskan beskickades och tillspordes om hon förledne wåår haar
såltt åth Medelbergh brännewijn i någon sölfwerbäghare, Huar
till hon nekade: säijandes sigh hafft den tahn tägare som soldathen
stundom läntt men aldrigh någon aff sölfwer. Nidelberg sade
kan skee han war aff tehn. Ogen sade sigh ganske wäll seedan
wara aff sölfwer och Rund på böttn, och enär han den optogh
blef papperatt quartt i bygsacken.
Een lijka dahn bägare som är bortkommen opwistes då Johan dufwe
sade att dett måtte wara den samma som war ritatt och rund
på bottn.
Saken heemskötz nämbden effter 7:de capitlett Tyfmåhla b. Landzlag
honom wäria eller fälla, och dee aff ofwantalde skiähl fälde honom

till saken.
Aff föregående ransakning befins att Nillss Andersson Nedels
bärgh hafft een sölfwerbaghare och den uthbudit till sahlu, och ingen
sielf egdt. Men såssom bagaren icke i hans händer taghen är, såär
han effter 7de capitlett Tyfmåhla b. LL. lijkawäll aff oprepade skiähl
i Ransakningen utaf nämbden till saken fälder, och dy dömmes
han effter berörde 7:de capitlett, att gälda Nillss Hansson det han
mistat och pröfwes wara sex lodh sölfwer à 28 öre silf:rm:t, och der
hoos böta 40 m:k:r
20
13.
Thomas Larsson i Bergbyen argaf Nillss Andersson Nedelbergh
aff sigh stuhlit tijo alnar lärfft tree weckor för Johannis och
hans hustru tillijka med hustro Britta Erssdotter sedt honom
skiorte der af hafwa, och enär han frågades huarest han samma
skiorta fått, swaratt aff fendrick Boi, och derföre gifwit sex
daler koppmyntt. Söndagen förran compacniet gick åth Frossöös
kände hon åter skilbrttan igen på honom hoos fendrich Siöbergh
och wille den hafwa, och sättia till rätta, då fendricken låfwade
skiortten till tingett skaffa, och enär thomas och hustrun
gingoder ifrån, råkade dee Midelberg som bännades och språn
effter sigh, och enär han honom eij hite, tagitt een stehn och
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kastatt sigh i ryggen: säijandes hoos fendricken Siöbrgh sig intett
7
lärfft hoos böijfatt, utan een skiortta ifrå sin hustro i Ståckholm
med fältwebal. Mattis Krook, där dåch han hade, kiortten förr
än Krook som heem. Midelbärg nekar sigh något lärfft aff
Thomas tagit, utan den eena skiodtan af fendrick Brijföreen
biörnskins myssa den han uthslittit, och een ifrå sin hustru med
krooken fått. Een skiortta synthes som han sägher waraden
samma som han hade på sigh hoos Siobergh, men Siöbergh sägher
sigh intett kunna iaka der till, och bedit tolfman Joon Jöransson
dem besee, deth han giorde, och berättar att deth lärfft war lijtett
grannare och icke är samma skiortha. Medelbergh beropade sigh
på sin wärdinna hustru Britha Esbiörssdotteri Skucku, som åth
sigh offta twättat, och wäll weeth, att denna framburne är den han
hafft, huilcken efftersändes och tillfrågades derom, som i dhstadh
betygade sigh den skiorttan aldrig förr sedt, och myckett mindre åth
Midelbergh twättatt, utan förledne wecka så wäll som förr, een
lijtett grannare med slissingz ärmlinningar, men han nekar som för
Aff åfwantalde tillwijthelsse och dee skiähl som intygade äre
är saken effter 7:de capitlett tyffmåla b. LL lämbnat nämbden
honom waria eller fälla och aff dee producerade skiähl är han

aff nämbden fällder, och alt derföre effter bemelte 7:de capitel
dömmes han att betahla 10 alnar lärfft medh 1 dal. 28 öre silf:r
myntt, och saker till sina fyrattijo m:k.
9:
14.
PährJohansson i Tåssåssen fordrar aff Nillss Nidelbärgh sex
daler silfwermyntt: förståendes tree dal. öfwer på ränthan
och treedaler för een halfftunna sill hoos Erich Steensson ib:m
R. Att han känner sigh skyldig tree dal. silf:.m:t efter een 3edal
den 1 maij 1684 af wärnhålt skrifwin, som lyder honom fått
på midsommars termin 3 d. s.m:tt som honom eij borde: will
iandes Medelbergh inrächna een halftunna silldäruti som
intett är. Sedan befans, att Nillss een halftunna sill
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tagit till kiöps aff Erich, och inlagt för sigh hoos Peder, den han
haar måst betahla.
Eemädan som Nillss Midelbärgh haar på 1684 åhrs midsommars
Termin aff Pähr Johansson fått tree dal. silfwermyntt som
honom eij borde niuta, dy böör han dem betahla. Dee andra
tree dal. dito som Pär Johansson haar måst till Erich Stensson
effter laga doom för een halfftunna sill på Nidelbergz wägnar
betahla, och han hoos Peder till låsthåld allenast inlagdt och till
sammans förtärdt, måste han och effter samma prijss Peder förwögjia
l
15.
Joon Ersson i Wattuwijken angaff sigh förledne winther utur
sin fählsläda i Klöfssiö mistatt 100d alnar lärfft och nije m:kr garn
och trå, som Samuill Frisk och Tobias Larsson stulit och igenfunnit
blef, och wärderatt för 9 dal. 16 /3 öre s.m:tt Jobias Larsson be¬
känner sigh tillijka medh Samull det stulit utur Jons slädha
och giömbdt under een kornladu, där deth igenfans. Samuell
föregifwer Tobias sigh tubbat att gå medh, men intett mehra giort
men Tobias sägher twärtt emoth, och att Sammell löste opplösset
och äfwen handterade tyfgodzett.
Såssom Joon Ersson haar igen fått tiufnaden som är wärderatt
för 9 d. 10 2/3 öre s.m:tt och Samuel Frisk och Jobias Larsson fölgdtz och
stölden giordt. Altså böra dee effter Sweriges lagh och Kongl.
straffordningen betala tree gånger så myckett som tiusten war
som är 28 dal. silfwermyndt, förståendes halffparten huardera
c
16.
Kunsterskrifwaren Petter Warntock opwiste sin prætension på Fen
drich Johan Boij: bestående effter een specification inalles aff

26 d. 26 öre silfwermynt, som fendricken ehrkände, och befans
der på eij wara mehra lefwereratt, än till Oluff Suala 2: 4:12
och fordzell på åtta dal. s.m:tt 16 öre. Blifwer altså fendrick
Böi till Wärnhåll skyldigh 24: 5:12
17.
Capiten Mickell Plantingz rächningh med munsterskrifwaren
Petter
6.
143.
Petter Wärnhåltz öfwersågz bestående debet aff 110 d. 18 öre
12 s.m:t, huar på kårtas på opförde 6: 10 till feltwäbel. Mat
Ehias Krook 3: 218 som han på tijo månaders löön öfwerfått
och på dee 46: 14: 16: till fendrich böij 1: 17: 12 dem fendrichen
ifordzlepenningar af twenne opburne hemmans ränthor niutitt
och dess utan på afsionerade 100 d. s.m:tts wärfningz penningar,
fordlen 6 dal. 8 öre bekommit, så att summadebet är 103: 11
16. Summa credit war och är 75: 14:4. Huarföre blifwer mun¬
sterskrif: på den rächningen skyldigh till capiten 12 2:29:12
huar till opdrages munsterskrifwarens fodran hoos fendrich
Böy som är 24 d. 52 s.m:tt resten som är 5 d. 24 öre s.m:tt
betalar wärnhålt till capiten
20
18.
Gunnar Swänsson opbödh andra gången Swän Olufssons
tin
gårdh i Klöfssiö.
19.
2.
Påhl Swensson opbödh tredie gången Peder Jonssons hemman
i Skåhlen oklandratt.
2
20.
6:r Oluff Lorenttz Wulff opbödh tredie gånghen Sunwijss
Månssons hemman i Altnäs för 132 d. kopparmyntt
effter förskrifningh.
21
Anders Olsson i Luringen lagstämbd aff Carll Hammar
för gäldh och intett comparerat, Dy saker till sina tree mk:r.
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Såssom bewijssligitt är, att Jöns Olsson aff sin förtientte löön hoos Jönss
i Ösiö låtitt corporalen Oloff Michellsson få tuå r.d:r på hustru Ingridh

Olssdotters wägnar i Mälgården som han d. 27 decembris 1677 haar quitte
rat, och der hoos befinnes att Jöns intett bekommitt den uthlåfwade
korntunnan för bem:tte 2 richzdal, och dy sedermeera aff barnens arff
aff des förmyndare Nillss Pedersson i Melgåssen fått een koo; Altså
pröfwar rätten skiähligt, att Jöns Olson böör behålla bekombne koo
emooth försträchte 2 r.d:r. Sammalledes fins och skiähligt, att hann
oqualt behåller den tuistige Malmgryttan, den han af hustro Ingridh långt
för des dödellighe afgångh förbetahlning fått, som icke på byttett ähr
klandratt worden, eij heller nu något skiähl der till finns.
NNillss Ifwarson i Bogsiö kärade till hustru Ingeborgh Amphinsdotter
ibm om någon skada hennes creatur skola på hanns åker och ängh giortt,
huarmed hon intett will hafwa fördragh, och dy nödgas han sökia issistere
Rp. att dhet är intett bewijssligitt med hennes willia wara någott
skett, och att han intett håller godh och rätt hägn som honom böör, och der
till medh igentagt Fäwägen för henne wid Fäboderne, och icke tillåter
bruka gamble wägen, såssom och att hon håller mehra hägn och haga
än hon böör. Item, att han slagitt ihähl een geth för henne, huar
till swarades, att giethan gått siuk heela sommaren, och förmådde eij
föllia till fäboderne och omsijder störtte hon: föregifwandes sig kunna
bewijssa hennes folck för sigh slagitt een båck förderfwatt: begärandes
hustru Ingeborgh laga besichtning och dehlningh på all hägnad, huar
till Nillss Ifwarsson begakade. Dy uthwalde Nillss Ifwarsson
Oloff Peersson i Fanbyen och Kiehl i Giällöhn, och hustro Ingeborgh
begärtte Nills Pedersson i Anwijken och Erich Öndeson i Rind, huilka
skohla effter skördeandan opprefwa bägges gärdzlegårdar och hägnad om
åkeren och dehla dem emellan semföres, efftersom dee lijka äga i byy, och
sedan noga taga i öghnosyn, hurusom wägen till skogz wid döras ffäbodar
löper, och så laga, att huar obehindratt må komma bequämbligast
125.
till skogzutan den andras förfångh. Skulle dee icke willia rätta sigh, så
skall des beskaffenheet på höstetingett angifwas, optagas och afhielpas.
Joon Olofsson i Håfdsiö begärtte dehlningh på 1/3 i skogh och mark som
emellan honom och broderen Jöns Olsson ib:m är odeelt, ägandes lijka
myckitt i by, dy gifs den wittzordh effter lagh som skipta will, och i dett
anseende tillåthes dem jembföres dehlningh på 1/3 dehl af bydzsens skogh
som odelt är: begärandes Joon Olsson, Oloff Persson i Fanbyen, Siuhl i
Tafnäs och Peder Olsson i Grimnäs. Jöns Olsson begärtte, Oloff Inge¬
Brechtson i Grimnäs, Erich Ersson i Wåhle och Herman i Biörnöön.
7.
Att syna chronhemmannett bode ifrå Mickell Olofsson i Grimnäs, som
dett på sex åhrs Frijheet optagitt och disposition hafft 1682, 1683 1684 och
1685, och dett blifwitt anslagitt capiten von dade, förordnades effterskref
ne, att noga besee och antächna hans nederlagde arbette och bruuk

der på. Oloff Persson i Fanbyn, Kiehl i Giällön och Siuhl i Stafnäs.
Anno 1686 d. 17 julij höltz extraordinarie tingh i
Bergh, wederwarande befallningzman wälbet:d Jonas
Wargh och nämbden.
Påfwell Jonson i Ältnääs
Joon Olofsson i Byhn
Peder Jonsson i Moo
Oloff Jonson i Höghenn
Joon Erson i Wattwijken
Erich Hanson i Tåssåssen
Nillss Jonson i Klofssiö
Joon Olsson i Åssom
Joon Jöranson i Bergbyn.
Peder Isaachsson i Skucku
Dato stältes för rätten dragonerne Hanss Carllsson bäck född widh
lapparbärghett och Jobias Andersson född her i landett och Myske sochn
och angåfwos hafwa d. 15 junij sidstleden ihählslagitt och mordatt
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Dragon Anders Jönson Melin, huar medh effter corporalens Peder Påfwelssons
eees relation och angifwande är tillgångitt som föllier, nembl.
Att dee alla tree gått inn i Joon Jönssons gårdh i öfwerturingen, och der
ifrån till Joon Siuhlsons källare ib:m, brutitt oppdörren och ööl uthta¬
gitt och opdruckitt. Sedan opbrutitt Anders Olssons källare dörr ödl och
lijtett smöör tagitt, och deth dee af smörett intett förtärdt, kastatt för
hunden. Swäriandes och träthandes sin emillan: gåendes sedan neder till
siöön och tagitt Anders Olssons båth och rodt öfwer siöön pass 8dels mijhl
åth ytherturingen, och kommande till ett nääs emellan bade Törna går¬
derne, buritt eller dragitt båthen öfwer, och der förmenes Hanss och Tobias
hafwa mördat Anders Mellia. Och enär corporal Oxe som sitt quarteer
i samma bygdelagh uti rätans by hafwer, bekom kundskap, att Mellin
ifrå sitt quarteer i öfwerturdigen hoos Anders Olsson fölgt Hanss bäck och
Sobias öfwersiön och icke igenkommit, der till med af huussmans Swän
Knuthzsons son som sitter på ytterturingz fäbodar, fått wetta att ma¬
lin war omkommen, och Hanss och fobias berättat honom uthföre Ström
men och där drucknad, förordsakatt att ransaka och göra sig der om
kunnigh, och sändt effter Swän Knuthson, och wid han rodde blifwitt warse,
den dödas kråpp liggia wid Strandan neder i wattnet som skedde d. 3 uuij,
och strax den dödas kråpp låtit af Joon Jönson och Anders Olson i Turingen
och dragon Mattes Dahl besichtiga, och befunnitt tuänne dödellige såår
deth eena längst öfwer hufwudett ett finger långt, der bloden synttes
frisk som dhet hade waritt nyss giortt. Dett andra mitt öfwer näsan
härdt under öghonen, så att näsabråskett war alldeles af och håhlnitt
på, der blodh uthrann: kunnandes intett see honom huarken på händer
Armar och behn eller annorstädes wara skadd eller såratt, huar effter han
som nogast efftersedt. Detta förehöltz Hans Carllson Back och Tobias
Andersson medh påminnelsse och wahrningh, att dee wille bekänna
sanningen, men bäggie föregofwo sig intett till Anders Melins dödh

wara wällande; dy förhördes dee serskiltt.
Hanss Carllsson berättade sigh skoola gå att kräfia dragon Larss Larson
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goddagh för några penninghar han skyldigh war som logerade i ytherturnighenn
och kommande till öfwerturinigen kommit tillsammans medh Jobias och
melin som der sitt quarteer hade, då melin war till Joon Siuhlsons källare, och
uti een bytta tagitt till 1½ stoop ööl, som war dräggiot. Sedan och opbrutitt
medh een yxa Anders Olssons kallare dörr, och een kanna ööl tagitt och lijtett
smoör: föregifwandes sigh af deth senare intett sakat, eij heller ätitt af smö¬
ret, utan dhet tillijka medh ett stycke brödh kastatt för hunden, sedan tillijka
medh Gobias gått neder till siöön, och tagitt Anders Olssons båth olåfwandes
och rodt lijtett uth på siöön, och wid deth samma melin kommit som waritt
längre bortt att sökia effter någon båth, gående, den dee togo inn och han
rodde öfwer siöön alt in till näsett, då hanns och Gobias skola stygitt på
landet, men Anders Melin sutitt quaar och skutitt ifrå landet: säijan
des adieu bussar, och der hoos att han skulle roo uthföre forssen som Joo
Jönson plägar göra, och denne afrådt honom der ifrån, men deth oachtadt,
gifwitt sigh till wägz, och Hanss och Tobias landwägen till quarnhussett som
står pass mitt i Forssen och eij längre ifrå båthlänningen, änn ett gått
bösseskått, derest een finne Peder Pedersson wid nambn war, och dee
frågat honom om han blifwitt warsse melin komma med båthen utföre
Fårssen, och han swaratt neij, då dee gingo uthpå udden nedan för Ström
men och fingo see båten wräka i ytherturingz siöön. Finnen hade sin båth
i öfwertunngz siöön, som desse rodde öfwer, ofwan för forssen till andra sijdan
och dee råkatt Swän Knuthsons son Swän som hade båth nedan för Fårssen och
dem rodde först in under Forssen att see effter melin, och sedan öfwer siöön
som är till 1/8 dehls mijhl: finnandes och tagandes då Mellins båth som war
lijtett meer än half medh wattn, och een åhr flööt lijtett effter, berättandes
.
båthen wara intett stött eller skadder till dett ringesta, och der hoos, att
omöijeligitt är at troo, dhet någon båth oskadd och icke söndergången skulle kom
ma uthföre samma fårss, sedan begåfwo dee sigh landzwägen till hafrö, der
Larss goddagh arbettade, och kommande der ifrån hafft samma båth tilbaka
först till forssen, den dee drogo öfwer näsett och sedan öfwer siön till
öfwerturingen, och der ifrån gått till räthan, der dee töfwade till åtta dal
gar, och sedan till byhn bööle, der corporal Peder Öxe togh dem i arrest
Hanss Bäck förmanttes ytterligare bekänna sandingen, emädan som han
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hölt sielf otroligit och omöijeligit, att någon båth kan komma oskadd uthföre
Forssen, och gafs wid handen, att dee då måtte buritt eller dragit båthenn
deth lilla styckett öfwer nässet som brukelligitt ähr, men han nekar som förr
der till: föregifwandes sigh och Töbias ingen ordsaak till hanns dödh wara. Corpo
ralen berättade, att barnen , turingen sagt, Mellin och Bäcken illa låtitt

och trätatt sin emillan och tallat lydska, och eij mehra förstått är att capitn
blef offta nämbdt, huar till hanss och nekar: föregifwandes sigh på Lustighen
kastatt korsssläntt medh honom och sin emellan waritt rohlighe.
Jolias Andersson, att Anders Melin wari Joon Siuhlssons källare, och tog
1½ stoop ööl som war klartt och intett dräggiot. Sedan i sin wärdz Anders
Olssons och tagitt een kanna ööl och lijtett smöör, och widh han kommit uhr
källaren, blef han warse sin werdinna komma gående, och dy satte deth uthi
een bodh, och alla tree lagdt sigh utom gården, och Tokias sagt till henne, att
gäster waritt i källaren, och hon swaratt, deth kan så wara, och Melin berät
tatt huad som uthtagitt war. Sedan togo dee Öhlkännan och mathen
och förtärde, men Hanss åth intett utan gaf sin dehl åth hunden. Der medh
begåfwo dee sigh till siöön och tagit Joon Jönssons båth, och rodt öfwer till
båthlänningen, derest Hanss och Tobias stego opp, men Mellin skutitt
båthen ifrå Landett och sade sigh skohla fälas uthföre Fårssen som Joon Jönson
göra plägar, och sade adeu, då hans warnade honom, men han lijkawäll
drogh sin wägh åth Forssen, då denne låpputh på wdden, och fick see honom
då wara kommen i Fårssen: låtandes baakstambnen gå före och war
bleek som lärafft i ansichtett: gåendes sedan till quarnhussett och frågatt
Finnen Peer Person effter Melin som sagt sigh honom intett sedt, och denne
med bäcken blef sedan warse båthen wräka uth på siöön, och dy läth finnen
roo sigh öfwer till andra sijdan, och inemooth Swän Knuttzsons heemwist
råkatt hans son Swän, som rodde dem öfuer Yttertuling siöön, och då tagit
Mellins båth långt uti siöön, hardt wid andra landett, opp, som war lijtett
meer än halff med wattn, och det ena håbannet af och den andra häridig
wriden baak om, Men båthen war intett stötteller skadd, den dee bru¬
kade sedan ett stycke och wore till hafrö, och i återfärden dragitt honom
öfwer näsett: berättandes och Joon Jönson skall samma Fårss medh
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båth passerat. Corporalen angaf dhet Swän Knuthzsons son Swän berättatt
sigh opptaga een åår, och på sielfwa handhållett såth een hudlapp stoor som
een slantt, den Jobias tagitt och wijst bäcken: säijandes, seer du det här
och der med kastatt samma hudlapp i siöön. Jbbias sade först sig dett icke
minnas, utan Gåssen måtte dett wetta, och sedan att deth intett war sant
Swän Swänsson een månad ringare än fembton åhr gammall, förman
thes säija reent uth huad honom i saken war kunnigt, och berättade att
Hanss och Tobias kommo i skogen gående medafftons tijdh och frågade om nå¬
gon båth war sedd, och swaratt, att een wräker uti siön, då tobias sade,
att Anders Melin hade sålt af, och fölgt dem med sin bordantill gården,
men dragonerne gått till strandan åth båthen, och intett frågatt effter
sin fader eller med honom talte, och sedan till båth, då dee rodde så långt
opp för strömmen som dee förmådde, att sökia effter Mellins hatt, som
föregafs, och sedan uthföre och ett stycke ifrå andra landett, hint opbaten
som war intett wäl halff med wattn, doch näst förr råkatt een åår
den Swän togh opp och fick see een hudhlapp sittia på handhållet pass stoor

som 4 hand, den han wijste och fick åth tobias, och han åth bäcken: säijandes
seer du deth har bäck, och han sade allenast ja, iag seer: warandes Hans
intett Frisk af sigh heller wäll till mödz, då Töbias kastade den i siöön
och strax togo dee båthen och hade till landz och stälpte wattnet uhr och
genast opskötho, som intett war skadd eller laak. Hans kade sigh på
marken och Jobias giorde ett osekaar och stötte på Hanss att fara sin
wägh, der med rodde denne swänna bårt heem åth: wettandes intet huart
dee togho wäghen, eij heller mehra om den saken, förutan deth han först
blef pass tree weckor der effter warse Melins kråpp liggia wid Strandan
i båthlänningen nordan om nääsudden derest dee resande plägha
öfuer näsett bära och draga båtharna: liggiandes hufwudett och pass
halfwa kråppen på stranden opp uhr wattnet och halff neder i.
hafwandes ett såår mitt öfuer hufwudett ifrån pannan ett
finger långt, och huden lijtett aff, och blodh i hårett merndeels skår¬
natt, och dett andra sårett öfwer näsan, der ett håhl war, och blodh
pållrade uth.
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Joon Jönson i Turingen examinerades och berättade, att besagde dragoner wore
tijssdagen effter den andra stoorböndagen, turingen: förståendes, att
Melin hade sitt quarteer hoos Anders Olsson och Gobias hoos denne, men
Hanss back intett der i byhn: warandes alla man, och quinfolck bårtta
i Skoghen, och allenast barnen hemma. Widh pass medafftons tijdh hafwa
dee rodt derifrån och tagitt båthen som dennes hustru kom medh ifrå quarn
och ingen oskahl giortt i hans gårdh. Han berättar och att dragon Mattes
dahl som hade quarteer hoos Joon Siuhlsson, war samma daghen merndeels
hemma och icke långt bortt, och kommande heem, hördt bäcken och Mellin
trätta. Dahlen är på arbette i hafre och waritt budh dijth till bonden
men funnit intett folck hemma: wettandes intett meera derom
förr än corporalen tagitt honom med sigh att syna lijkett, då Anders Olson
och Mattisdahl och wore medh. Lijkett lågh på norra sijdan om wddan nå
got långt ifrå Strömråkan, och deels grunt wattn och ingen edu eller
ägga är der som kunnat föra lijket dijth, eij heller kan han tänckia heller
troo wädrett så starckt waritt heller kan blifwa, att dhet lijket mächtatt
dijth drifwa: liggiandes hufwudet dels på strändan och Kråppen i wattnet,
Ett såår war mitt öfwer huffwudet pass ett finger långt och bredt, och
huden deromkringh kråsat, hårett war blodigt och lijka som frisk blodh i sielfwa
sårett, kunnandes intett märkia och see, att huffwud skålan war brächt
eller sönder. Mittöfuer näsan strax nedan ögonen warett håhl så stoortz
att man ett finger kunnat där i sättia. Joon Jönson tilspordes om han
fählatz nånsin utföre samma Fårss? huar till han nekade och sade, att
ingen memniskia med willia kommer den wäghen, och omöijelligen att
någon båth kan komma heel uthföre, ty förutan höga och stoora stehnar
här och där, är een högh tuärhälla i Forssen, och fallet derifrå högre änn

ifrå Kråxåssen, der till medh kan een båth icke wara i sådant fall halff
med wattn, utan öfwerfull, dy om han hualfwar om först och sedhan
tilbaka, så blifwer han änttel. full och går i Märwad att wattnet
går öfwer både sudorne och allenast stämbnerne synas, tilläggiandes
att een sin båth för någon tijdh sedan kom löös och drefs uthförd een
Forss icke långt der ifrå, som icke half så stoor är, och lijkwäll icke een syllra
snart sagt heel och behållen, men wid norra sijdan om Strömmen är een.
quitzell) och såssom bäckiar och skyrder innom små holmar, huaruti dee quarn
hafwa, der han kan en och någon gångh dragit båthen uthföre och slepat öf:e
quarndamen, somblige gånger stått i båthen och somblige gångor med tågh
ledsagatt honom uthföre, men uthföre stoor och sielfwa fårssen inghenn
menniskia giortt, eller den som wett hafwer görandes warder Item
att om någon båth flöto uthföre, så är fartten så till, att deth skall skee een
stugulängd eller högst tuå ifrå quarnhussen, dy på södre sejdan äre store
och tättstående steenar, att ingen båth kan komma der framp ytterled
gare, huru wägarne löpa ofwan och utan effter till quarnarna, om een lan¬
see huadan någon kommer. Rp. att bäggie wägarne komma tillsammans
lijtett ifrå strandan i Skogen och ifrå quarnan näxligen synas och märkias
kan. Joon berättade, finnen Peer Person för sig sagt, att Tobias frågatt
sigh om någon båth war syntt, komma ofwan effter, och fåttnenj till swaar
och han föögdt den ett stycke uthföre strandan och ingen båth blifwitt
warsse, tijhan waritt då redan långt uth på siöön: säijandes att dee
iu så snart huit till quarnen öfwer näsett som båthen utföre fårssen.
Anders Olsson, att dee alla tree effter sin hustrus mehning som war hemma
i Byhn med ett spädt barn, hafwa hullpitte åth att bryta opp kallaredörrerne
och ööl uttagitt. Sedan att hustrun hördt Bäcken och Melin trätta. 3. Strax¬
effter middagh tagitt des båth utan låff, som dee och alldrigh plägar begära
båthar till länss, utan taga huar dee någon finna. 4:to Fölgdt corporalen
till lijkett som lågh på Norre sijdan om wdden och intett synes lijcht, att wä¬
drett kunnat drijfwa dhet dijth, så gått som strömmen förbij, och skulle så
waritt, så wore lijkare att dhet stadnat på södre sijdan om widen. Huff¬
wudet lågh till strandan, ett håål mitt öfwer huffwudet ett tumb
långt och bredt, med blodh deromkringh och som frisk blodh i såratt, där
huden war bårtta, och kunde intett see skålen wara bracht, öfwerst
wid näsan mellan öghona war ett stoort håhl: hållandes Såren omöijeligen
kunna aff Fårsen wara stötte, och att halssen intett war bracht, eij heller
fleera såår på Kråppen. Item att ingen menniskia med båth kan der passera,
utan een bäck eller afskära kring om Hålman åth quarnarna, derest een
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någon gångh kan dragit båthen uthföra öfuer quarndamden och hohn; sedan
att han fick igen sin båth alldeles oskald, så att den icke een stööth kan
hafwa fått som noga togz i ögnesyn, och der han alldrigh så lijtett fått, så
haar han intett hållit, ty han är något gammall och der hoos göras

båtharna myckit tunna, deste bättre att kunna bäras öf:rnäsett och edett
Item att gångwägen till quarnan så ofwan som uthan effter löper härdt
wid Stranden, och kan wäll skömias huadan een kommer, om acht der på
gifwes. Men wägen som dee pläga bära båtharna öfwer, ähr beläghen
längre oppiskogen. Item, att Matties daal sagt, dett Bäcken och Mellin
trätatt, men intett hördt om huad.
Hanss Carllsson bäck förehöltz ytterligare saksens omständighe samman
hangh, med begäran han wille betänckia sin sahligheet och bekänna
sanningen. Rp. att hann kan säkert tänckia, dett ingen nennie
skia kan troo deth någon båth heel och oskadd kan komma uthföre den
Fårssen, eij heller hann sielff. Item att båthen skulle kunna gå rätt och
wara allenast half med wattn, men lijkawäll påstår han sin oskyldighet
nekandes see hudlappen som Tobias skall kastatt i siöön: säijandes dhet
finnen intett fölgdt dem uth på strandan att see effter båten utan
dee både, och blefwe warse båthen wara tohm utan folk: beklagandes
sitt oförstånd wara, att dee ingen christelligh wårdnat om Melius
igeninnande hade, huarken hoos Swän Knuttzson helleri någondera
Trigzbyar.
Tobras förehölttz i lijka måtto sakens sammanhangh swarade, att ingen
kan troo dhet någon båth kan komma heel och oskadd uthföre forssen
som dhet icke som hann sedt haar: nekandes om hudlappen, men Swän på¬
stodh sin relation, då töbias sade sigh taga hudh aff sin tunga och sättia
på ett sitt finger och wijsa bäcken, men intett war någon på åhrann.
föregifwandes sigh för fendrick Adam Siöbergh daghen effter i räthan
säija att melin war omkommen, huar om han intett skall sigh bekymb
ratt, och då war corporal oxen till herrdahlen, och sedan på krigzrätten
her i Bergh och fick ingen kundskap der om förr. Corporal oxe berättar
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att mattes dahl sedt deras åthföror och waritt rädd för dem, och där
han såth att hassla furubarken intett fordristatt sigh sittia uthann
tija att wäria sigh, altt fall.
Sakens beskaffenheet påmintes nämbden att betänckia och öfwer¬
läggia, deth dee och giorde, och eenhälleligen beslötho, att saken måtte
beroo till des finner Pehr Peerson som nuwistas i Räfsundz gälld och
Bodsiö sochn, kan komma till förhöör, huad dagh och huad tijdh om dagen
Hans Back och Tobias Anderson kommo till quarnhusset, och om han sedt
huadan ifrå dee kommo, och om han såg båten komma uthföre strömen
som löper hardt inwid quarnarna. Sammalledes hålles nödigt, att
dragon Mattesdaal blifwer examinerat, huru wijda Hanss bäck
och Anders Melin trätatt i öfwerturinigen, förr än dee begifwitt sig
till båte öfwer siöön.
den 28 dito.
warandes häradzskrifwaren wäll:tt Carll Wargh i befallningzmans
ställe och ordinarie nämbden, förutan Nillss Jonson i Klofsiöö

Medelst deth tahl som dragon Oloff Jonson Fiskiare hafft för Larss Guligh
son i Hoffwermoo uti Myskie sochn, och han för capiten wälb. Carll
ruttenkranttz, nembl. att Essbiörn Mårtenson i Byn, uti sytterhodal
sochn i Helssingland uthspridt och sagt, dhet dragon Mattz finne be¬
rättat för honom, sig sedt Hanss och Tobias mördatt melin, men eij dri¬
statt sigh gå fram, examinerades Essbiörn derom: berättandes sig denne
sommar intett taltt med Mattz finne, och myckitt mindre någott
af honom hördt heller för Oloff Jonson Fiskiare dhet berättat doch sagt
och frågat honom hwij han icke förfogatt sigh till compagniet, emädan som
han hördt, att compagniet ähr hoop stämbt för ett mordh skuld som skatt
är, heller stå i wacht, och meera intett: williandes besanna sitt tahl med
een attest aff Mårtten Jonson, Oloff Persson, Mårtten Pederson
och soldalen Peer Danielson i Fåttsiö i Ytterhodahl, som med deras boo¬
marken är verificerat, men aine dato
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Lägusmann Oloff fiskiare är intett tillstädes, utan stadder i ytter¬
Hodal sochn, och är tillsagder att comparera.
Dragon Mattes dahl. Finne förhördes, berättandes först sig snartt
på åhr och dagh intett taltt med Essbiörn Mårtenson, och sedan allenast
bedit honom i hafro, enär Melin der begrofs, hälsa sin dotter: nekandes
alldeles sagt för Essbiörn sigh sedt mordett, eij heller dhet sedt, och kann
deth med trygt sambwette edel. betyga: berättandes sig komma heem
till turingen middagztijden, då Bäcken, Tobias och mellia där woro, och
hörde fuller att Bäcken och mellin på främmande Språk trättade och
bannades fuhlt på swenska in i Tobias quarteer och stugu: wettandes
intett det begynnelsse eller ända: föregifwandes sigh icke stoort wara
för dem rädder, men medelst deras olåth eij dristatt sittia der bredhe
wid att hassla furubark utan yxa ehuruwäll dee honom intett tiltaltt
Item, att lijkett låg grufwatt: mändandes ansichtett neder, och på halfft
hufwud på strandan och Kråppen neder i wattnet. På hufwudett
syntes som ett slagh pass ett finger bredt och ett halfft längt ifrån skallen
neder åth Jessan fult med blodh och tychtes eij wara genom gått. öfwerst
war
på nåsan ett håhl att een kunnat stinga fingrett uti
Peder Pederson examinerades och berättade sigh wara uti turingz quarnen
dijt hans bäck och tobias lijtett effter middagh kommo: frågandes Bäcken
honom om han sedt någon båth komma uthföre fårssen? Rp. Neij, om
han sedt Anders Melin. Rp. Nee då bäck sagt att han rodde uthföre
Forssen och fått till swaar? Jagh der igen honom, emädan som ingen
menniskia kan komma med lijfwett der uthföre: kunnandes intett
see om Bäck och Tobias kom ofwan eller nedan effter till quarnhuset,
efftersom biörkskogh är hardt wid Strandan och han dem eij warse blef,
förran dee wore kombne på strandan och Steenarne. Sedan frågade

Peder dem om melin hade många penninghar hoos sigh. Swarade
tobias, han hade icke meer änneen slänt.
Hanss Carllsson bäck påminttes uthförlighen om saken, med förmanng
att han wille sigh wähl betänckia och sanningen bekänna, Men han
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nekar som förr alldeles till gärningen. Item med desse ordh, här iag
giordt den gerningen, så låthe Gudh ming alldrig ostraffatt komma uhr
fängelsett, som iag doch icke är, och der hoos som tillförne, att för menni¬
skio oghom synes otroligit, att någon båth uthföre den Fårssen, oskadd
som skett är, komma kan, och att han med Melin intett trätatt i obias
quarteer, utan tråtallattz, om huilken dera förr af dem gått ifrån
räthan och kommit till Ansiön, och fuller illa bannadtz och ordkastattz
derom.
Tobias nekar och så medh till factum, och att han wantt af Melin tree
slanttar, och een där aff, siöör han sigh till, den han hade enär dee skill
des åth, och med samma orde Jorn som bäcken haar.
Mattisdahl som war medh enär Melins kropp och lijk optogz berättar een
slantt liggia i hans bresack i den corporal eee togh.
1.
Erich Hanson i Tåssåsen berättade, att Melms hatt är igenfunnen, och
brukas nu aff dragon Erich Luun, huar på ett håhl skall wara, och han
sagt dee säija sigh intett slagit Melin see håhlet på Hatten. Tobias
föregaf wallbuarnen hatten igenfunnit.
Spijgan Malin Pedersdotter som haar tientt i hafre, berättar sigh höra
på kyrckiowallen i hafre, då Melin begrofs, af folckett talas och säijas.
att melin har med kohrtt spelatt af Hanss bäck hans halfwa klädesacke
och wellat hafwa des halfwa wärde, deth bäcken eij wallat, och samma
gång hörde säijas, att hanss bäck skulle sagt hoos Larss Anderson i Öhn
till Tobas, altså bödh Melin ossfaar wäll, och fått till swaar, du
fohriu så med honom, han måtte fuller biuda faarwäll, som gårdzfolckett
skall hörtt, som sades, wettandes intett huem som deth sade, och huru
der med må wara¬
Fobias berättade sigh spehla förtt med Melin omöhl, men intett bäcken
och att han intett weeth att Melinspelatt halfwa jackar af backen.
om natten wore dee hoos Larss Anderson i Öhn och nekar Bäcken sagt
Melin budit fahrwähl och sigh swaratt, du fohr så med honom, att han
måtte fuller biuda färwäll. Larss Anderson och broderen Oluff
11.
136.
wore hemma, och dragon Larss goddagh som der tienar. Gealdiern
Anders Mårtenson sade corporal Peder Öne i gåhr säija, sig kunna
sakerl. swäria dem wara melius banemenn då tobias swarade kan
han göra deth, så will iag taga saken påmigh. Gevaldiern berättar der
hoos sigh i gåhr see forssen som dee säija båthen gått uthföre, och håller omi¬

ligitt att någon båth kan komma heel och oskafd däruthföre, efftersom der
äre stoore Stenar här och där och stoort fall. Item sedt där lijkett fans
och håller alldeles omöijeligit, att strömmen eller wädret dhet kunat
dijth bringa och föra, emädan som deth baak om ett nääs war och strömen
flångt derifrån går.
anss Back nekar sigh med Melin spelatt kohrtt om jackan, och att han
sålde bortt henne på camperingen, eij heller sagt, att Melin budit fahr
wäll till fobias, och fast mindre fått angifne swaar af honom hoos Larss
Anderson i Ötn, williandes gärna döö, om Oxen med skiähl och wittne
kan Swäria honom wara beneman, fast han ähr oskyldigh.
rågon Mattis Larson bohm föregifwer sig raka Bäcken och Tobias i Öhn
som nattan då dee lågo, och Tolias sade iag tänchte dett waritt Melin
och sedan att han haar seglatt utföre buhrforssen och lärer näpligen komm
Om morgonen fölgde han den på båten, och dee intett söcht effter den
bårtkomne, eller tallat om honom, men båten war oskadd.
Så wijda uthspridt är, att Hanss Bäck skall sagt till Tobigs hoos Larss
Anderson i Öhn i hans huuss folkz närwaru, Melin bödoss faar wäll
och Tobias sagt, du foor så med honom han måtte fuller buda faarwähl
och Larss Anderson och broderen Oluff tillijka med Larss goddagh
som dertienar, icke tillstädes äre, och till des heemwist till sex
myjler är, der till med är hatten icke kommitt till syhns, eijheller
den som den hittat; Altså förordsakas rätten och så denne gången
saken differera och låta beros.
137.
AAnno 1686 d. 11 september hölttz extraordinarie
5
Tingh på Frössöön, närwarande befallningzmann
wälbet: Jonas Wargh och desse såto, nämbden.
Reggort Hemmingson i Långåker. Peder Biörson i Haara
Peder Simonson i Berghe
Anders Erson i Månssåhssen
Swän Jonson i Knyttra
Oloff Olsson i Walla
Nillss Kehlsson i Ballstad
Nillss Anderson i Fanbyen
Peder Bråddson i Finnäs.
Peder Olsson i Giähls
Hemming Olsson i Wästbyen
Påhl Pederson i Sredie
Dato angafs dragon Peder Mårtenson sijk till tiugu åhra gammall
barnfödd i Nääs sochn och åsom by hafwa bohlat med köör och skiuth
huarom han tillfrågades och bekände sig så giortt hafwa, och det frij
williogt för sin cammerate dragon Chomas hellsingh uti Ståcke by här
på Frössöön nyligen bekänt, efftersom han sin syndagerningh derutinnan
intett längre kunde förtijga. Thomas Helssing haar deth sagt för cergeanten

Daniell Grijp och han för felttwabell Johan Bengtson och han för capiten,
leuttnanten m: Anders Curj, som effter denne skickett och fråghatt dher
om, och han strax tillstått samma synd och ogärningh, och nu omständel
bekäntt som föllier. Nembl.
2.
a:o 1675 al. 1676 hafwer han fölgt sina föräldrar till Norie. 1677 om som
maren, bekänner han sigh uti Norie häfdatt sin samsyster Britta Mår¬
thensdotter, som är ett heller tuå åhr äldre än hann och ännu tienar
i Norie: berättandes henne i förstonne sträfwa der emooth.
1678 om sommaren, då han wallade booskap i Norie hoos Oloff i Duk
lätten bohlat een gångh med een hans koo, och näst tillförne med ett
hans skiuth een gångh
1683 tientte han her i landett hoos Olof Olsson i Kluxåssen uti Nääs
sochn och Brunflodz tinglagh, och om iintteren enär han effter wed
och höö körtt, åthskillige gångor med ett hans röda stodh som gammaltt
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tillsammans för 30 dal. s.m:tt, huar af är till rätta kommit och igenn¬
fått 15 dalers wärde, och Peder Rijss öfwertygat waritt med enär
klädett sålldes och niutitt 21/⅓ öre s.m:t och rusthallaren Nillss Flinck
tillhandlatt sigh witterl af tyfgodzett 12 dal. s.m:tt wärde; Huarföre
finner rätten skiähligt, så wijda inga skähl producerade äre, att Erich
Sahlström i tyfnaden waritt dehlachtigh, och någott der af niutitt, att
Johan Lustigh skall swara för 14 dal. 21 1/⅓ öre och Peder Rijss till 21 1/3 öre
huar af föllier effter Kongl. Maij:t strafordningh, att Johan Lustigh
dömmes att betala tree gånger så myckett som tiufften war, som blijr
44 dal. och Pehr Rijssäfwen så, som belöper 2 dahl., Jembwähl och skall
Johan Lustigh effter högst bem:tte strafordningh restituera och betala dee
bortkombne och skingrade perttzedlar med 7 dal. 52/3 öre och Peder Rijss
21/3 öre. Wusthållaren Nillss Flinck betraffande, som witterl.n
något af lyfgodzett sigh tillhandlatt, dömmes att mista sina derföre
gifne penningar och böta 40 m:k:r, och war eij man des bättre, och tagi
Månss Olsson sitt åther. Chrestian Kåck som lijka dehlachtig med
Johan Lustigh i tiufften waritt, och förrymbd till Norie, gåås förbij
denna gången.
Jonas Olsson i Wagle angaf sigh förledne höst blifwa stulen i Wagle
fölliande perttzedlar aff Lijttz tinglagh inlagde nembl. 9 st. fåår¬
skinn 2:e decket båckskinn och een gammall reenshud, och af sittegitt
½ spndster 1/½ ipundsmöör 1/½ ipund ost och een halfftunna rogh, som hann
förmenar Jacob Blumbåck hafwa stulitt effter pijgan Britta
Larssdotters berättelsse, som då tientte i Frössö länssmansgårdh.
hoos Larss Johanson, huilken förhördes och berättade, att Jacob
Blumback och Erich Palmgiist om een affton tagitt een hållhäst
som Olof Olsson i Walla ägde, och körtt bortt allena utan skiutz

bonde, och wore pass tuå tijmar bortta, och om morgonen förbidh
Länssmans hustrun henne taga arterijt up i nattstufwan
Tsson
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och lijkawäll sedan dijth gått och sedt båckskiin under arterijsett liggia, och
om morgonen hafft een fyrkanttig ost om ett halfft ett och tilsammans
ätitt, och ingen ost hade länssmann den gången, och om morgonen gått
bägge till Rödöön och Jacob tilbaka kommitt middagztijden, men kalmguist
folgt munsterskrifwaren Beniamin ron quedstronh seent om afftonen, den
tijden folkett skulle gå till sängz till länssmansgården, och Beniamin aller
nast drögt een lijten stundh, då länssmanns hustrun tagitt af denne
någon som och befaltt henne läggia sigh, dhet hon måtte göra, och hörde
dem skohla taga Olof Olssons häst till Rödöön, deth dee och giorde, och
Kalmquist fölgde Beniamin till Rödöön ighen, och andra dagen middagztijd
med hästen kom tilbaka, och Oloff Olsson berättar sigh sin häst på hållett
hafua utan skiutzbonde, och länssman sandt hästen tilbaka och tolf öre
s.m:tt. Jonas Olsson berättar ryttaren Hanss Johanson Harff sagt
sigh waritt i Rödööns prästegård enär palmguist med skinnen dijth
waritt, och sedt honom af Beniamin fått sex dal. och blifwitt förmantt
låta bönderne för skinnen få betahlningh, huilken ähr borttrest och icke
tillstädes.
Den andra pijgan Märitt Jacobsdotter berättar sigh samma affton blifwa
skickatt till Herregården medh een barka hudh, och då wore Jacob och Erich
i länssmannsgården, och enär hon een stundh eller tuå tofwatt effter
betahlningen och war heemkommen, kommo strax der effter Jacob och
Erich in i Stufwan som waritt bårtta, wettandes intett huart uth,
men Britta sagt dem waritt till Wagle, som berättar sigh intett nämbdt
Wagle, utan sagt, att hon kunde af deras åthforor förstå dem waritt åstan
och fått någott till bäste. Märitt berättade, att Geniamin kom
något seent andra afftonen, och wid deth samma haar hon lagt sigh och
han frågat huem som i sängen lågh, och een stund der blifwitt och
kagnguist fölgit honom bårtt med häst, och palmguist daghen effter
kommit tilbaka. Hon berättar sigh af een suur ost få allenast
een skårpa och eij sedt mehra deraff. Jacob och Erich gåttbårtt första
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dagen och Jacob igenkommitt, och Erich fölgt Seniamin om afftonen dijth
och dädan: berättandes länssman då ingenost äga. Jacob Glumblck
förklarade sigh sålledes, att Beniamin hade opköpt åthskillige slagz skinn
wahrur, af mårdar, gråwärck hermbijn och båckskinn och lagt opp i samma
ren, och båckskinnen öfuer åtta dagar derlegatt, som inlades förr än
han reste åth Medelpad, och talmguist sydt åth bemänna, och gått till
Rödöön, och fått nije dahl. i arbetzlöön: berättandes bemämmom affto¬
nen komma ifrå Halfwarsgärde, och då fölgde Erich honom till Rödöön

effter arbetzlöönen: föregifwandes och, att backskinnen icke lågo under
ertterijsett utan ofwan på. Item att han fick een Rund lijtenost af
Joon Ersons hustru i Östbergh för Hållmästarelöön, den Britta sägher
intett sig sedt och att han war Hållmästare för än hon kom dijth i tienst
Erich Falmquist nekar sigh waritt till wagle och der stuhlitt, och berät¬
tärföllia Jacob till Geniamin som gick derifrå middagztijdh, och han blifwitt
quaar till affton och folgt Geniamin öfwer swädett, och sedan gått först
till Halfwarsgärde och sedan till länssmansgården, derfrån till Rödöön
med een hålltäst, och hafft hästen tilbaka morgor effter, och då fått aff
Bemana för sitt giorde arhette 7½ dal. kopp:rm:tt kunnandes sigh eij
påminna om någon ost i länssmansgården, men Mård och Båskinnen
förde han der ifrå. Bålskinnen lågo opi nattstufwu sammarenn.
Länssmann Larss Johanson och des hustru äre reste till Norie och wäntas
tilbaka. Jacobs hustru som och der war är och bortta neder till
Medelpar i Tunna sochn.
Saken togz i betänckiande och pröfwades skiäligt den opskiutta till
te
ofwanbem:te persohners och Beniamins ankombst.
Dragon Johan Kustigh skuldgafs hafua aflatt oächta barn medh
Segrdh Mickellsdotter ifrå Medelpad i Tarp sochn i hualsta by
och barnett föddes snartt för tuå åhr sedann och än i lijfwett ähr.
165.
dhet dee bäggie bekänna och tillstå under ächtenskaps låfwen wara skett, och
han lijkawäll några gångor stuckitt sigh undan rättegångz bijmorne, och will
henne ächta, men hon, så wijda han medh tyfwerie sigh försedt, will medh
honom intett wijas, fast hann henne ächtenskap privatim tilsagt; altså
plichta hann effter 3 capitlett Gifftmåhlabalken L.L med sina 40 m:k:, och Segrid
effter praxin 20 m:k:r.
8.
Ryttar Carll Olsson prætenderade till chronhemmannet i Arrwijken som
tallas Kyrckbygården fölliande ängier ifrå Räxiögården nembl.
Röängiett eà 7 skinder höö. Halfpartten emot Anders Påhlsons i Hogom
betsken lägde slått swid Räxjio åkeren Breyga lägde slått hardt wid
Rägio och röängiett. Hoopslåtten wid gården deras een ladu ähr som sönder
dehlatt waritt. Ett hästehödrohl slått medh tuå småladur. 4 eller 3 st.
Staargolff i Hohlsiömyrorne. Stödiandes sigh på een doom gifwen d. 2 apri
lis a:o 1639, af innehåld, att såsom gamble Oluf Olofsons i Arrwijken all
köpte jordegodz är förbrutitt under norske cronan, och icke hans barn
tillfallit, emädan som han war hemma i sidsta swenska feijgde ett och
hans änckia dhet sedan böxlatt för sin mågh Anders Gregerson, och effter
honom Nillss Persson som fick hans effterlefwerska det han niuter i
sin lijfstijdh utan Böxell, huaremoot exciperades och inwändes som föllier
att högen haar wähl ägor i Räxiön, men gambla breef skohla uthwijsa
att Räxsiöman och högom köpt och ärfft ägor ifrå Geijken som icke wid

handen äre. Carll föregaf, att Kyrckbygården och högom för gammalt
waritt broorsbythe, och huru skulle den ena få behålla sitt och den andra
mista. Der till swarades, kan hända att Räxsiön waritt äfwen så
emädan som alt een man ägde. Räxjsion och Kyrkbygården och bägge byarne
äre hardt wid huar andra och ingen by emillan, och högom eij så myckett
som Kyrckiggården prætenderer.
en påberopade brefwen om äghorne moste oppwijsas och öfwersees
på näste laga tingh, då ett sluth i saken ske skall
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maior Carl H. de Charlien fordrade genom GrellSräbell Johan Bengt
son effter fullmacht den 24 huius af gamble postmästaren Hanss
Larson Biörkmann effter hans obligation 25 dahl. s.m:t. Rp. att han
är dem skyldigh, men haar prætension hoos h:r maioren på 16 dal. s.m:t
för 1677, 78, 79 80 och 1687 åhrs postpenningar, och hoppas att dee 16 d.
blifwa på dee 23 dahl. kårtade och gode giorde, helst emedan som han forera
af general Post contorret föralla aren giöra redo, som och Anders Skragges
breef af d. 16 martij 1683 derom till honom lyder, doch begärer specifi¬
cation på alla frijbreef. Feltwäbell föregaf, att h:r maioren såwähl som
andra officerare uti krigztijden hade frij poste, och sedan haar hann esom offtast
uti Herr öffwerstens Absens commenderat reghementett, och måst hålla
correspondent och icke obligat fostpenningar betahla. Hans Larson hade
dhet förtroende till herr maioren om förmyningh, men feltwabelen
badh honom liquidera först och sökia sin betahlningh och icke blanda ett
wist med owist.
Såssom Hanns Larson intett haar fullgiortt sin obligation och betaltt
dee läntte 25 dal. s.m:tt af herr maioren utan söker der af göra sigh
betaltt sexston dal. s.m:t prætension för någhra åhrs postpenningar
som oligiuderade ähre; altså finner rätten skiäligt, att dömma
Hanss Larsson att conorera sin förskrifningh, och bem:tte 23 dal. s.m:tt utan
oppehålld betahla, och icke ett owist emot ett wist kårtta, och söka hans
Larson h:r maioren om fostpenningarne som han bäst kan och gitter.
1.
hustro Kerstin Siuhsdotter i Hägle tiltaltte för detta länssman Hans Larson
för deth han oppfördt hemmannet för öde som aldrigh war öde. Rp. att
Ölne Siuhlsson hennes broder blef 3:die man, och rymbde till Norie, och
hustru brukade dhet lijtett 1676 och 1677, och sedan fick hållger kanwäfwa
re dhet på tree åhrs Frijheet, huar af han 2:ne nöth och dhet 3:die denne
Kerstin: warandes huarken ödeslängderne eller huusarms längden och
Frijheetz brefwett tillstädes, dy mmåtte saken till nästa ting beroo
167.
då gamble sochnskrifwaren Jonas Kuth skall besagde längder oppwijsa att
öfwersens

11.
Kyrkiowärden Hemming Olsson i Wästbyen insinuerade Hanss Larsons obligation
af den 2 augusti 1677, att betala 1675 åhrs kyrkionnes tertiall i Sunne
tinglagh 77 dal. 20 öre s.m:tt af 1677 åhrs ränttor effter ordre, huar oppå
acononius herr Elias Oldbergh i tuenne Poster quitterat 36 dal. s.m:tt uth
Jacob Skåhrmans rächningh på tinglagett, 1677 åhrs ränttor äre bem:te
77 dal. 20 öre afförde och goda giorde. Hanss Larson föregifwer någhott
wijn wara der på lefwereratt, der till Hemming suarar, att tagne wijn
är betaltt, men båål i Swedie berättar Sunne kyrkia fått 3 kannor
spanskt wijn, och betaltt der på tolf dahl. kopp:rm:tt Hans Larson sägher, kannan
kasta 7 dal, och att någhra hemmans ränttor stå inne samma åår som
föregifwa sigh till dragonerne ränttan betaltt, och dhet intett med quit.
bewijsa kunna, iembwäll och att fendrickt Danin mehra fått der aff
än honom bordt.
Såsom Hanns Larson är effter sin obligation d. 2 augusti 1677 till Frössöö och
Sunne kyrckior för deras 1675 åhrs tertial blefwen skyldigh 77 dal. 26 öre
s.m:tt af 1677 åhrs ränttor att betahla, huilka honom i rächningen äre gode
giorde, och der på allenast till kyrckio förståndaren h. Elias Oldenbersh
36 dahl. s.m:tt lefwereratt. Altså dömmes han uthan drögzmåhl att
betahla resten som är 41 dal. 20 öre s.m:tt och der Sunne kyrkia är någott
skyldigh dhet åhrett eller annat för Wijn, så söke han kiquidation med
des kyrkiowärdar. Sammalledes om några af allmogen restera med
smna 1677 åhrs uthlagor som han föregifwer, så söke han dem lagligen effter
afsagd doom d. 10 januarij 1684.
292.
i lijka måtto krafdes Hans Larson för 1677 åhrs sertiall aff Frössö kyrcka
huar till han nekade: föregifwandes sig intett der med hafua beställa. Sochn¬
skrifwaren Jonas Kuti sade sig lef:r tijonde förslagett och rächningen dher
öfwer till Jacob Stnarman. Altså är urdigt dhet af honom infodra och
söke information om des sammanhangh, då rätten will hielpa till ett lagl: sluth.
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13.
Anders Pederson i Berga angaf dragonerne Carll Pederson Båre och
Peder Erson Stoorgårdh af sigh in julio sidstleden uth på markan stulitt
ett åhrs gammaltt fåår och deth slachtatt och förtärtt i Peders quarteer
uti Mällbyen som hans wärdh Anders Olson förmärcht och angifwitt,
huar till dee bäggie beiakade, och bekände sigh ett ungt fåår i skoghen
tuhlit och consummerat uti Peders logemente, och skinnett förwaratt
i Skoghen
Nämbden voterade samptl, dem såsom andra gårtifwar att mista lijfwett.
Alldenstundh Carll Pederson Båra och Peder Erichson Stoorgård bekäna
sigh uth på marken ett fåår af Anders Pederson i Berge stullitt, slachtatt
och förtärtt; så dömmas dee effter 2:ne capitlett Tyfmåla b. L.L att

mista lijfwett, doch uti underdahn ödmiukheet under höglofl. Kongl.
traa Hofrättz nådige och höghrättwijsa omdöme och änttellige resolution
heemstältt.
24.
Emellan hustro Britta Tohlsdotter i My och sonen Erich Olson blef så
afftahlatt och slutitt, att Erich skall antaga chronhemmanneti Wågle
och myy gamble afradzland, och åhrligen gifwa sin moder till förrådh
1½ tunna korn och födo åtheen koo, heller så mycken slått som gode
männ kunna anstå dertill: förståendes så länge och i synnerheet som
myy intett mehra blijr graverat än deth nu är.
13.
sin Erich Ersons hemman i Mälle ransakades, och af nämbden på sine
edzplicht betygades, att hemmannett i långhan tijdh då af een då
af annan brukatt och illa häfdatt wordit, och sidsta åhren af framb¬
ledne ariiliemästaren Oloff Erson Berghman, och i krostijdenn
gerdzgårderne merndeels opbrände, och gården och merndeels för¬
fallen, och åkeren icke allenast wahnbrukatt och uthmättat, uthan
och 1683 lagdt i fast lagde, så att nämbden intett kan see och
pröfwa någon kunna dhet opbruka och bringa i fullt bruuk och
169.
byggia och reparera gården under fyra åhrs frijheet, och der dhet bewillies och
skeer, så antager Peder Olsson i Önne dhet.
16.
för detta länssmann Hannss Larson Biörkman insinuerade een rächning
af den 9 september 1685 på befallningzmanns Jonas Flodins tree åhrs kåst
hålld förledne feijgde sielf fembte: begynnandes ifrå Johannis 1678 till sidste
februarij a:o 1681 och rächnar à 5 öre måhltijden som belöper sigh till
3656 måltijder à 2 om daghen.
570 10:
1825 k:r öhl à 1 stoop till huar måältijdh
2284
Brännewijn huar morghon à 1 öre.
571.
122 öhl till främmande à 6 dal.
72.
927
ertill med bekommitt een reflatt bössa för
6.
Ett paar pijstorler för
4.
4.
een ducat
3.
3 stycken sölfwerskodar

pemin
18.
2 Tanna spanske wijn
215: 3.
huar opå han 1678 opförer sig till begynnelsse på kåsthållet bekommitt
10 dal. s.m:tt och skall altså restera 935: 15: begärandes blifwa erhållen
wid Kongl. Maij:ttz oästgifware ordningh, och niuta der effter betahlning
huar öfwer befallningzman sigh förklarade som föllier nembl.
Att Hanss Larsson spaar sanningen så om tijden som personerne iembwähl
ldrr
och sielfwa gästningen, emädan som hann medelst ämbetes sysslor i Feijgde
tijden hade tillfälle och låf een wecka i sönder wara tilla, utan då till
een då till annan ortt reesa, och skulle han obligeras i dee tijder betalla
all extraordinarie skiutz och giästningh kring om landett, så hade många
fogdelööner på ett åår opgått, och haar huart tinglagh godhwilliogt
förskuttit hielp till länssmannernes wnderstödh, och i dett anseende
hafwer Hannss Larson och niutitt wedergällningh, och gifwitt honom
10 dal. s.m:tt såsom till discretion och mehra honom intett ärnat och
täncht, huarom agerades på tingett a:o 1684 då han war nögdh
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medh åthniutne refusion, huar med Hanss Larson intett will sig benöija
utan prætenderade effter Kongl. Maij:ttz giästgifware ordning sin förnög¬
ningh. Befallningzman föregifwer sig alldrigh någon bössa eller pijsoh
ler på kiöptagitt eij heller påminner sigh dem fått, men der dee i
hans sommorfinnas, så cederer han dem gerna. Sammalledes om
Ducaten der han kan bewijsas den wara lefreratt och icke i rächningh
niuttin. Een skedh är honom förr god giordh och een om 1 ½ tod skall
wara förortt till ett Kruuslåckz beslagh, huar till Hanss nekar, och
Flodin säger, så wijda han tager sina ordh igen kan han den wähl betalla
men af den 3:de skedan weeth han intett, och om wijn stopett är i förra
action mentionerat. Befallningzman påmintte sigh att bössan blef
honom föräratt, huartill Hans Larson nekar. Protesterandes Flodin
emoot Hans Larsson som honom oförskyltt så hoos hans Kongl. Maij:t
som herr gouverneurens excell:tz traducerat hafwer, och dy begärer
på honom reconvention.
Nämbden voterade samptl. som föllier
Såssom Hans Larsson Biörkman på extraordinarie tingett d. 10 ja¬
innarij a:o 1684 cederade sin börmente prætension af befallningz¬
man Jonas Flodin för gästningh sidstledne feijgde emoot dee
10 dal. s.m:tt han bekommitt aff befallningzman, och den refusion
honom för uthstådde beswäär och gestningh i krijztijden samma dato
blef tilldömbdt aff tinglagett att niuta. Altså pröfwar
och finner rätten skiähligt, att opphäfwa och anniuilera Hanss

Larsons fordran för prætenderade kåsthålld och gästningz p:r
och befallningzman Flodin derföre frijkalla. Anbelangande
een reflatt bössa för 6 dal. ett p. pijssoler för 4 dal. 1 ducat
3 sölfwerskedar för 3 dal. och ett stoop spanska för 1 dal. altt
sölfwermyntt rächnatt som Hans Larson i Lijka måtto præten¬
derer betahlningh före, så haar befallningzman sig förklaratt
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Bossan fått till skiänk, och så wijda han sin gåfwa ryggiar kan han hemm
igenfå, men för pijstohlerne frijkalles befallningzmann, emädan som
han intett kan medh några skiähl öfwerbewijsas dem fått, och om hans
Larson kan bewijsa honom een ducat fått, och icke i rächningh förr
god giordh, skall han den betalla. Een sölfwerskedh äri liquidation 1684
godgiordh, een dito om 1½ lodh som föregifwes wara föräratt, lämbnar
Befallningzman godwilliogt, så wijda Hanss Larson sina ordh åtherkallar
Men med den 3:die opförde skedan kan han intett graveras, helst emä¬
dan actor intett kan bewijsa honom den bekommitt hafwa; Huad
widkommer ett stoop spanske wijn som Hans Larson oppförer i kyrkio¬
herdens wyrd. H:r Carll Alstadi närwaru skall intagitt wara, och Flodin
föregifwer sig intett wetta aff, kan eij heller honom påbyrdas uthann
skiähl betahla. Sidst, huad befallningzmanns protest, emot Hanss
Larson Biörkman medelst des ogrundade och oförskyltte traducerande
hoos Kongl. Maij:tt och h:r gouverneuren excell:sz widkommer, kann
rätten intett förneka honom laglig reconvention på Hanss Larson
dherutinnan sökia.
Emoot denne domb appellerade Hanss Larsson d. 3 septembris
under lofl. laghmans rätten.
2.
17.
Johan Persson sammar opbiuder andra gånghen hemmannett
i Tann för 60 dahl. s.m:tt oklandratt.
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Anno 1686 d. 30 september och 1 october medh
allmogen af d acg3 tinglagh, wederwarande i befall
ningzmanns ställe, häradzskrifwaren wäl:tt Carll Wargh.
och nämbden.
Påhl Jonsson i Altnääs
Joon Olofson i Byhn
Peder Jonsson i Moo
Oloff Jonsson i Höghenn
119
Nillss Jönsson i Klöfsiöö.
Jöns Jonson i Roröön
Erich Hansson i Tåssåssen Joon Jonson i Bergbyen
Olof Olsson i Räthann
Joon Olofsson i Åssann
Joon Ersson i Wattuwijke
Peder Isaachson i Skucku

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placat om mynttetz war
de i stoora siötullen.
2.
Gunnar Siuhlssons ödeshemman i Wästeråson af 1 13 tunland
äri öde blifwitt 1665, och af nämbden besichtigatt och syntt, och
befunnit, åkern wara i fast lägde, ängiorne skoghwexne, gerdzle¬
gårderne alldeles nederruttne och oduglighe, och allenast een holadi
som kan repareras. Ingahuus behålldne i mangården som duglighe
äre, och af dee gamble betyges eij meera dugligitt wara, än tuå hööbo¬
dar kunna der af göras. Larss Suänson ifrå Bergbyn begärer
deth opptaga, men under åtta åhrs frijheet kan han intett deth
göra, huilkett lämbnes till herr gouverneurens excell:s höghgunstige
resolution.
Nills Jönsson i Hwijfwattne waritt halfgårdzkarll, och i wåras stygatt
aff och waritt tienstlöös medh hustrun, huilken begärer opsättia
een krogh 1/¼ dehls mijhl ifrå huijtwattne som är elack och brandt
wägh, och för dee reesande beswärligh att komma till bydz. orten
är belägen emellan räthan och öfwerhogdahl 1½ mijhl på huardera
173.
sijdan, och är till observera, att bem:tte ortt hörer till chronhemmannen
i hwijtwattnet. Nämbden och närwarande allmoge betyga ortten
för dee resande myckett nödigh och nyttigh.
11.
Nämbdeman Jöns Jonson i Röröön och Erich Hansson i Tåssåsen hafua
besedt ortten i skålan, derest Peder Jonson förledne höst huggitt een
älgkalf till dödz medh een yxja, och betyga att ett diur gått förledett
icke långt ifrå kiernan, och diuret war flådt och oppgiortt wid kiern
eller siöbredden som är sönk, men intett kunna wetta och intygha
om dhet samma war gångitt förledh eller något annat. Peder Jonson
sade sig kunna sakerl. gå lagh, att diurett af widden fått dödzhuggett,
och wid dhet blifwett warsse folk, gifwitt sigh uth på morasett och dyhn
åth kiernan, och wid brädden dhet med een iga träffatt.
Så wijda intyghatt är, att på älgzhudan intett håhl effter någhon
wid kan synas och märkias, eij heller kunna förörmade nämbdeman
betyga att dhet diuret som wid siöbrädden war oppgiortt, har gått genom
ledett och fått hugg, och Peder Jonsson föregifwer sig kunna gå lagh, att
samma diur war gått förledh och fått dödzhugget. Altså befrie Peder
Jonson sigh å nästa laga tingh sielf tolffte der ifrå Edeligen.
Märitt Pedersdotter ifrå Ragunda och Håssiö by förestälttes och skuldgaf
wara belägratt aff dragon Johan Nillsson Duffwa som sin ächta hustru
i Norie hafwer och nyligen dijth förrymbder, huilken bekände och tilstår
gärningen, och att barnett lefde i 20 weckor, och der hoos att hon medh
Peder Jonsson i Hullstadh uti Ragunda hafft beblandelsse, som och finns
i des 1682 åhrs protocoll.

Emädan som Märett Pedersdotter hafft beblandelsse med Peder Jonsson
i Kullstadh, och nu andra gången med een gifft persohn Johans Nilson
Duffwa. Altså fördubblas straffet, i anseende till förra läger
måhlett och blijr 40 m:k och för dhet hon medh een gifft persohn
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174.
ttz
horatt, plichte hon effter Kongl. Maij: straffordningh medh
fyrattijo dahl. silf:rm:tt.
.
Oluf Jonsson i Gallhammar kärade till sin granne Oluf Person ib:m, för
deth han skall af hans åker tagitt tuå skylar korn: berättandes sigh
dem sakna, och dhet sagt för fureren Oluf Anderson, som war förordnatt
att rächna tijonden, och uti alla fyra grannars närwaru skigh effter Rumdn
och hahlen, och befann på Olof Jonsons åker 2:ne och han tuenne skylar
tröskatt. På Erich Larsons 3:de och han dem optröskatt. Joon Påhlssons ett
och tröskatt een skyhl och ett bandh, och på Oloff Persons åker allenast
ett håhl, och han bekäntt sigh tröskatt 3 skylar, huar af præsumtion är
giordh; huartill Oloff Pedersson swarade att een skyhl war i Kullblåst
den han inburitt, och först att fleera håhlkunde wähl der wara, men
han kom sigh icke till råda att wijsa dem, och sedan nekade han der till,
säijandes sigh af oopdragitt korn, 2:ne skyhlar heemfördt: williandes intett
bekänna, kornskylerne olåfligen tagitt. Erich Larson ib:m berättar
sigh föllia häreren på åkeren och fann intett meer än ett håhl effter
een kornstångh, och inga fleera taltte Oluff Pederson om. Nämbde
man Jöns Jonsson i Röröön som stämbde Oluf Pederson för denne saak
tillting, intygade sigh till honom säija, att effter fwarens tahl är intett
klartt, då Oloff suaratt, om iagh wiste dett skulle blifwa tyst och icke oppen
baratt, så kunde iagh wäll förlijka honom, elliest wore bättre ogwitt.
Erik Larsson bekänner sigh höra af honom samma ordh.
Saken togs i betänckiande, och till föllie af 7 capitlett Tyfmåla b. LL.
voterat och afftallatt att lämbna till nämbdens wäriande eller
fallande, huilkett noga öfwerlades, och beslötho honom intett wäria kunna
Alldenstundh Oluff Pederson är tillwitt hafwa stullit 2:ne skylar korn
på åkeren af sin granne Oluff Jonsson, och der till krafftige præsum¬
tioner äre, Så ähr saken heemstältt nämbdens wäriande eller fällane
effter 7de capitlett Tyfmåhla balken L.L och dee honom intett derföre
125.
wäria kunna; Altså är han effter bem:tte capittell plichtig att gifwa
Oloff Jonsson tuå skylar gott korn igen af samma åker, och der hoos böta
fyrattijo m:k:r.
3.
unwijs Ersson i Rätan bekände sigh häfdatt sin fränka Märitt Larssdotter
ibm, och aflatt barn med henne som i lijfwett är: begärandes henne få ächta

deth befans att Sunwijs moder hust. Märitt Sunwijsdotter war syskone
barn med hennes fader Larss Larsson.
Såssom sertius Gradus intett är förbuden, och Suuwis Ersson will ächta
sin frilla Märitt Larssdotter, så wari deras both effter 3 capitlett
gifftmåla balken landzlagen halfua mindre, och dy böther han 20 m:r och
hon 10 m:k:r.
8.
Peder Jöransson i Klöfsiö insinuerade hurusom han war arffallen till
halfwa Norrgården i Klöfsiö, som in alles består af 2 tunl. och hans bro¬
ders Phne Jöranssons barn den andra halfwa, och barnens styffader
Nillss Jonsson köpt ett tunland jordh i Håckgården, och deth gifwitt Peder
Jöransson för hans tunland i Nohlgården, deth han tilträdde, och åtta
åhr brukatt, och lagligen der med procederat, och förledne wåhr bägge ryggiat
köpett och tagitt huar sitt igen, deth Nillss Jonsson tillstår: berättandes sigh
honom uthbysta, på deth hemmannett som lijtett är kunde komma till
sammans och icke delas och skingras, men för hans trägenheet skull måst
cedera honom, williandes ingendera taga lösn. Och så wida hemmannet
intett kan tåhla 2:ne åboer, fans skiähligt, att låta låtten gå dem emellan
som och skedde och föll så att Ahne Jöransons barn skola uthlösa sin faar
broder Peder Göranson effter mätismanna ordom effter 3 capitlett jorda¬
balken LL, der dee sins emillan derom eij komma öfwereens.
Emellan Gussorin Kiehlsson i Bööle och Swän Kiehlsons änkia hust.
Kerstin Pedersdotter blef så afftallatt och slutitt, att hon skall behålla
tuå mählingar åker aff dem hon innehafft och brukat sig till måtto
som hon bäst kan och förmå, iemwäll och behålla den slått henne till
förne till delt ähr.
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1.
Gamble regementtzskrifwaren Johan Johansson angaf sochnskrifwarenn
Halfwar Jonsson hafwa opburitt aff 1679 och 1686 åhrs huusman skatt
bestående af 30 dal. s.m:tt och dem utan ordre lefuereratt till capiten
Mickell Erichson Planttingh: sökiandes nu Halfwar derom som lefwererin¬
gen giordt antingen skaffa ordre eller penningarna. Huar öfwer han sig
förklarade sålledes, att han war ingen opbördzman deruienan utann
frambledne länssman Jonas Isaackson, huilka capiten åthskillige gångon
fordrade, och länssman een och annan gångh låfwade, och sigh obligerade och
enär han lagh på sin sötesängh läth capiten exequera uthsamma 30 dal. s.m:t
dem halfwer lefwererade, deth Påhl i Altnäs och Joon i Nattuwijken betygha
santt wara, och att han intett hade meera der med beställa. Johan Johan¬
son säger capiten bekäntt sigh dem fått, men intett böör hafua heller restitu¬
era will. Halfwar förmente honom godh tijdh hafft sökia derom medan capiten
war hemma och begärer dilation till hans heemkombst, då han lärerwähl
förswara deth han oppburitt, men Johanson will hålla sigh med Halfwar.

såsom sin rätta fångman. Påhl och Joon tillijka medh fleera betyga, att
Länsman nödgades för penningarnas borttowarande tillåtha sin son att
capiten att gå dragon, och derföre hade han tallamod med honom så längie.
Emädan som Halfwar Jonsson icke war opbördzman för 1679 och 1680 åhrs
huusmanns skatt af 36 dal. s.m:tt utan 1682 tillhållen iempte några
tolffmän excquera samma penninghar hoos länssman Jonas Isaalson
och dem, som odispaterligitt är, till capiten Michell Erichson Planttingh
lefwereratt. 2:do Så haar capiten alt sedan waritt merndeels hemma stadder
och intett lagligen der om tiltaltt och krafder; Altså pröfwes skiäligt.
att differera saken till des capiten kan komma heem, och wijsa på huad sätt
han ofwanbem:te 36 dal. s.m:t emottagitt hafwer.
6.
Dato företogz saken om Anders Melins dödh och afgångh, och effter angif¬
wandett på extraordin i Tinget, examinerades Oloff Anderson i Öhn edeligen
bekännandes Hanss Bäck och Tobias komma seent om afftonen till
öhn, då Bärken sade, att een aff bussarna hade sålt af, och sedan att
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mellin rodt uthföre fårssen, och båten sedder nedan före wadnäsett
Asooch
och karlen bårta och samma ordh faltte, och der hoos att båthen war oskadd
och halff med wattn, och bägge som morgonen bårtreste. mehra sade han sig
intett höra der om tallas, och som fleera höllt omöijeligitt någon båth heel
utföre samma fårss kan komma. Melins hatt besåg, och befans ett håhl
ett finger långt allenast på den eena sijdan afkullen, som sedan igensö¬
matt är. Oloff Anderson berättar den wara funnen wid ytherfurdn¬
gen uth med strandan geent emoth där lijkett fans, doch pass 4 mijl
öfwer siöön. Larss Anderson och Larss goddagh äre icke tillstädes, och
Oloff betyger dem intett meera hörde tallas än han nu bekäntt.
Saken heemskötz nämbden till betänckiande, som effter något Sambbahl
och conference eenhälleligen voterade att wäria dem, så wida inga sohlkla
ra skiähl och wittnen finnas, huar med dee till sakenna kunna öfuerty¬
gas och biudes
Endoch starka præsuntioner och lijknelsser finnas, att dragonerne Hanss
Carllson Bäck och Tobias Anderson skohla ihåhlslagitt och mördat dragon
Anders Melin, såssom först, att Bäcken med honom i Turingen kijfwatt
och trätt, sedan fölgdtz alla tree derifrå öfuersiöön uti een båth. 3:to är
baten igenfunnen nedan för Forssen heel och oskadd, som medelst stoora
steenar och ett stoort och ett högt fall hålles omöijeligitt, utan lijkare
att dee buritt båten öfuer näsett som brukelligitt är, och melin altså
præsumeres icke wara omoimmen i fårssen, utan af deras hända wärckan.
Båthen haar eij heller waritt om hualfder, utan pass half med wåttn.
witt
12.
4:to War Melin såssom slagen öfuer hufwudett med een käpp eller stöör

och ett håhl öfuer nasan strax nedan för ögonen, som förmeenes eij kunnat
skee i Forssen; Altså i anledningh af Sweriges lagh och domare reglan
som biuder i lijfssaker hafwa fulla och sohlklara skiähl, och i blinda saker
benägnare wara att hielpa än stielpa, håller rätten säkrast wara, att
wäria Hanss Carllsson Bäck och Tobias Anderson för samma mordh, doch
uti underdan ödniukheet under höglofl. Kongl. Swea hoffrätt¬
nådige omdömme och änttellige resolution heemstältt.
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hustru Karin Jönsdotters saak på Krogen om tree sölfwerskedar före¬
togz, och Jöns Kloo tilstår sigh hörtt af Jöns Gabrielsson honom tagitt
bem:tte skedar, dem hafft i åtta dagar och sedan lagt dem i sitt förra rum,
huar till Jöns Gabrielsson nekar: föregifwandes sigh dem huarken tagitt
eller taltt derom. Jöns Kiöö sade dhet åthskillige gångor wara skett
och kunna dhet Edeligen betyga, förutan deth att Tufwe hökinfbycht
hörtt honom säija sigh der af wetta, huilken berättade komma med
Jöns Gabriilsson på Wägen till camperingen tilltahls om berördhe.
skeder, och sagt att Swän Glaas sålt 3 sölfwerskadar, och frågat Jöns
huru der medh må wara, som suaratt sigh deth wetta, och allenast för
Månss brusse och mattes frijmodig dhet bekänt, och wärst war, att
Mårten Hallss deth hörtt, förrän han med hustru Karin war befratt
och att Swän sagt sig skedarne underligen och behändigt fått. Jöns
Gabrielson tillstår sitt tahl och bekände att Swän Glaas haar omtalde.
skedar hafft och bekäntt sigh dem stulitt, och sålt till capiten Mikell
Erichsson Planttingh som Höken flycht berättar sigh af Swän höra. Jöns
säger sigh af Swän hördt honom få derföre fyra dahl. silf:rm:tt.
Så wijda Swän Glaas icke tillstädes är som skall skedarne stulitt och
försålt, så kan intett sluth i sakenna denna gången skee.
15.
unwijs Månsson insinuerade een attest af Peder och Erich Anders söner
i Wembdahlen, att dee mistatt een saltsuck om een half spann, och
att samma säck kändes igen hoos Joon Påhlsson i Galhammar daterat
d. 24 september sidstleden, huaremoth exciperades och inwändes
att han samma stk köpt aff dragon Joon Sabrielsson och gifwitt
honom 24 öre kopp:m:tt, och låfwatt dertill een half spann korn
gifwa som ogiortt är: warandes Jon Gabrielson intett tillstädes
utan i Myske sochn i Owijkens tinglagh uti Toosåssen, dy kan saken
icke n komma till sluth.
44.
Siuhl Gunnarsson i Dahlåssen fodrade aff Sallomon Pedersson
i Quarnsiö sin moders Märitt Essbiörsdotters jordepenningar
179.
fyra dahl. 16 öre s.m:tt som broderen Pehr Essbiörson förlängst bordt be¬

talla och icke giordt, huilka Gunnar offta söcht och intett fått, och dy den
fodran lämbnat till barnens mändighe åhr, som betyges i sanningh
aff Essbiörn Sinwijsson i Skuctu. Rp. att hans fader Peder Essbiörson
sagt sigh bem:tte jordepenningar förlengst betaltt men intett qvittens
eller bewijs der på hafwer. Sallomon undragher sigh intett för sin quota
honom förnöija: föregifwandes sine syskon af huilke han faders hemmannet
löst och inbördatt, skall icke willia quoticera deruti
Så wijda intett bewijsas kan hustro Märett Essbiörnsdotters jordepen
ningar i Quarnsiö 4 dal. 16 öre s.m:tt wara betaltte; Så dömmes
Sallomon Pedersson som hemmannet inbördatt att betahla Gunar
Siuhlsson för sitt möderne besagde 4½ dal. s.m:tt, huaruti hans medarf¬
wa måtte quoticera, och af sin lösn så myckett kårta och cedera.
13
Gunnar Swensson i Klöfsiö opbödh 3:die gången Jönss Essbiörssons
odalshemman ib:m för penningar 45 dal. s.m:t oklandratt.
Hanss Jonsson i Klöfsie opbödh första gånghen halfua hemmannett
Backen ben:d effter han halfua tilförne possiderer och besitter, köpt
af Nills Jonson i Klöfssiö för 75 dal. s.m:t oklandratt.
Joon Jönsson i Tåssåssen insinuerade een lagstånden köpeskrifft
på Påfwell Nillsons hemman i Moo af 3 tunland för 105 daler
s.m:tt, huar med han lagligen procederat, och sidsta opbudett oklandratt
skett d. 27 septemb. 1684, dy dömbdes derå rättens confirmation
att få.
18.
I lijka måtto ieaminerade Joon Jönson een sythningzskrifft aff
Påhl Nillsson i Moo, af innehold, att han honom och hans hustru till
dödedagar föda skall, och effter deras dödh bekomma alt huad som finna
kan etc: warandes sidsta opbudett skedt d. 27 sept. 1684 oklandratt
och ingenaf slachten det klandratt, dy bewilliades derå r:de confirmation och stadfästeld.
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