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Förord
Denna utgåva innehåller domboksprotokoll 1648–1700 från Hallens tingslag i Jämtland.
Protokollen har med stor noggrannhet transkriberats och redigerats av Andreas Tegen.
Undertecknade har bistått med kontrolläsning av vissa protokoll.
I serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia finns nu domboksprotokoll utgivna
för följande tingslag, utöver Hallen: Alsen 1649–1679 och Hackås 1649–1679 (båda redigerade av Curt Malting), Hammerdal 1649–1700 (red. av Georg Hansson), Lit 1649–1690
(red. av Sonja Olausson Hestner och Monica Kämpe), Offerdal 1649–1700 (red. av Malting),
Ragunda 1649–1690 (red. av Tobias Sundin), Revsund 1649–1700 (red. av Ingegerd
Richardsson), Sveg 1649–1690 (red. av Marianne Andersson, samt Undersåker 1649–1700
(red. av Karin Bark).
Ytterligare domboksutgåvor är på gång.
Östersund den 5 februari 2020
Mats Göransson och Georg Hansson
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund
Jämtlands läns fornskriftsällskap
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Inledning
Hallens tingslag omfattade på 1600-talet tre socknar, Hallen, Norderö och Marby, varav
Hallen var den klart största. I Hallen fanns 22 byar med totalt 56 hemman, varav åtta var helt
eller delvis kronohemman och resten skattehemman. I Norderö fanns tio byar med totalt 20
hemman, varav elva var helt eller delvis krono. Marby hade nio byar med totalt 14 hemman,
varav endast ett var kronohemman. Byn Kvissle (Quitsle) i norr var speciell på så sätt att den
administrativt tillhörde Hallens tingslag, och därför förekommer i domboksprotokollen, medan den kyrkligt hörde till angränsande Mattmars socken.
Domböckerna ger en inblick i såväl speciella händelser som vardagslivet och hur man tänkte i
slutet av 1600-talet. Flera mål behandlar tvister eller utredningar i samband med arv. Andra
mål handlar om ägotvister. Ett återkommande och okomplicerat tema är uppbud, som innebar
att man måste anmäla ett köp av en fastighet på tre ting i rad för att få fastebrev (numera
lagfart).
Åtskilliga mål handlar om anklagelser för stöld. Ett exempel är en bonde på genomresa
från Norge, som under natten blir av med tyger, tennfat och annat. Ett annat exempel är några
dragoner (soldater) som stjäl öl i källaren hos en änka, fyllnar till och sedan förstör och går
runt och skränar så att folk blir rädda. Dragonerna är till och med så berusade på tingsförhöret
att skrivaren klagar på att det inte går att få något vettigt ur dem.
En typ av mål som tar stort utrymme är ”olovlig” sexuell kontakt. Flera ting ägnas delvis
åt dragonhustrun Lisbet och dragonen Nils, som är gifta på varsitt håll. Lisbet har gjort en sex
veckor lång resa tillsammans med en Nils från Stockholm till Hallen. Vid övernattningar i
Järvsö och Berg har folk sett dem ligga i samma säng, och även om ingen sett dem bedriva
någon ”otukt”, så är misstankarna starka, särskilt som hon föder ett barn ungefär nio månader
senare.
Ett annat mål på samma tema berör en soldat, Petter Palm, och en kapten i armén,
Gerhard Lilliecrantz, som bägge erkänner att de haft ihop med samma kvinna, Maria. Alla tre
fälls till sist, men medan Petter och Maria döms till böter på 40 marker var, kommer kaptenen
undan med 3 marker, med hänvisning till ”praxis”.
Ärekränkning är en annan vanlig orsak till stämningar till tinget. Någon har kallat någon
annan hora, tjuv, förrädare, skälm, ”hundsvått” och annat, och om det kan bevisas med vittnen
blir det böter i förhållande till hur många tillmälen som fällts.
Misshandel förekommer då och då. I regel har man druckit öl och blivit berusade och
börjat slåss, och det är ofta inga småsaker – inte bara knytnävar används, utan också knivar,
yxor och störar och annat, och offret blir ibland handikappat genom benbrott, förlorad hörsel,
obrukbar hand och annat.
Man ser också exempel på religionens starka inflytande. Man kan bötfällas för att ha
uteblivit vid gudstjänst. Om ett brott begås på en söndag fördubblas böterna.
Anklagelser för trolldom förekommer några gånger, men resulterar alltid i friande domar
för den anklagade.
Kriget med Danmark-Norge i slutet av 1670-talet berörs inte direkt, men följderna
skymtar fram då och då, bland annat genom referenser i förbigående om jämtar som satt i
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fängelse efteråt, vilket hänger ihop med att sympatin för Norge fortfarande var stark bland
allmänheten vid denna tid. Och antalet ödegårdar ökar kraftigt i slutet av 1670-talet, liksom
antalet husarma (utfattiga).
Man kan knappast påstå att det var någon rikedom på namn vid denna tid. Jag skulle tro
att långt över hälften av alla män hette Olof, Per, Jon, Erik, Halvar, Bertil, Mårten, Nils,
Anders eller Lars. Kvinnorna hette mestadels Märit, Kerstin, Karin, Brita och Anna. Men det
fanns även ovanligare namn som Gudmund och Dordi.
Stavningen var vid denna tid helt oreglerad. I ett och samma stycke kan ett namn eller en
by stavas på flera olika sätt. Namnet Per, till exempel, kan stavas Per, Pär, Pehr, Pähr, Peder,
Pedher, Päder, Pädher eller Peer. Lägg till att efternamnet kan stavas på lika många olika sätt,
och det blir ännu fler alternativ. Detta gör det tyvärr besvärligare, till exempel för en släktforskare, att hitta en viss person, även i detta sökbara dokument.
De äldsta bevarade domboksprotokollen för Hallens tingslag finns utgivna i Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1–4 (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap 3–5
och 12). De omfattar åren 1621–1648 med vissa luckor. Hallens tingslags protokoll för år
1648 är dock ofullständigt återgivet där, och därför medtaget i denna utgåva.
Föreliggande utgåva omfattar 87 protokoll under perioden 1648–1700. För åren 1652,
1657, 1658, 1660 och 1672 saknas protokoll. Vanligtvis hölls två ting per år – vårting och
höstting. För flera år före 1680-talet finns bara ett tingsprotokoll. Det kan bero på att ena
protokollet det året har förkommit, men det kan också betyda att det hölls bara ett ting det
året. Ibland, när tiden inte räcker till på de ordinarie tingen, hålls extraordinarie ting.
Avskrifterna i denna utgåva är i regel gjorda efter originaldomböckerna i Jämtlands
domsagas häradsrätts arkiv i Landsarkivet i Östersund (ÖLA). När protokoll saknas i detta
arkiv har i stället de renoverade protokollen i Svea hovrätts arkiv, i Riksarkivet (RA), använts
som förlaga. Källan anges vid varje protokoll. Avskrifterna återges efter handskrifterna, men
läsfel kan förekomma. Bruket av stora och små bokstäver samt interpunktion har i viss mån
anpassats efter nutida praxis för att underlätta läsningen. Kursiv stil anger upplösta förkortningar. Kompletterande text i marginaler eller mellan rader har placerats på sin rätta plats
mellan tecknen \ /. När handskriften är skadad har rekonstruerad text satts med rak stil inom
hakparentes [ ]. Om texten inte kan rekonstrueras eller tydas, har den ersatts med …[?].
Överstruken text samt anmärkningen ”NB” i handskrifternas marginaler har återgivits endast i
vissa fall. Paragrafnummer återges med fet stil, när de förekommer i handskrifterna. Av
redaktören infogade uppgifter och kommentarer, som där ny sida i handskriften börjar, förtydliganden, tveksamheter etc., har satts inom hakparentes med kursiv stil.
Tullinge i december 2019
Andreas Tegen
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Domboksprotokoll 1648–1700
Ting 29 och 30 juni 1648
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 72r – 74v, ÖLA.
Protokollet finns tidigare återgivet i Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1647-1648. IV (Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap XII), där saknas dock målen 4–9. Protokoll från 1647 saknas.

Hallen tingh den 29 junij 1648. I befalningsman wälaktatt Johan Christophersons nährwaro.
Nembden
Jöns Andersson i Jelstad
Joen Oluffson i Mou
Joen Nilsson i Höle
Peder Jönsson i Westanedh
Joen Iliansson i Hofmannäs
Joen Jönsson upå Norderö
Nils Joensson i Holbacke
Oluf Halfusson i Olfstad
Bencht Jönsson i Norderö
Carl Tolsson i Trapnäs
Erich Erichsson wij[dh] Åhn
Hemming Gunnarsson i Hugstad
1. Oluff Kittellsson på Norderöhn klager effter sin hustros Elin Joensdotters arfwejordh i
Mårtsundh, som Jöns Gunnarsson besitter, och berätter quinnan det hon inthed uptaget hadhe
effter sin salig fadher.
Resolverades. Godhe männ skole profwa och besichta godzhet, och tillmäla henne huadh
henne med rätta böhr, effter sin faders syster på sin anpart.
2. Hemmingh Gunnarsson i Hogstad klager dedt Joen Erichsson i Arfwesund hadhe sig
tillägnat ett engess slott, Stor enge och Budhfetha. Länssmannen Joen Iliansson och flere
godhe männ wittnade, samma enger wara arffde ifrå Byen och under Arfwesundh och der
brukat af Arfwesundzmannen i 2 mäns åldrar. Resol. Enget dömes blifwa under Arfwesund
effter såsom lage kiöpe och dombref derpå gifwet ähr. Henning sakfelt för dombrot – 6 m:k.
3. Bencht Nilsson i Sellsiö klager effter sin tijenstepigas Elin Mårthensdotters fädernejordh i
Höle, som Oluf Andersson besitter, ähr 8 dubble mälinger, eller 4 spänland. Elin Mårthensdotter effter H. K. M:tz nådige resolution dömes till jorden. [fol. 72v]
4. Oluf Stensson i Mårtsundh klager effter ett enghe, Grafwefittie widh nampn, som Joen
Iliansson i Hofmannäs bruker sig till gagn och godhe. Joen Iliansson framladhe ett pergamentzbreff daterat 1559, förmälandes att Mårten Iliansson i Hofmannäs hadhe kiöpt samme
enge för 28 mark och 3 m:k i sone.
Resolverades. Effter såsom laga dombref derpå gifwet war, och kiöpet så lång tidh ståt
oqualdt, och i 3 åhr lagl. upbudet, huarföre dömes enget änn nu under Hoffmannäs Joen
Iliansson dedt häreffter som tillförende sig af nyttigt giöra.
Nota Bene. Skall profwes om Joen Iliansson hadhe gått öf:r enges råmerken. Oluf Stensson sakfelt till 6 m:k dombrott.
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5. Johan Nilsson i Trapnäs kerer effter sin hustros Gertrudz Joensdotters fädernejordh, en
systerpart som Joen Swensson besitter. Och kommer Gertrud 1/8 part till i huus och jordh i
Kleppe.
Resolverades. Effter Hennes K. Maij:tz nådiga resol. dömes Gertrud till sin arffwejordh
igen, och tillbiuder hon Joen Swensson, sin broders son, denne 8:de part i gården för 8
richzd:r, derom de blefwe förenthe.
6. Henrich i Swedie i Marby klager effter sin federnejordh 1 ½ tunland i Böle på Norderö,
som Erich Nilsson besitter aldeles oskyld, begerer niuta H. K. M. nådige resolution komma
till jorden. Erich Nilsson säger sig gifwet till Erich Jönsson i Trolsås 40 richzd:r.
Resolverades. Henrich dömes till sin erfwejord, och gif:r tillbaka så månge penningar
med böxlan. Och Erich Nilsson sökie sine penningar af den them upbahr. [fol. 73r]
7. Præsenterade Gertrudh Joensdotter, salig Peder Anderssons effterlåtne i Trapnäs, ett
testamentzbreff daterat 1627. Dess innehåll, att Pedher Andersson i Trapnäs och hans quinna
bebrefwade huarannan effter sin dödh 4-dingz gåfwor af alt aflings godz och tioende gåfwor
af deras erfwegodz i land och lösörer; så att den som effterlefde skulle af oskipto först dedta
anamma.
Resolverades. Effter såsom lageligen der med wahr procederat Arfvebolk 22 capitel i
Noriges lagh, dömes testamentzbrefwet gilt och stendigt, Gertrudh tager först af alt aflingzgodz en fierdeparth, sädan af erfdegodzet en tionde part, så skiptes dedt andra.
[i marginalen:] Kyrkio Balken 14 cap.
8. Jeppe i Brastadh klager sig hafwa gifwet till Oluf Pehrsson i Wåge 43 richzd:r afgångzpenninger, böxlen föruthan, och liquähl moste afstå Hofmannäs gården. Begerer komma till
någor weddergellning derföre.
Resolverades. Effter 12 mäns betenkiandhe och för dedt att Oluf Pehrsson ähr en förlemmet fattigh mann dömbdess Oluf Person gifwa till Jeppe i Brastad 14 richzd:r, synnerligen
för dedt Oluf Person hade uthgifwet tillförende till 29 r.d:r. Om de 14 r.d:r ähre the med
handheband förlichte. Och lof:r Oluf Perss. lefwerera samme pennige till Midfastan, eller
Jeppe träder till så mycken jordh i Snussbacka.
9. Sten Larsson i Suedie, Sundhe sochn, kehrer effter sin mödernejordh i Gethåsen, 1 tun.
sädh, som Anders Mårthensson i bruk hafwer.
Resolverades. Blefwe förlichte om 8 richzd:r med handeband för rätten. [fol. 73v]
10. Barbro Mårtensdotter, tienandess hoos her Oluf i Trång, kerer effter sin och sine syskons
arfwejordh 2 ½ tunland i Quitzle, som Anna enkia besitter.
Resolverades. Anna enkia skall afstå gården, och bekomma igen sine uthlagde 5 richzd:r
böxle pengar, sampt 12 ½ r.d:r afgångz penningar.
Den 30 ejusdem.
Halfwar Nilsson i Beck på sin och sina syskons wägne kerar effter sin faders gårdh Höge,
som deras broder Jöran Nielsson bortbytte medh Jeppe Mårthensson i Goje, syskonen owitterligit och emoth \klagan/. N.B. Så lofwadhe Jeppe wäll sytha wåre gamble föräldrär i
dödhedager; men innan åhrs förlopp, moste de wijka ifrå gården; Jeppes hustro hadhe taget up
een yxa och war hugsen hugget den gamb. quinnan; och så slaget gubben.
[Hela stycket överstruket.]
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11. Halfwar Nilsson i Beck klager på enn gifwen dom och föreningh som med skrifftelig
bewijs och besegling stadfestatt wahr den 12 septemb. 1642 af sex lagrettes männ och
tingskrifware Hans Ankerson angående någon trätha eller slagzmål som Jeppe i Höge skulle
hafft med Halfwars hustro.
Resolverades. Effter såsom dom och lagelig afhandling der på giort äehr dömes ständigt
och opåtalt thet sket är och Halfwar böther för dombrot 6 m:k 4. [fol. 74r]
12. Halfwar Nielsson klagar att sino brodher Jöran Nielsson, hadhe uthan sin och sine
syskons samtyckio bortbytt deras faders gårdh i Höge, 4 tunland, och igenbekommet af Jeppe
Mårthenson Goje gården, 4 tunland, lofwade Jeppe dertill med skulle födha deras gamble
föräldrar i dödedager.
Remitterat till landztingh.
[Resten av sidan oskriven.] [fol. 74v]
13. Hustro Märit, Frans Tomessons för dedta boendes i Byen, Hallen socken, nu i Jerfsiö,
huusquinn, hadhe låtit ett klagebreff af kyrkioherden her Niels Andreæ skrefwet, ibland
förmälandes att Oluf och Anders Jacobson hadhe tubbat sin man Frans Tomesson till sigh och
heteth[?] gifwet honom 24 richzd:r för sin faders gård Byen, och straxt rest kommet bort att
hon aldrig såg honom mehra. Begerer de männ motte sig förklara huart denne Frantz kommen
ähr? Här emoth framladhe Oluff Jacobson fyre åtskillige wittnes skrifter, med edh stadfästade
att de bådhe i Helsingland, Dalerne och Kopparberget hadhe talat medh honom.
Resolverades. Effter såsom wittnen ähre godhkände, dömes Oluf och Anders Jacobssöner
frij för denne beskyllning.
14. Her Måns låther upbiudha Gunnars gård i Brastad annan gången.
Anders Siulson i Hara upbiuder Millestgården i Wällwijken till näste fränder förste gången.
15. Her Erich, capellan, besuärer sig hafwa stor mödha att resa emellan Hallen och Frödzö,
gudztiensten att uppehålla, begerthe att Hallens tingslag motte medh 2 eller 3 skillingar af
mannen, så wille han sielf:r hålla sig fordenskap.
Resolverades. Effter betenkiandhe bewilliades honom åhrligen af huar rök 2 skillinger, så
skulle her Erich ingen om fordenskap besuära.

Ting 10 mars 1649
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 94v – 97r, ÖLA,.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3133, fol. 527r – 529r, RA.

Anno 1649 den 10 martij tå laga tingh höltz medh allmogen uthi Hallens tingslagh, Trapnäs,
öfwerwarandes H. K. M:ttz befall:n wäll:tt Pehr Erickson Niure och de 12 edsworne lagrättes
män. [Namn enligt Svea Hovrätts renoverade dombok:]
Jöns Anderson i Hiälsta
Joen Oluffson i Moo
Joen Nilson i Höhlie
Pär Jönson i Wästaned
Joen Elianson i Håmanäs
Joen Jönson i Norderö
Nils Joenson i Hållback
Oluff Halfuarson i Ulfsta
Bengt Joensson på Norderö
Carl Toohlson i Trapnäs
Erick Erikson i [wid] Åen
Heming Gunnarson i Hoksta
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1. Märit Andersdotter i Beck klagar medh ett supplicatz att Jon Jonson i Hölie [en ungh gifft
bonde] hadhe belägrat sigh 1648 3:e pingesdagz natt hoss Halfwar i Beck, uthi såtestugun,
dertill Jon Jonson aldeles nekade, säger sigh aldrig hafwa något medh henne att beställa.
Tillspordes tingzallmogen, och bore honom ett godt wittnesbördh, att de icke hafwe hört
eller förnummit någon lättfärdigheet af honom begåt. Remitterat till näste tingh emädan
saaken är så mörck, och tå skall Jon Jonsson befrija sigh sielff tolffte, medh eedh afwärria
nämbden i lyffte sampt hans fader Jon Nilsson i Hölie. [fol. 95r]
2. Jon Jonson medh en framlagd berättningh skiäller Britha Andersdotter, Halfwars hustru i
Beck, för en hora. bewijsar medh lefwandes witnen \Säger/ att Lars Halfwarson i Höle, soldat,
hafwer legat i säng 3 nätter under fäll medh henne uthi Wälwijken hoss Nils Halfwarson när
han hölt bröllop. Wittnen Carl Tolson, Bengdt Mortenson och Påfwel Andersson i Rijse.
Britha kunde dertill icke neka, men sadhe att mannen Halfwar lågh ock i samma sängh
medh sigh. Item att Oluff Nilsson, soldat i Norrige, hadhe legat hoos henne uthi sin egen
gårdh Beck, då de kommo ifrå ett grafföhl.
Jäppe i Höge, att Nils Oluffson i Losböle sadhe sigh detta hört hafwa aff soldatens egen
mun, men icke weet om de hafwa något medh hwarandra att beställa. Dertill medh wittnade
Jon Hiellieson medh hand på booken att han sedt hadhe en ung karl, Jöns Hansson be:dh,
legat i sängn medh henne och mannen Halfwar lågh på bänkien der bredewidh. [fol. 95v]
Så tillspordes hennes man Halfwar om han misstänkte sin hustru för desse ofwanbem:te
karlar, dertill nekade Halfwar aldedes, [Tillagt i Svea hovrätts renovation: sägher dedt wara et
byskualder och afuondh wara kommit.]
Jon Jonson och Brita fäste lagh till näste tingh sielff tolffte sigh att befrija.
3. Jon Erickson i Wärcköö klagar att Nilss Hendrickson i Swedie, Marby sochn, hafwer
olofwandes borttagit ifrå sigh ett lass höö, dertill han icke neka kunde. Resolverades. Nilss
Hindrickson saakfälter effter de 7 capit. Tiuffwebalken till 40 m:k och betalar hööt.
4. Chierstin Nilsdotter i Losböle beklagar sigh wara beskylter aff Brita Andersdotter,
Halfwar Nilsons hustru, för en trolkona, och på 3 åhrs tijdh frånstängder ifrå Herrans nattwardh. Brita säger sigh aldrig henne beskylt hafuer, [fol. 96r] och eij annat weet medh henne än
alt ährligit och wäl.
Efftersom ingen aff tingzallmogen kunde henne beskylla för någon troldom, altså kiändes
hon frij, och ingen effter denna dagh skall Chierstin påwijta, hwilken dedh giör han skall
effter lagh straffat blifwa.
5.

Her Måns, kyrkioherde i Sunde, låther upbiuda Kläppe gården 3 tunlandh först gången.

6.

Oluff Ilianson låther upbiuda Lassgården första gången.
Oluff och Nilss Pehrsönner dömmes till sine pantepenningar.

7. Emillan Jeppe i Höie och Jöran Nilsson i Goie bleff afsagdt att hwarthera skall tillnämpnas 6 män, beggie gårderne i sommar till att besickta, skillfånget dem emillan bese,
förlijka om deras gårders förbättringh sampt förwärringh. [fol. 96v]
8. Anna Pedersdotter, enckia i Rödön, kärer på sina barns fädernejordh i Olffstadh 1 ½ tunlandh som Pehr Oluffson besitter.
Effter H. K. M:ttz nådige resolution begära de få niuta sin odel tillgode[?]. Sten Jönsson
dömbdes till odel. Remitterat till nästa tingh effter swardeman icke ähr tillstädes som
wederbör. N.B. Ähre förlijckt.
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9. Erick Nilsson och Oluff Halfwarson i Kiäl, Rödön kärer effter 3 tunlandh jordh i Wärckö,
som Morthen Jäppeson oskyld besitter.
[Svea hovrätts renovation lägger till: Mårthen sägher sigh haffua böxlat gården under
den danska regementet.]
Resolverades. Efftersom H. K. M:tt nådigtt hafwer undt hwariom och enom sin odel,
hwarföre dömbdes Erick Nilsson medh sine medarfwingar till bem:te 3 tunlandh i Wärcköö
och igengifwer deres böxle penningar.
Item 10 r.d:r uthi Trustad engeslåt kommer Erick Nilsson ock till.
10. Anders Siulson i Hara upbiuder 3 tunlandh i Wälwijken till näste fränder 3 gången.
[fol. 97r]

11. Oluff Jacobson i Mökelåsen giorde en förehningh medh Larss Oluffson i Hoffmannäs om
den affgångh uthaff Byn som Frantz Tomatzson åbodde, sålunda att Oluff Jacobson skulle
gifwa 40 r.d:r till Larss Oluffson, 20 r.d:r på detta åhret och rästen nästfölliande.
12. Her Måns låther opbiuda Brastadh gårderne 2 gången, till näste odelsmännen att inlösa.

Ting 12 december 1649
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 133v – 135r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3133, fol. 548v – 550r, RA.

Anno 1649 den 12 decembris höltz laga ting medh allmogen uthi Hallen, nährwarandes H. K.
M:ttz befallningzman ehrlig och wälbetrodd Pehr Erickson Niure sampt de 12 edswohrna
lagrättesmän. Nämbden. [Namn enligt Svea Hovrätts renoverade dombok:]
Jöns Anderson i Hiälstad
Joen Olufson i Moo
Joen Nilson i Höli
Pär Jönson i Wästanedh
Joen Elianson i Håmanäs
Joen Jönson på Norderö
Nils Joenson i Hahlaback
Oluf Halfuardson i Åhlsta
Bengt Jönson på Norderö
Carl Toolson i Trapnäs
Erick Erickson i [wid] Åen
Hemingh Gunnarson [i Hoksta]
1. Jon Jonsson i Hölie, sielff tolffte, framträdde medh sine wärnigzmän och wille frija sigh
för dedh lägersmål som Märit Andersdotter hafwer honom pålagdt. Saaken bleff å nyio ransakat medh noga öfwerwägande och långsampt.
Tillspordes Märit om hon stod uthi sitt förra opsåt och mehningh som hon Jon pålagdt
hafwer. Dertill nekade Märit att Jon aldrigh hadhe medh sigh att beställa på något oärligit sätt,
uthan Jon medh en annan drengh såto på ett säthe, så föll sätet omkull, der som Märit lågh på
golfwet. Bekenner och att de aldrigh medh hwarandra hafwa att beställa, uth aff sin swågers.
[fol. 134r]

Märit rättar och igenkallar sin ordh, och frijar be:te Jon Jonsson ifrån denna beskyllning,
säger sigh aff fåkonnigheet och oförståndh hafwa sigh och honom tokeligen i ryckte kommit,
bedes nu före att Jon wille förlåta och gifwa sigh till. Jon, som målsäganden war, räckte henne
handen inför rätten och gaff saaken tillfridz. Men hwilken som Jon effter denna dagh förkastar för denna saak, han skall swara och plichta som lagen förmäler.
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Efftersom de 12 och mehninge man bode för henne och målsäganden gaf henne frij bleff
hon saakfält för witesmål.
2. Pehr Tyreson i Kläppe ähr kommin uthi ett tyfweryckte i dedh han skulle hafwa stulit
några maatwahror uthur ett herberge hos Jon i Iflenäset och något tröskat tiond korn 3 och en
half fiärdingh widh pass.
Pålades Pehr Tyreson befrija sigh medh edh ifrån detta tiyfweryckte, fäste och lagh till
näste tingh. [fol. 134v]
3. Britha Andersdotter, Halfwars hustru i Bäck, framträdde och medh sine lagwärninghz
quinnor och wille befrija sigh ifrån ded byskwalder som henne påkommit ähr, och wittnar
medh henne att hon hafwer altijdh stält sigh ährligen och wäl. Soldaten Lars Halfwarsson
bekienner att den tijdh de woro i bröllopet i Wälwijken, så bäddades en flaatsängh på golfwet
till folcket, kom så denna soldat liggiandes näst Britha å den ene och Halfwar mannen på den
andre sijdan. Om morgonen den tijdh ded dagades, war och så mycket annat folck som lågh i
stugun, der utaff skall rycktet wara kommin. Mannen och soldaten wille ock frija henne ifrån
detta, att dedt war icke annat ähn siängkast och byskwalder.
Britha med sin man och lagwärningzfolck framtredde och ifrån denne beskyldningh och
horeryckte sig befrija wele, gafz aff rätten Britha eden op, men hwilken som henne effter
denne dagh påwijter eller beskiylder för detta, han skall swara och plichta som lagh förmår.
Resolverades. Jon Jonsson saakfält för wites[måhl], efftersom målsäganden badh för
honom, och blefwo wänner inför rätten, och gaff hwarandra till. Tå tillspordes Jon om han
weet något oärligit medh henne, swarade han neij, uthan hafwer [fol. 135r] hördt i bygden;
giorde henne ock frij, derföre
4.

Her Måns låther opbiuda Kläppegården andre gången.

5.

Oluff Ilianson låther opbiuda Lassgården andre gången.

6.

Anders Oluffson i Orwijken för laga stämbningh 3 m:k.

7.

[Text saknas]

Ting 24 september 1650
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 151v – 155v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3133, fol. 568r – 570r, RA.

Anno 1650 den 24 septembris höltz laga tingh medh allmogen uthi Hallens tinghlagh, nährwarandes H. K. Maij:ttz befallningzman ehrligh, achtat och förståndh Pehr Erickson Niure
sampt de 12 edswohrne laghrättesmän.
Jon Iliansson i Hommanäs
Anders Jacobson i Hugn
Pehr Jönsson i Wästanedh
Oluff Enarsson i Öfwerhallen
Jon Oluffson i Handelmoo
Bengdt Jönsson i Wästanedh
Erick Erickson wid Åhn
Pehr Pehrson i Böle
Nils Pehrson i Welie
Nils Jonsson i Halabacken
Oluff Andersson i Kläppe
Jon Nilsson i Hölie
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1. Kyrckioherden wällärdhe her Måns Pehrsson framträdde för rätten och till öfwerflödh
giorde medh handebandh wänligit kiöp om ett engie slåtte liggiandes i Wällwijken, Halstans
lägde, den Jöns Andersson widh syttnnigh förwärfwat hafwer, och dedh oplät till her Måns
och tagit penningar derföre för några få åhr sädan, så att inthet mangel här oppå ähr; lofwade
ochså willia hålla her Måns skadelöss i alla måtto, om någon kunde eller hadhe att qwällia
uthan hemuladhe dedh altsammans. Ähr ock några gånger opbudit på laga tingh, derföre gaff
her Måns Jon 20 r.d:r.
Her Måns låther opbiuda till öfwerflödh Brastad 3 gången till näste arfwingarne att inlösa
be:te pantejordh. Bleff affsagdt att ingen oskyldh må läggia penningar på penning, som lagen
förmäler, uthan rätte arfwingarne. [fol. 153r]
2. Befallningzmannen andrager i rätta att h. Jäppe Mortens hustru Britha Halfwarsdotter i
Mökelåsen hafwer i förleden winter marcknaswekun kommit till sigh och berättat och förtälde
medh desse ordh att Halfwars hustru i Höge Britha Andersdotter hafwer legat när Halfwars
drängh Jon Nilsson på ugn. Tå tillspordes genom hwars inrådande eller ingifwande hon detta
rychte henne pålagdt hafwer, swarade Britha att Halfwars pijga hafwer sagdt dett för sigh.
Pijgan bekiende inför rätten och kunde ej neka till detta, sigh sagdt sådant.
Framhades och examinerades pijgan Kierstin, tillspordes hwadh beskied hon härtill hafwer, att komma Halfwars hustru detta onda ryckte oppå. Swarade pijgan att affton emot julaffton den tijdh hon twättade stugun, säger att drängien lågh hoss Halfwars hustru Britha på
ugn. [inskjutet] Pijgan säger att maatmodren gick på ugn och ladhe sigh och drängien gick
dereffter och ladhe sigh der medh. Säger att drängien lågh hoss maatmodren intill dess
mannen Halfwar kom heem.
Halfwar man war till Månsåsen att kiöpa sill. Den tijd mannen kom heem, så sprangh
drängien nedh aff ugn, och gick uth att inlåta sin husbondes Halfwars häst. Och hustrun såt på
ugn quar, Halfwar man bekiende att när han kom in i stugun så sat hustru på ugn.
Halfwars hustru födde barn den 17 septembris medh stor swäda och wedermöda. [fol.153v]
3. Pijgan Kierstin hafwer sagdt och bekiende nu att maatmodren, drängien och hon lågh alla
tree samman i wintras den tijd de skulle släckia koldalen. Tillspordes pijgan om hon sågh
något oärligit medh dem den gången. Dertill kan hon icke dem påläggia något oärligit, weet
och icke annat än ährligit och godt.
4. Pigan bekienner att maatmodren befalte sigh den tijdh hon lågh på ugn 2 gånger att se
effter och förhöra om mannen skulle komma hemm.
5. Märit Erichsdotter, prophosens hustru, bekiände inför rätten och Britha Swensdotter
sampt andra hustrur som woro tillstädes när Halfwars hustru war uthi den största pijnan och
swedan i födzlen, så förhölt de henne många gånger att hon skulle bekiänna om hon hadhe att
beställa medh någon annan uthan sin ächta man. När swedan stodh oppå som aldra swårast så
ropte hon och badh innerligen till Gudh några gånger, att om iagh är skyldigh att Gudh wille
aldrigh låta fostret komma till werlden uthan gro inwärtes, [inskjutet] eller Gudh täcktes sättia
ett märckia på mig eller fostret. Denne bekiännelse gofwo desse qwinnor henne detta skotzmål inför rätten. [fol. 154r]
6. Effter såsom pijgan Kirstin gifwer Halfwars hustru Brita Andersdotter och drängien Jon
ett godt skotzmål, säger sigh icke annat wetta medh dem uthan ärligit och oprichtigt, och
hwadh hon hafwer sagdt att de hafwa warit tillsammans, kan hon dem icke påläggia, anten när
de lågo på ugn eller i koldalen. Pijgan hafwer detta wäl sagdt, men owännen kan hafwa lagdt
mästadelen till, alltså är detta icke annat än byskwalder, efftersom ingen kan stå eller dem
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påwijta effter lagh. Altså kiännes Britha och drängien frij att wara ifrån dett bygdeskwalder.
Och om någon kommer fram effter denna dagen och beskylder någon aff dem för detta ryckte,
anten man eller qwinna, ungh eller gammal, han skall dem öfwertyga medh winnoch wittnom,
eller stå och plichta som lagen förmäler. [fol. 154v]
7.

Erick Nilsson i Böle angifwer (i rätta att) Mårthen Jäppeson i Målsundh

8. Jöns Morthensson i Trustadh är berychtat att hafwa besofwit en ungh tös Kirstin Johansdotter 3 weckor före juhl 1649 och aflat barn den 12 augustij. Säger fullkommeligen att Jon är
rätte barnfadren och ingen annan, dertill han aldeles nekar och beder henne taga bar[n]fadren
ehwarest hon will. Tösan betygar att han hafwer warit i sängh medh sigh och sade, den tijdh
han gick ifrån sigh, blifwer annat än wäl så må du wetta att barnet kommer dig till. Jöns kan
ej neka till, att han icke hafwer och legat i sängh medh henne, nekar till oärligheeth.
Efftersom tösen står så fast oppå och hafwer barnet på armen och bekienner stadigt på
Jöns wara rätte barnfadren och ingen annan. Jöns nekar aldeles att wara fadren till barnet.
Altså pålades Jöns befrija sigh sielff tolffte fäste lagh till näste laga tingh. [fol. 155r]
9. Nils Morthensson och Oluff Mortensson i Qwitle saakfält hwarthera 3 m:k penningar – 6
m:k, för laga stämning.
10. Samma dagh framträdde lähnsman Jon Iliansson i Trapnäs och Jöns Morthensson på
Trustadh, giorde ett lageligit jordekiöp, sålunda att Jöns Oluffson i Swensåsen å sin egen
wägna och Nils Oluffson ibidem fullmächtigh å twänne, Jöns Oluffsons systrar Ingebor och
Karin Oluffsdöttrars wägna, item gifwer sigh och fullmächtigh som de säija sigh hafwa lof att
sällia På[fwel] Pehrsons hustru i Funnesdalen, Märith Oluffsdotter om deras rätte fädernegårdh Brattåker, i Möckelås belägen, ett ödegotz 2 tl. och 2 spänn. Derföre gofwe Jon
Iliansson och Jöns Morthensson dem 40 r.d:r för deras bördh och rättigheet för be:te
ödegårdh. Hemuler, skiöter och frijar under Jon och Jöns och deras arfwingar att nyttia, bruka
och behålla till odels ägendom frijtt för hwar mans åtahl.
[Nedan Svea hovrätts renovations version av § 2, 3, 4, 5 och 6 ovan, sammanslagna i § 2]
[fol. 568v]

2. Framhafdes en ungh pijga Kirstin be:dh, hwilken skole hafwa warit orsaken till ett
shambligit rychte och tal som om hennes maatmodher h. Britha, Halfwars hustru i Höge,
uthspridt ähr, neml. att hon skulle wara besofwin aff sin drängh Jon Nilsson. Pijgan kan icke
neka sigh iu det sagdt hafwa, att drängen hafwer legat i sängh medh sin maatmoder, och det
aff stort missförståndh och ungdombs obetäncksamheet. Utha det nekar hon aldedes att hon
hwarken weet eller hafwer nånsin förståt, eij eller för någrom någon tijdh thet sagdt, att något
oärligit eller otucht skulle wara dem emillan bedrifwin. Och således tillskrifwes missgynnare
och owänner at the sitt missförståndh och illa betänckte taal uthtydt och uthspridt hafwer.
Säger sigh wäl hafwa sagdt, dock icke såsom till att förklena sin kära maatmoders
nampn, uthan elliest att sigh så hastigt förekom, att om affton för juhlaffton, tå hon twättade
stugun, hafwer maatmodern gådt på ugn medh sine barn, och drängen satte sigh der nedanföre
i trappornar, men icke kan hon fullkombligen wetta antingen han gick up på ugnen till maatmodern eller eij, efftersom hon inthe dereffter fort acktadhe eller tänckte förän drängen kom
fram, när huusbonden hemmkom, att han skulle emottaga hans häst, ty att han hafwer warit
borta den dagen till Månsåsen att kiöpa sill. Elliest at de och alla tree, hoon med maatmodern
och drängen, hafwa legat tillsamman [fol. 569r] uthi en sängh en gångh då de wore i kohldalen,
honom till att släckia, dock hwarken den förre eller senare gången kan hon tilläggia (eij heller
säger sigh det hafwa giordt) sin maatmoder någon oähra för sin drängh, uthan håller före det
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sine owänner, som sagdt ähr, att hon hafwer till äwentyrs sitt obetänchta taal framsläpt, före
hafwa kommit, sigh på detta obeståndet, såsom dhe och wiste giordt hafwa och sin maatmoders nampn welat förkleena och skiämma.
Märith Erichzdotter, prophosens hustru, och Britha Swensdotter, medh någre flere ehrlige
dannequinnor, som tillstädes hafwer warit den tijdh hustro Britha uthi sitt barnfängie qwaldes,
bekiänna sigh henne hafwa förehållit att hon änteligen måste bekiänna hwadh sant war om
detsamma ryckte som hon wiste sigh wara uthi kommin. Tå hafwer hon derpå önskat Gudz
förbannelse öfwer sigh, och begärte att Gudh wille låta något märckeligit teckn sees på sigh
eller barnet, hwar hon någon annan hadhe medh att beskaffa än sin ächta mann, eller och att
Gudh wille låtha fostret medh sigh sammangroo, och aldrigh i dagzliuset komma etz.
Uppå alt detta, medh mehra som kan wara taalat, kan rätten inthe annat sluta än thetta
wara ett bygdsqwalder och en afwundzsagu. För den skuldh kallar hustro Britha frij ifrån
sådant ryckte och skamblige taal. Så att hwar någon sådant henne eller drängien sigh fördristadhe att förwijta, skall wetta sigh dem medh fullom skiälom tillbinda, eller effter högsta
lagh plichta. Och pijgan som en lijthen orsaak till detta medh sitt ungdoms oförståndh och
enfalligheet warit hafwer, effter hon icke kan aldeles ursächtas, [fol. 569v] och icke gitter för
sin mun plichta medh penningeböther, skall hon medh kropp det giöra i cronones fängsle.
[Nedan Svea hovrätts renovations version av häradsrättens § 10] [fol. 569v]
4. Samma dagh framträdde lähnsman Jon Ilianson i Trappnääs och Jöns Mårthenson i Trustadh, att sluta ett lageligit jordekiöp medh Jöns Oluffson i Swänsåsen och hans medharfwingar om deras fädernejordh och gårdh Brattåker, thet elliest ähr ett ödegotz, belägit i
Möckelås, ähr 2 tunlandh och 2 spänn. Här framträda Jöns Oluffson å sijne egna wägnar, och
Nils Oluffson, fullmächtigh å träggie Jönses systrers wägnar, 2:e the oförsörgdas som then
tredies, Påfwel Pehrsons hustro i Funnäsdalen, och opdraga be:te 2 tunlandh och 2 spänn
jordh i Brattåkeren medh de huus och tillägor der [fol. 570r] ähra eller finnes kunna, för 40 r.d:r
in specie, Jon Ilianson och Jöns Mårthenson och dem den hemular, skiöter och frijar för sigh
och sine arfwingar att nyttia och bruka sampt behålla till odels egendom frijtt för alle mans
åtaal.

Ting 3 juni 1651
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 189r –190v, ÖLA,.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborg), vol. E XI e:3134, fol. 626v, RA.

Anno 1651 den 3 junij höltz laga ting medh allmogen uthi Hallen, nährwarandes ehrlig och
wäll:tt Jon Jonsson Bergh uthi befallningzmanns ställe, sampt de 12 edsworne lagrättesmänn.
Jon Iliansson i Hommannäs
Anders Jacobson i Hugen
Pehr Jönsson i Wästanedh
Oluff Enarson i Öfwerhallen
Jon Oluffson i Handelmoo
Bengdt Jönsson i Wästanedh
Erick Erickson wid Åån
Pehr Pehrsson i Böle
Nils Person i Willie
Nils Jonsson i Halabacke
Oluff Andersson i Kläppe
Jon Nilsson i Hölie
Detta införes uthi wintertinget
1. Lähnsman Jon Ilianson angaff i rätta en hordombs saak emot en gifft bonde, be:dh Pehr
Andersson i Trustadh, som hafwer bedrefwit enfaldt hoor medh en ogifft giänta, Märith
Swänsdotter, hans legotös, och hon nu går medh fostret och icke födt. Fiorton dagar effter
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nästförledin Mechæli hafwer the haft sammanlagh uthi gården, och nu inför rätten bekiänna
beggie, (tyvärr) gudhbättre sådan groff synd bedrefwit hafwa, ångrandes aff hierta och nu der
hos höge öfwerheten bediandes. Effter som giäntan icke födt barn, uthan wänter sigh till
midsommar, altså kunde den ringe rätten icke något i saken döma, [fol. 189v] uthan till näste
extraordinarie laga tingh.
Anders Oluff i Trustadh, Jon Hällieson i Iflenäset i löffte för Pehr Anderson, rächte
handh inför rätten att han är tillstädes till näste laga tingh. Lähnsman och 12 männ i löffte för
giäntan Märith Swänsdotter.
Detta kommer och till wintertinget.
2. Framhafdes Jöns Morthenson i Trustadh, som å näste laga tingh war berychtat för mökränckning, skulle hafwa besofwit Kirstin Jonsdotter, en ogifft giänta, och å näste tingh fäste
lagh, sigh att befrija. Drängien nekar aldeles, än widare aldrigh hafwa beskaffat medh henne,
och hon giäntan står fast och stadigt att han rätta barnfadren är och ingen annan.
[Resten av sidan oskriven.] [fol. 190r]

3. Brofougden Jon Halfwarsson angifwer i rätta de samme som hafwe obygdh sine wägar i
tinglaget, medh allmänne- kyrckio- och tingzwägarne.
Oluff Kielsson i Onstadh på Norderöhn bleff saak felt för olaga byggningh i allmänne
wägen till 3 m:k, item för tresko emot ländzman 3 m:k.
Påfwel Oluffson och Gunnar Nilsson i Brastadh för wäga byggningh hwarthera 3 m:k.
Penning:r – 6 m:k.
Erick Nilsson i Böle angifwes af lähnsman thet han hafwer ski[ä]lt sin granne, Jon
Jonsson i Böle, för några oqwädins ordh, dem han igenkallar och sin ordh rättat hafwer och nu
bedes före. Altså dömbde den ringe rätten Erick till 3 m:k för oqwädinsordh. [fol. 190v]
4.

Nils Pehrsson Smedh i Brastadh för laga tingzförsummelsse, saakfält till 3 m:k.

5. Her Erick Erickson Theonomus, cappelan i Sunde, låther opbiuda Giälstadhgården, den
han kiöpt hafwer, förste gången.
6. Nils Jonsson i Halabacke låther opbiuda be:te Halabacke, inlöst aff bördemännen till
gården, förste gången.

Ting 6 december 1651
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 218r – 219r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3134, fol. 640v – 641v, RA.

Anno 1651 den 6 decembris höltz laga tingh medh allmogen i Hallen, nährwarandes befall:n
ehrligh och wäll:tt Pehr Erickson Niure, sampt de wahnlige 12 edswohrne lagrättesmänn.
[Nämdemännens namn ej angivna.]
1. Jöns Morthensson i Trustadh, som å näste tingh fäste lagh sigh att befrija ifrån det
lägersmål som han beskyldes haft hafwa medh Kirstin Jonsdotter, hwilken och honom fullkommeligen pålägger wara barnfadren och ingen annan, dertill han åther nekar, kan eij
undfalla iu hafwa legat i sängh medh henne, dock ingen otucht bedrefwit. Hans i Höle medh
sin hustru wittnade att Jon hafwer fäldt desse ordh hos sigh: Må Kirstin, Berittes pijga i Höle,
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wara något lättfärdigh, att en ung karl kan komma till och leka medh henne. Medh det samma
gick han till och söckte sänglagh, inthet folck lågh i fähuszskullen uthan de allena, härtill han
eij beneka kunde.
Saaken stältes under de 12 anten frijan eller fällan, till barnfaderen, efftersom han å näste
tingh fäste lagh, sigh i dagh at befrija, och kunde ingen bekomma som edhen will gånga.
Kiändes aff rätten att han [fol. 218v] eij gitter edhen gånga, fälles till hufwudsaaken såsom och
för lägersmål till 40 m:k Gifftemåla Balken 3 cap.
Barnet kommer effter räckenskapen iust på den tijden de sammanlegat hafwer.
Jöns lägger uth penningar 65 m:k, införes 11 januari.
2. Framhafdes [en gifft bonde] Pehr Andersson i Trustadh som å näste tingh beskylt war i
dedh han hafwer bedrefwit enfalt hoor medh sin legogiänta, Märith Swänsdotter och aflat
barn tillsammans, hwilket och skiedt ähr. Tå frågades aff rätten Pehr till om han denne grofwe
last och synd bedrefwit hafwer, dedh han eij beneka kunde, ångrandes aff hiertat och nåder
hos höge öfwerheten. På sådan deres bekiennelsse som de nu idagh inför rätten giort hafwa,
kunde man icke befrija deras lijff, uthan effter Gudz och Sweriges lagh dömbdes de bådhe
ifrån lijfwet till döden, effter dedh 20 cap. Leviticus.
Jon Hälliesson i Ijflenäset lyffte [lovade] för Pehr Andersson, Swen Oluffson i Kläppe för
giäntan Märith.
[Svea hovrätts renovation: Dommen medh ransakningen försändes nu medh till den högst
berömligaste Kongl. hoffrätten i Stockholm höga betänkiande och gunstige resolution hwadh
hälst straff sigh behagar att dee undergå måtte.]
[fol. 219r]
3.

Befallningzman wäll:tt Pehr Erickson låther opbiuda Bäck och Höge förste gången.

4.

Her Erick Thæonomus låther opbiuda Giälstadh 2 gången.

5.

Nilss Jonsson i Hälliebacke låther opbiuda Hälliebacke 2 gången.

Ting 1652
Protokoll saknas.

Ting 11 januari 1653
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 255r – 256r, ÖLA.

Anno 1653 den 11 januarij höltz laga tingh medh allmogen i Hallen, nährwarandes befallningzman ehrligh och wäll:tt Jacob Christopherss, sampt de 12 edswohrne lagrättesmän.
Jon Nilsson i Hölie
Bertill Andersson i Hallen
Jon Iliansson i Hommannäs
Nils Jonsson i Hälliebacke
Anders Jacobsson i Höyen
Nils Pehrsson i Willie
Bengdt Jönsson i Wästanöö
Pehr Jönsson i Wästanöö
Jon Oluffson i Moo
Erich Erichsson wid Åhn
Oluff Enarsson i Byn
Pehr Pehrsson i Böle
1.

Bertill Andersson i Hallen affladhe sin 12-mans edh.
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2. Oplästes den Kongl. hoffrättens resolution angående hwadh straff som horkarlen Pehr
Andersson i Trustadh och hans lägers [k]ona undergå skall, nemligen att han anten skall böta
ottatijo d:r s.m:t, chonan fyratijo. Hwar han icke äger penninger, så skall han böta medh
kroppen, och hon desslijkest. Jon Nilsson i Höla lyfftadhe för sin mågh Pehr Andersson bötterne ärläggia när fordrat blifwer – 80 d:r.
Chonan äger icke att b[ö]ta medh och är en fattigh stackare, bleff hon effter resolutions
1:a punct slagen widh tinghzdöran. [fol. 255v]
3. Idde guldsmedh hafwer belägrat konan Märith Andersdotter i Wälwijken, som tillförendhe är beläg[rad] och ett ondt rychte hafwer, och aflat barn medh henne. Idde bleff
saakfält till 20 m:k effter Tingmåla[balken]. Rätten högmålan om lönskeläger 5 cap.
4. [Texten överkorsad.] Desse effterskrifne angaff brofougden Stephan hafwe ogildh wägh,
och icke wåla sin winterwägh, att den wägfarande man lijder nödh,
Pehr Pehrsson i Kläppe – 3 m:k, Byggning B.
5.

Gunnar Hemmingson i Wåge låther opbiuda Wåge gårdhen 3 gången.

6.

Herr Erich Theomus, cappelan i Sunde, låther opbiuda Giärstadh 3 gången.

7.

Nils Jonsson i Hälliebacke låther opbiuda Hälliebacke 3 gången. [fol. 256r]

8. Göhl Gunnarsson, soldat i Hoff, hafwer slaget lähnsman Jon Iliansson i Trapnäs medh
knyttnäfwen i hufwud \uthi sochnstugun/ den tijd han skulle gå i kyrckian, hwar till han eij
neka kunde, faller till bönen, säger att oförståndet war inne, ångrar dhet och bedher om
nådher. Hafwer och kallat lähnsman många försmädeliga ordh som orimmeliget är att omskriffua, och eij kan undfalla.
Resolverades. Emädan tinghallmogen bodho för honom, bleff han saakfält till 40 m:k
effter Konunga B: 9 cap; Tingm. B: 20 cap.

Ting 15 juni 1653
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 271r, ÖLA.

Anno 1653 den 15 junij höltz laga tingh medh allmogen i Hallen, nährwarandes befallningzman ehrligh och förståndigh Jacob Christophersson, sampt de 12 edswohrne lagrättesmän, neml.
Jon Nilsson i Hölie
Bertill Andersson i Hallen
Jon Iliansson i Hommannäs
Nils Jonsson i Hälliebacke
Anders Jacobsson i Höjan
Nils Pehrsson i Willie
Bengdt Jönsson i Wästanöö
Pehr Jönsson i Wästanöö
Jon Oluffsson i Moo
Erich Erichsson wid Åhn
Oluff Enarsson i Byn
Oluff Halfwarsson i Åhlstadh
1.

Oplästes H. K. M:tz utgågne placat om myntet.
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2. Derhos den Kongl. hofrättes ankompne breff, angående den mandråparen Hans Johansson, hwilken prodamnerat och fogelfrij lyster är.
3. Oluff Oluffson i Rixsiöö ähr stämbdh till tingh och hafwer försutit stämbningen, saakfälles han till 3 m:k.
4. Jöns Gunnarsson i Mortsundh är stämbd till tingz och aff motwillia försummat tingz timman, saakfälles han till 3 m:k.
5.

[Text saknas.]

Ting 13 juni 1654
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 5r – 7r, ÖLA, delvis skadat.

Anno 1654 den 13 junij höltz lagha ting mädh allmogen aff Hallens tingelagh, nährwarandes
befallningzman well:te Jacob Christophersson oc[h] effterschreffne sutto i rätten, nembl.
Joen Nilsson i Hölandh
Bertill Andersson i Öfwerhallen
Jon Eliesson i Hammarnääs
Bengdt Jönsson i Westanedh
Nils Joensson i Helliebacken
Nils Pehrsson i Wälj
Joen Olufsson i Moo
Erick Ersson widh Åhn
Oluff Halfwarsson Ölsta
Joen Helliesson i Fijllenääs
Per Jönsson i Westanedh
Joen Halfwarsson i Trapnäs
1. Effterschreffne hafua aff mothwilligheet och treesko medh sine uthlagors lefuererande för
1653 till dato funnits, altså saakfelles huardere effter dedh 33 cap. aff Tinghm. balcken 3 m:k,
nembl. [Tillagt med annan hand:] förskontes Morten i Helhiesundh och Jäppe i Brastadh
förskontes för deras fattigdom skuldh denne gången.
2. Niels Pedhersson Smedh ahnklagadhe och beskyltte Jeppe Mårttensson i Brastadh hafua
honom åhtskillige gånger för tiuff skiält och kallat, föregifuandes dedh Jeppe skall hafua
honom och andra såldt miööl effter ett orätt bissman, elliest och honom m[ed] ett annat
oquädins ordh belastadt. Rätten ku[n]de icke saaken denna gången uthledha, helst effte[rsom]
be:te Niels beropar sigh på skiääl och wittnen, alt[så] remitterades sådant till nästa tingh.
3. Föraren Hindrich Haneman beswäradhe sigh dedh en partt hafua cronones timber, som på
siön löst fluttid hafuer, borttagit och sedhan der aff sigh till nytto huus bygdt, huar igenom
han aff åtskillige förskastadt[?] blifuer, hafua dem timbret skiänckt. Altså tillspordes dem som
sådant tagit hafua, om så skee att äga, altså gofuo dee såwäll som allmogen honom ett
sanferdigdt wittne, att han dem icke n[ågot ?] timber förährt haf:r, uthan sådant ... effter ...[?]
[fol. 5v] oppå wattnet och i siön inför deras egor flöth.
Resolutio. Retten kundhe dem som timbret borttagit hafuer icke befrija, uthan dombdt att
skaffa gått timber i stellet igen och der iempte sittia i stocken par tijmar, helst emädan dee på
den förhopningen tagit hafua att timbber igen förskaffa och lefuerera.
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4. Allmogen bewilliadhe samptlige att uthgifua huar 4 sk:r[?] aff mantalet till fahrkosters
byggiande och kiöpande till cronones arbetes forttsettiande på nyia skantzen och sedhan skola
deras egne båthar aldeles frije och omolesterade wara.
5. Jöran Nielsson i Hölandh kiäradhe till sin brodher Halfuar Nielsson i Högha effter tuenne
broders partter uthi samma hemman som han den eene partten sigh tillöst och den andre ahrfft
hafuer, förmenandes sigh der igenom hemmanet under sigh komma och winna. Der emot
prætenderade Halfuar, förgifuandes sigh först hafua uthi samma hemman om 4 tunnelandh
uthsädhe een tridiedeel effter sin fadhers syster (som han till dödhedaghar sydt och skiödt
hafuer) bekommit, huar om sythningsskrifften wijdare uthwijsar. Sedhan och faller honom
arffteligen till aff be:de hemman på sin broders lått 2/3 tl:d, så wäll som 1/3 tl:d, som Haluars
syster Kirstij Erikzdotter tillfallen ähr, och han löst hafuer. Der iempte afrächnas han för dee
25 r.d:r uthi åbooes penningar som han för Jörans wahnbruuk på Goije hemmanet utlagdt och
betalt hafuer. Sädhan och hafuer han Halfuar uthgifuit för åbooe uthi Högha hemmanet 25
r.d:r, såsom till Jeppe i Goyie för böxlan 16 r.d:r gifuit. Blifuer då som Halfuar utlagdt hafua
(undantagandes sin broders a[hrfuelo]tt och den deel han igenom syttningh och [fol. 6r] elliest
sigh bemächtigat hafuer) säxtijosäx rijkzda[ler.]
Resolutio. Nembden afsadhe och dömbde att Halfuar Nielsson skall betala till sin b:r
Jöran Nielsson 21 r.d:r, huar aff dee andre syskonen sin rättmätige lått bekomma skola, så
wäll Erik Nielssons barn i Bööle 11 r.d:r hafua skola, föruthan dedh Per Eriksson Niure dem
uthi stilla[?], nembl. en koo och 1 r.d:r tillförende gifuit hafuer, helst effter retten eij annat
finna kundhe emädhan Per Ersson Niure (som Gudh bettre uthi stoor skuldh kommin ähr)
gården stegrat och uthi högre prijs kommit och såldt hafuer, ähn den till förende syskonen
emillan gahngbahr warit hafuer.
6. Erik Carlsson i Högha opbiuder förste gången Högha hemmanet som han till sigh handlat
och löst hafuer.
7. Afsades och dömbdes dedh Pedher Halfuarsson i Jorsta skulle betala till landzskrifuaren
Lars Joensson 13: 28: 4 silf:rm:tt, helst effter han uthi lyfte stigit hafuer för Jöens Mårttensson
i Trustadh, som bådhe sin moders uthlagor så wäll som flere tagit hafuer att lefuerera och förskingrat, och sedhan skall han macht och tillståndh hafua så myckiet igen som derföre löpa
kan aff hans ahrfuejordh i be:te Trustadh bekomma, till dess han sine penningar medh dess
billige interesse uthwinner.
8. Archlimestaren well:te Anders Pedhersson Kiempe, fullmechtigh giorder å Oluff Eliessons sampt hans barns wegnar i Järstadh, kiäradhe till Oluff Pedhersson och hans medhsyskon
att få lössa honom medh sine samahrfuer uthaf hemmanet, doch effter nogha meklandhe partterna emillan effter dee på mödernes wegner all[e] lijka iämskylla ähro, sambdes dee att låtten
[dem] åtskillia skulle, och den som gå[rd]en aftr[ädde] [fol. 6v] skulle medh 50 r.d:r betalas.
Doch så förordat att huilken som gården besutte skulle födha den siuuka systren till dödhe
dagar. Altså föll låtten att Oluff Eliesson besitter gården och Oluff Pedhersson medh sine
syskon afträder, och wedh förschlaget[?] sätt betalas.
9. Well:te Anders Persson Kiempe ahnklagadhe Joen Suensson i Kleppe, som 1652 på hans
wegnar till Nårige ofuerreeste, hafua grofft skualler om een reedeligh prostemans dotter, som
oppå kyrckioherden i wyrdige h:r Isackz gårdh i Läxwijken uthi hans äncklingeståndh wistadz
och huset förestådt hafuer uthfördt, huilket een gammal pijgha Ingrij ifrån Trousta skall för
welbe:te h:r Isakz hustru Karin Erikzdotter berettat hafua, dedh be:te Joen Suensson sådant
för sigh skall hafua sagdt och uthfordt, till huilket taal be:te Joen alldeles neekar sigh hafua
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fördt och myckiet mindre sagdt, uthan den som sådant på honom sagdt hafuer een oppenbaar
osanninghz man heller quinna wara.
10. A[nd]ers i Geethåsen opbiuder sin gårdh förste [gån]gen. [fol. 7r]
11. Bleff samtyckt och afdombdt, dedh Joen Enarsson i By[e] fastebreeff oppå effterschrefne
jordelåtter bekomma skull[e] som han aff sine brödher och förwantter sin fädernäs ahrff inlöst
och kiöpt hafuer, nembl. aff sina b:r Anders och Oluff, Enars sönner, deras ahrfuepartter uthi
westre gårdhen i be:te Byie och derföre dem till fullo nöijo huardera 6 ½ r.d:r betalat, dess
föruthan hafuer och betalat och till fullo nöijo uthlöst sin brodhers Erik Enarssons dotter effter
godhe mäns lägningh för 4 r.d:r, desföruthan skal han Joen Enarsson effter sin låfuen till
dödhe dagha födha och sytha sin syster Helga Enarsdotter för hennes partt i be:te hemman
effter hon intte penningar derföre taga will. Dessföruthan hafuer och be:te Joen Enarsson sin
rette fädhernes bördh och odall i östra Byie hemmanet om 2 ½ tl:d uthsädhe af sina fränder
och suågrar Niels Joensson i Helliebacken sampt Anders Jacobsson i Högen och Niels
Olufsson i Mattmar för 52 r.d:r undher sigh och sine effterkommande arfuingar till full nöjo
betalat och inlöst, dessföruthan hafuer han o[ch] gifuit till Larss Olufson som samma hemman
afträdde sin böxell, nembl. 12 r.d:r och således aldeles der om för alla andra effterkommande
oqualdt niutha, bruka och behålla.

Ting 13 november 1654
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 25r, ÖLA.

Anno 1654 den 13 novembris höltz lagha tingh, nährwarandes landzskrifuaren försichtigh
Lars Joensson Roshemius och efftersh:e sutto i retten nembl.
Joen Nielsson i Hölandh
Berttill Andersson i Hallen
Jon Eliesson i Hammarnäs
Anders Jacobsson i Högen
Oluff Enarsson i Öfwerhallen
Carl Tholson i Trapnäs
Joen Olufsson i Moo
Joen Helliesson i Ifellnääs
Erik Ersson widh Åhn
Joen Pålsson i Hölj
Joen Halfuarsson i Trapnääs
Per Joensson i Westenöö
1. Bleeff af nembden afsagdt och dömbdt dedh Hindrick Mårttensson i Quitzle skall inlösa
sin fadhers gårdh, i Quitzle belägen, som panttsatt warit hafuer i sex åhrs tijdh till Anders
Bengdsson ibidem för 40 rijkzdaler, och skall godhe män werdera dedh bruuk som han derå i
samma åhr ahnwendt hafuer, och penningarne innan midhfastesöndagen ifrå sigh lefuerera.
2.

Erik Carlsson i Högha opbiuder sin gårdh andre gången, som han sigh tillhandlat hafuer.

3.

Anders Mårtensson i Geetåsen opbiuder Gieetååsgården andre gången.

4. Carl Tolsson i Trapnes och Joen Halfuarsson, Joen Helliesson i Fillenes sampt Joen Pålsson i Hölandh blefue satte i tolfmanna nembden och afladhe sin eedh å laghbooken att dee i
samma sitt embete rättrådige finnas och wara skola.
5.

[Text saknas]
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Ting 10 augusti 1655
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 47r – 51r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3136, fol. 295v – 298r, RA.

Anno 1655 den 10 augustij höltz laga tingh medh allmon uthi Hallen, nährwarandes befallningzman ehrligh och förståndigh Jacob Christoffersson Steenklyfft, sampt de 12 edsworne
lagrättesmän, neml.
Bertill Andersson i Hallen
Carl Tohlsson i Trapnäs
Jon Iliansson i Hommanäs
Bengdt Jönsson i Wästanöö
Nils Pehrsson i Willie
Oluff Halfwarsson i Norderöö
Erich Erichsson widh Åhn
Morten Jäppesson i Snusbacken
Oluff Enarsson i Byn
Pehr Jönsson i Norderöö
Jon Halfwarsson i Trapnääs
Jon Helliesson i Iflenäs
1. Förmantes allmogen högeligen richtigt clarera sina wahnlige åhrs uthlagor, såsom och
gran-gifweligen räckna tijonden å åker och tillordna wisse tijonräcknare.
2. Effterfrågades om någon wore eller funnes i tinglaget, som hafwa försummat och öfwerträdt storböndagz förbudh och brott. Då framträdde sochnenes sexmän som derom opsicht
hafwa skulle. Gaff Jon Helliesson i Iflenäset tillkiänna att Halfwar Nilsson i Höge hafwer
uthan laga [fol. 47v] förfall försummat den 3 och sidsta storböndagh, det samma wittnade
cappelan her Erich och mehnnige allmogen så sant wara, att han icke allenast den gången,
uthan den andra storböndagn hafwer han låtit slå sigh något tillförende aff een gulsmedh, Idde
be:dh, aff ett jernstycke, hwilken icke tillstädes är; dessföruthan klagas att han enn stoor
Gudzordz förachtare låther sigh altijdh finna, medh fåfängh insagur will han sigh härifrån
ledha, men på sidstonen kunde han icke undfalla.
Altså kunde rätten icke befrijan, uthan effter wår allnådigaste regerande konungz Carl
Gustaff uthgågne böndagzplacat, dömmes Halfwar till 40 m:k. Målzäganden kyrckian och
hospitalet. [fol. 48r]
3. Lähnsman Jon Iliansson i Trapnäs angaff i rätten enn höghmålzsaak, thedh twänne unga
bönder, Anders Pehrsson och Erich Pehrsson på Norderöö, hafwa hemsökn giordt å en
gammal änkia Lucia Nilsdotter huuskiärringh, henne medh hugg och slagh kringh om hennes
stugun hår dragit. Då framhafdes be:te bönder och examinerades särskilt aff hwad orsak och
grundh de till sådant hadhe sin begynnelse.
Anders hustru, Sigridh be:dh, hafwer kommit uthi Erichz stugun, medh sigh inburit twå
kannor öhl och honom dem förährat, då sadhe Erichz hustru till sin man, går åstadh och giff
henne igen några kannor korn. Swarade Erich will hon komma och gifwa migh en kyss först,
så will iagh gå effter kornet. Erichz hustru sadhe till den andra, gack åstadh och gif honom
enn kyss, du kan icke snarare tiena digh en fierdingh korn, hwarmedh det straxt effterkommit
bleff. När detta skiedde war Lucia och några små barn som derpå sågho, och när de i bygden
kommo sådant för androm berättat hafwa. [fol. 48v]
Någon tijdh dereffter, när Anders hemm kom, hafwer han och Erich druckit tillsammans.
Inblandh de talte, in kom Anders hustru Sigridh, badh Erich at hon wille sättia sigh nedh, så
längie hon kunde få een gång dricka, hwartill hon nekat hafwer. Då drack Erich lijkwäl henne
till medh de ordh, du ähr ingen hora, fast iagh gaff digh korn fierdingen, der medh hon strax
swarade westu att du hafwer giordt migh till een hora, så är iagh fuller den, hwar aff iagh i
bygden nogh uthförd är. Dermedh gick hon på döran. Anders bekienner att Erich kallade
henne fullkomligh hora. Sporde Anders honom strax till hwadh beskedh han hadhe sin hustru
för een hora wijta. Erich swaradhe honom att det går sådant rychte om henne i bygden.
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Effterfrågades hwem sådant ryckte om henne skall hafwa uthkommit, förwändandes att
Lucia och barnen skulle orsaaken warit till dess uthspridande. Framhafdes ofwanbe:te Lucia
och henne tilltalte, hwartill hon nekar, och medh grufwelige edher sigh mehra sagt, uthanför
Märith änckia uthi Böhle, att hon sågh när Erich kyste Anders hustru, det och Märitt sadhe
sigh tillförende noghsamt hördt hafwer. [fol. 49r]
Altså uthi druckenskap, Anders och Erich slutit rådh samman att de skulle gå uthi Lucias
huus och gifwa henne een blodigh mundh för det taal hon uthkommit har. Begåfo de sigh på
wägn, när de dijtt kommo, tillsporde Erich henne, när sågh du att iagh hafwer gådt Anders
hustru något när, dertill hon aldeles hafwer nekat och grufweligen sworit, sigh icke mehra
sagt, uthan hon sågh att Erich kyste Anders hustru. Då språngh Anders till och slogh Lucia
under kinbennet så att hon dånade. När hon något kom sigh före, achtandes willia gå på döran
undan, dermedh tog han henne i armen och drogh henne medh hugg och slagh kringh om
stugun och icke skonat medh månge blånar och blodhige sår henne sin emillan kastat och
skuffat, dett kyrckioherden wäll:e her Måns wittnar, som henne synt hafwer, såsom och
ingieneurn Petter Clarman, att hon war ganska illa tractera.
Sädan måste hon fly uthi en annan gårdh något der ifrån, dermedh åtskildes de. [fol. 49v]
Emädan Anders och Erich eij undfalla kunde, iu medh wredzmodh inkommit till
offtebe:te Lucia och willia hemgång göra, och sitt onda opsåt fullfölgdt hafwa, och effter
deras egen bekiennelse, att de (ty wärr) een stor missgierning bedrefwit hafwe. Altså kunde
den nedriga rätten dem icke befrija, uthan dömbde dem effter det 1, 3, 21 och 24 cap. Edsöre
L.L. förwärckat allo ty the äga, undantagandes jordegodtz, och äga biltoger [fredlösa] wara
öfwer alt Sweriges rijke.
Målzäganden är icke stort willig att låtha förlijka sigh, men omsijder badh hon för dem.
Tolfften och allmogen på golfwet stodho i löffte för dem, till dess den Kongl. hofrättens
nådiga resolution kommer. Den 1 septemb. öfwerskickades denna ransakningh och dom till
den högstprijssligeste Kongl. hoffrätten uthi Stockholm. [fol. 50r]
4. Lähnsman androgh i rätten thet Erich Pålsson och Jon Pehrsson i Ytherhallen, unga
drängier till sine laga åhr kompne, hafwa förleden 3 stoorböndagh försummat Gudz huus och
kyrckia och warit i fiällen uthi fijskewatnen, hwar till de icke undfalla kunde, uthan faller
medh ödmiuk bön till nådhen.
Ärendet stältes under rättens judicerande, kunde han icke dem befrija, uthan effter wår
aller nådigeste konungz utgågne placat dömmes de till hwar sine 40 m:k. Kyrckian, hospitalet.
Emädan de äro oförmögne till penningbötter, skola de medh arbete på kyrckiones tilltagh affbetala, effter mätesmanna ordom.
5.

Erich Carlsson läth opbiuda Högegården tredie gången. [fol. 50v]

6. Affsades och dömbdes Bertill Andersson i Öfwerhallen fastebreff på någon jordh han
kiöpt hafwer aff sine systrar Märith och Sigrj Andersdöttrar, deras arfwejordh i be:te
Öfwerhallen, och gifwit först till Märit sin syster otta r.d:r och effterlåtit henne behålla
Storrönningz ängie arffteligen, såsom ock een koo eller dess wärde i stilla och willgoda. I
lijka måtto affsont och nöijachteligen uthbetalt sin syster Sigrj Andersdotter, boendes på
Hålandh i Kall sochn, för hennes arfwejordh der sammestädes för tiugu r.d:r, derföruthan
hafwer han böxlat gården under dedh danske regemente för tolff r.d:r, hwarom de äre wänner
och wälförente, som deras kiöpeskrifft uthwijsar.
7. Samma dagh trädde för rätten Lars Oluffsson i Kläppe och gaff klageligen tillkiänna
huruledes han i förledne wecka bleff illa stullin, bådhe kläder och penningar, uthan och hans
kiöpebreff på Kläppegården, den han aff sin sal. fadherbroder Swän Oluffsson bekommit
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hafwer, iämwäl de gambla brefwen som clarligen uthwijste huru såsom be:te hans sal. fahrbroder dertill kommit hadhe, dedh lähnsman och tolffmän wittnadhe [fol. 51r] att berörde Lars
Kläppegården aff sin sal. fahrbroder inlöst och kiöpt hafwer för siuttijo r.d:r in specie war och
laghbudit. Dömbdes han effter lagh doom- och fastebreff.

Ting 15 december 1655
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 70r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3136, fol. 311r, RA.

Anno 1655 den 15 decemb. höltz laga tingh medh allmogen i Hallen, nährwarandes befallningzman erligh och förståndigh Jacob Christoffersson, sampt de 12 edsworne lagrättesmän.
Jon Iliansson i Hoffmmannäs
Carl Tohlsson i Trapnäs
Anders Jacobsson i Hoijen
Bengdt Jönsson i Wästanöö
Erich Erichsson widh Åhn
Oluff Halfwarsson i Ohlstad
Jon Oluffsson i Moo
Jon Jöransson i Wästanöö
Jon Halfwarsson i Trapnäs
Pehr Jönsson i Wästanöö
Jon Pålsson i Höla
Jon Oluffsson i Böle
1. Lähnsman Jon Iliansson angaff i rätta thedh Qwittlemännen Torsten Jonsson och Hindrich Morthensson hafwa giordt slagzmåhl och äre stämbde till tingz, och sigh absænterar,
saakfälles de hwarthera till 3 m:k penningar – 6 m:k effter det 33 cap. Tingmåla B.
2.

[Text saknas]

Ting 28 juni 1656
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 82r – 83r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3137, fol. 349v – 351r, RA.

Anno 1656 den 28 junij höltz lagha tingh medh allmogen i Hallen, wederwarandes landzskrifwaren ehrligh och förståndigh Lars Jonsson uthi befallningzmansställe, sampt de 12 edsworne lagrättesmän.
Nils Jonsson i Hälliebacke
Carl Tohlsson i Trapnäs
Jon Iliansson i Hommanäs
Oluff Halfwarsson i Ohlstad
Bengdt Jönsson i Wästanöö
Jon Helliesson i Iflenäs
Jon Halfwarsson i Trapnäs
Pehr Bertillsson i Öfwerhallen
Nils Pehrsson i Willie
Erich Erichsson widh Åhn
Jon Oluffsson i Moo
Jon Pålsson i Höla
1. Efterfrågades om storböndagz brott, då swarade allmogen sigh icke wiste någon som den
försummat hafwer.
2. Förmantes allmogen med högsta flijtt att de richtigt clarera sin räst och wahnlige uthlagor.
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3. Erich Nilsson i Moo klageligen tillkiänna gifwer huruledes han skammeligen uthspridt är,
det han skulle hafwa stulit ett stycke klädhe i Norrige. Till dess uthförande beskyller han
Håkan Jonson i Näset skulle uthi druckenskap fält hos Grels i Kluk. [Då] swarade Håkan och
grufweligen swär sådane ordh sigh aldrigh hafwa sagt eller ährrindra kan [uthan det att wara
ett bygddsqwaller]. Wardt Erich för sådan beskyllan aldeles frijkiändt, emädan rätten fan[n]
att ingen målsägande till klädes afhändande war, uthan i öhlsmåhl passerat. Altså äre de
förente medh handebandh och der han Håkan någonsin medh sådan fläckia framkommer skall
han effter lagh plichta. [fol. 82v]
4. Torsten Jonsson i Qwittle saakfälles för tingz försummelsse och står igen medh saaken
för i fiordh till – 3 m:k denne gången. Effter det 33 cap. Tingm:b. L.L.
5. Effterfrågades aff fischalen wäll:tt Johan Huss huru många huusmän och gierningzkarlar
uthi tinglaget funnes [som till cronan en billigh taxa göra böhr].
Hallens sochn
Johan Oluffsson huusman i Höla bewilliade
½ r.d:r
Anders Anders Smedh husman i Höla bewilliade
½ r.d:r 8 öre
Nils Oluffsson i Iflenäs fattigh
16 öre
Oluff Enarsson i Böle huusman
½ r.d:r
Gunnar Nilsson i Brasta huusman
½ r.d:r
Simon Gunnarsson i Hällie huusman fattigh
16 öre
Erich Jonsson i Arfwesundh huusman
½ r.d:r
Matz Andersson i Snudzbacke huusman
½ r.d:r
Jon Morthensson i Goije huusman
½ r.d:r
Håkan Jonsson i Hommanäs huusman
½ r.d:r
Pehr Jönsson i Hommanäs
½ r.d:r
Oluff Pålsson i Losböle huusman
½ r.d:r
Johan Andersson huusman i Byn
½ r.d:r
Jöns Jonsson i Arfwesundh löös dräng
½ r.d:r
Norderöön sochn
Morten Eskillsson i Böle skomakare
½ r.d:r
Pehr Pehrsson i Öhnstadh huusman
½ r.d:r
Jöran Nilsson huusman i Öhnstadh
½ r.d:r
Erich Pehrsson i Backe huusman
½ r.d:r
[fol. 83r]
Mariæby sochn
Hans Jönsson i Swedie huusman fattigh
1 ort
Pehr Oluffsson i Mökelåsen huusman
1 ort 4 öre
Halfwar Nilsson i Höge
½ r.d:r
Pehr Oluffsson huusman i Mökelåsen
16 öre
Samuel Pehrsson i Swedie huusman
16 öre
6. Fischalen förmante allmogen grangifwelign tillkiännagifwa de ödeshemman som kunde
chronan wara undan döldh. Swarade tolfften och gemehne man att inga sådana finnes, uthan
willi[a] ödegotz som underslagitt är till hufwudh gården införa uthi mantalet. Hwilket de säija
sigh det icke kunna mista. Wardt affskiedat att ransakningh derom åth hösten skee skall.
7. Wardt affskiedat emillan Oluff Oluffsson i Önstadh och Lars Halfwarsons fullmächtige
att Oluff niuter halft Killingh engie och gifwer 2 r.d:r till Lars fullmächtige, och när han
hemm kommer skola de derom föreenas.

29

Ting 1657 och 1658
Protokoll saknas.

Ting 18 april 1659
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:4, fol. 137r – 139r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3142, fol. 394v – 396v, RA.

Anno 1659 den 18 april höltz laga tingh medh allmogen i Hallen, wederwarandes befallningzm. wäll:tt Daniel Bertillsson, sampt de 12 edsworne lagrättesmän.
Jon Iliansson i Hommanäs
Anders Jacobsson i Höijn
Carl Tohlsson i Trapnäs
Bengdt Jönsson i Wästanedh
Gunnar Pehrsson i Hoff
Jon Helliesson i Iflenäs
Erich Erichsson widh Åhn
Pehr Bertillsson i Hallen
Jon Oluffsson i Handelmoo
Jon Jonsson i Hölie
Jon Jönsson i Wästanöö
Jäppe Morthensson i Goje
1. Tolfften aflade sin edh, att de hörsambligen finnas och rättrådeligen wara skola, efftersökia H. K. M:tz och Sweriges chrones gagn och nytta.
2. Angaf lähnsman i rätta thet en ung dräng Elias Olufzson i Marby, ogifft, hafwer besofwit
Märith Swänsdotter i Kläppe, och nu aflat barn tillsammans. Tillspordes kohnan om han lofwade sigh ächtenskap den tijd de hadhe beblandelsse samman, dertill swarade hon ja, och han
aldeles nekar. Will och aldeles undfalla byggia någon ächtenskap medh henne, uthan står
medh fult modh, lijka som han ingen syndh giordt hafwer.
Så emädan han hafwer besofwit henne, androm lössachtigom till åthwar[n]ing, saakfälles
han till 40 m:k. Och kohnan plichter uthi fängelsse en månadz dagh, vide processus judicialis
om straff i missgierningen. [fol. 137v]
3. Lähnsman Jon Iliansson i Trapnäs beswärade sigh högeligen uthöfwer någre misswillige
mundbrukare i tinglaget, i det en bonde Pehr Ericksson i Höge hafwer sagdt att fahnen må
hafwa slicht en lähnsman som beliuger och äther op tinglaget som ingen ährligh man. Tå
spordes honom hwadh skiähl eller wittnen han hadhe, som sådant hördt. Framhafde han Pehr
Oluffsson i Myckelåsen, Pehr Oluffsson i Trustadh, Morthen Oluffsson i Wärcköhn och
Halfwar Pehrsson i Marby, hwilke aflade sin edh å book att the wittna skole om detta måhl,
och eij annat kunde wittna, uthan att de hörde af Pehrs mundh att han skielte lähnsman för den
som beliuger och äther op tinglaget som ingen ährligh man, och fahnen må hafwa en slick
lähnsman. Pehr står än nu medh en hånisk mundh inför rättn, och kan eij ländzman medh
någon skiähl widerbinda, uthan af ett wrångdt och afwugt sinne påfördt. Tolfften sampt
gemehne allmogen gofwo lähnsman ett redeligit skotzmål, att han altijdh hafwer warit på
tinglagetz wägnar befordeligh.
Ärendet stältes under den nedrige rättens judicerande. Kunde han honom Pehr för wijtesmåhl eij befrija, uthan effter det 20 cap. Tingm. L.L. till – 40 m:k, saak att wara. [fol. 138r]
4. Lähnsman androgh i rätta thet Erich Bengdtson i Högsta hafwer slagit för tre dagar sädan
Morthen Jäppesson i Snudzbacke ett blodhsår och en blånadh på kindbenet. Tillspordes
Morthen hwadh orsaak den andre hade att bruka slagzmål på sigh, swarade han att något
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gammalt haat war ofärde, och medan han såth till bordz kom Erich in medh en kiäpp hos
Anders uthi Höijen, och slågh sigh ett blodhsåår och en blånadh, det han eij undfalla kunde,
uthan står nu inför rättn och bedes föhre. Rättn kunde honom ifrån såår och blånadt eij befrija,
uthan saak fälte honom effter det 10 cap. Sårmål L.L. medh willia, till penningr – 9 m:k.
5. Blef afsagdt att fyra af tolfften skole wärdera Oluff Anderssons, åbodh på Lossböhlgården, hwad han kostat hafwer öfwer laga byggningh.
6. Jon Helliesson i Iflenäset klagar högeligen uthöfwer Jöran Nilsson i Öhnstadh, den tijdh
Jon kom ifrån Frössöö landztingh förledin höst, och togh nattläger på Norderöhn i Trustadh,
hos Pehr Andersson, som på den tijdh hölt ett bröllop. När han war till bordz frågade Jöran
honom hwadh på landztinget passerat war, den andre swarade, du skall få wetta oppå ett
wederbörligit rumb. Altså wardt Jöran wredh och swarade att fahnen i helfwetet må hafwa en
slich tolffman, som [fol. 138v] inthet willl göra någon räckenskap medh flere hånisk ordh, som
giästebudz wittnen betyga. Tyckes nu för mycket wara sagdt, uthi öhlsmål och hastugo mode.
Målzäganden bedher och för honom, står nu och bedes föhre.
Resolverades. Androm lättsinnigom till warnagel blef han af rätten saakfält till 12 m:k
effter det 12 cap. Kong. B. Stadzlagen.
7. Jäppe Morthensson i Goije fordrar effter siu ort åbo, som han anwändt på ett fäbodhställe,
kallas Höghåsom, och Jöran i Öhnstadh bruket och bortsåldt hafwer för 7 ort. Om be:te penningar worde de medh handebandh inför rättn förlijckt att Jöran skall gifwa till Jäppe berörde
7 ort.
8. Lähnsman anklagar Oluf Jonsson i Arfwesundh att han hafwer slagit Oluf Stensson i
Mortsundh en blånad på kindbenet om en helgedagz affton, kan eij dertill neka, uthan
förwänder det wara skiedt uthi öhlsmål. Emädan han äger icke att bötha medh, straffes han i
stocken.
9. Nils Pehrsson i Willie ähr lagligen stämbd till tingz och icke will comparera, uthan laga
förfall sitter hemma utan laga förfall, saakfälles han till 3 m:k för tresko, effter det 33 cap.
Ting. B. L.L. [fol. 139r]
10. Anders Jacobson i Höijn lade uthi rättn en specification lydandes att han för sine rottlagere hafwer måst tagit till låhns aderton r.d:r till soldatens uthrustningh förlidin wår 1658
och står nu i borgen för be:te penning. Desse effterskrefne, Jon Påhlsson i Höllie räster 3 r.d:r,
Erich Påhlsson ibidem 5 r.d:r, Oluf Pålsson i Halln 5 r.d:r och Pehr Jonsson i Halln 5 r.d:r,
hwilke förtalde penning:r han war begärandes kunde igenwinna och sin skuldh bethala. De
andre förewände medh fåfäng insagur och mundbruk. Wardt af den ringa rättn samtyckt att de
skulle bethala Anders sine uthlagde penningar igen.
NB. Emädan såsom Erich Nilsson i Moo hafwer uthaf ett hastegt och obetänckt modhe uthi
drukensmåhl fehlt några ährrörlige ordh i bygden, angående thet en ogifft dräng, Jon Jäppesson i Snusbacken, skall hafwa hafft lägersmål medh sin fästermöö Karin Hemmingzdotter i
Hängsta, och hennes äldre syster Anna, hwilken för en godh tijdh sädan ähr gifft wordin. Till
detta ährrörlige beskyllningar hade han hwarken skiähl, proff eller wittnen honom att tillbinda, uthan bekiänner sigh uthi hufwudh swaget sagdt, rättar och tager sin ordh igen.
Nembden sampt gemehne allmogen stodh och badh för honom. Emädan detta ärendet på 1655
åhrs ting passerat war. [fol. 139v]
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[Tillagt med annan hand:] Wardt af rätten tillsagt att Merit i Böle på Norderöön, som olagligen sin son utur sin stadde tienst från Giöl Carlson i Onsala tagit haf:r, skall betala fäste- och
legopenningar effter mätizmanna ordom till be:te Giöl Carlsson och desförutan till åtringz
penningar böte 3 m:k effter det 15 cap. Bygg. B. L.L.

Ting 1660
Protokoll saknas.

Ting 30 april 1661
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 10v – 11r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3142, fol. 453v – 454v, RA.

Anno 1661 den 30 aprilis höltz laga ting medh allmogen i Hallen, wehderwarandes chronones
befallningzman wälbetrodde Daniel Bertillsson, sampt de 12 edsworne lagrättesmän, neml.
Gunnar Pehrsson i Hoff
Jon Helliesson i Iflenäs
Anders Jacobsson i Höyen
Jon Jöransson i Wästanöö
Bengdt Jönsson i Wästanöö
Jon Påhlsson i Höla
Erick Ericksson widh Åhn
Pehr Bertillsson i Öf:hallen
Pehr Jonsson i Dahln
Jon Oluffsson i Moo
Lars Bertillsson i Hommanäs
Morthen Morthensson i Bäck
1. Nils Jäppesson i Göije klageligen tillkiännagaff huruledes som en bonde, Gunnar i Högstadh, hafwer kommit uthi skougen oppå Erick Bengdtsons skough i Hougstadh, där han stod
och löffte granbarck, och slagit sigh medh en yxhammar i hufwudh så att det wart bådhe
blånadh och blowithe. Gunnar kan eij undfalla skadan giordt hafwer, säger sigh medh målzäganden wara förlijckt, dock chronones rätt förbehållnin. Be:te Gunnar bleff aff nembden för
blånadt och blodsår saakfält till penningar – 6 m:k, effter det 10 cap. Sår:m. B. L.L.
2. Gunnar Nilsson i Brastadh är stämbd till tingz att swara för slagzmål och sigh absenterar.
Emädan han intet äger att bötha medh, straffes han i stocken. [fol. 11r]
3. Allmogen bewilliade lähnsman Jon Iliansson för 7 åhrs giästningh som han för tinglaget
hullit hafwer, att han bekomma skall en halff rickzdaler [af hwar man att wedertaga till sin betallningh.]
4. Oplästes hans grefl. excell:ts gouverneurns höghwälborne Johan Oxenstiernas fullmacht,
gifwin Clemet Oluffsson oppå lähnsmans embethe och gästgifwerij i Hallen.
5. Pehr Jonsson i Snudzbacken läth opbiuda be:te Snudzbacken, den han kiöpt hafwer aff
Morthen Jäppesson för etthundrade och trettijo r.d:r förste gången.
6. Angaff befallningzman wäll:tt Daniel Bertillsson i rätta huruledes Jon Swänssons gårdh i
Kläppe ähr huusarm, 1658, 1659 och 1660 ödeskrefwin och war dom i saaken begärandes,
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emädan uthgånget \höglofligh Kongl. Maij:tz recess och stadga/ förmähla om huusarms och
ödegårdar, hwilken [fol. 11v] uthi framfluttne åhren hafwer förståt sigh, och nu kiännes under
chronan. Framträdde en bonde Anders Andersson, som oppå kiöp lefwererdt hafwer till Jon
Swänsson 44 r.d:r 2 ort 8 sk. för be:te halfwe Kläppegården. Effter att be:te Anders seer och
förnimmer att gården ähr fallin under chronan, will han giärna nå igen sine penningar. Bleff
affsagdt att Anders skall sökia Jon effter betalningen. Enär berörde Anders inlade sine
penningar i halfwe gårdn hafwer Jon pantsatt uthom offtebe:te Anders loff och minne ett
leigdestycke straxt widh gården, till leutenampt Anders Pehrsson Kiämpe för 7 r.d:r.
Så emädan de[nne] Jon medh list omgådt hafwer, dömes han aff den nedriga rätten betala
be:te leutenampt sine 7 r.d:r och leigden må lyda under hufwudgården igen, som det ifrån
kommin ähr.
7. Pehr Jonsson i Snudzbacken läth opbiuda någon pantslott och engier liggiandes i Brastadh för 30 r.d:r förste gången.

Ting 23 september 1662
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 81v – 84r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3143, fol. 424r – 425r, RA.

Anno 1662 den 23 septembris höltz laga tingh medh allmogen i Hallens tinglagh, nährwarandes chronones befallningzman wäl:tt Daniel Bertilsson, sampt dhe tolf edsworne lagrättes
män.
Bengt Jönsson i Wästanöö
Jon Olufsson i Moo
Peder Jonsson i Snussbacken
Jon Helgesson i Iflenäs
Jon Jöransson i Wästanödh
Lars Bertillsson i Hommanäs
Oluf Ericksson i Qwitzle
Anders Jacobsson i Högen
Jon Jonsson i Holan
Mårthen Mårthensson i Beck
Jon Jeppesson i Brastadh
Erick Påhlsson i Hallen
1. Oplästes Kongel. Maij:tz Drotningh Christinæ resolution och förklaringh à dato Stockholm den 27 februarij a:o 1653 angående alla pantgodz reduction till dhes rätta hufwodgodz
eller bolbyer.
2. I lijka måtto publicerades Kongl. Maij:tz placat à dato Stockholm den 28 septembris, att
alla förrymda kneckter pardoneras, inkomma uthi fädhernässlandet igen.
3. Wijdare notificerades Kongl. Maij:tz utgångne mandat och påbudh à dato Stockholm den
18 junij a:o 1662 af innehåldh att ingen skall [fol. 82r] uthur rijket aförra redha penningar, dhet
wari sigh silf-, guldh-, koppar- och paijemynt, till fremmande uthländske orther.
4. Thesslijkes anuncierades Kongl. Maij:tz uthgifne placat à dato Stockholm den 28 julij a:o
1662 angående Carl Gustaff stadhz inrättade manufactuer.
5. Landzskrifwaren wäl:t Lars Jonsson Roshemius inlade en specification uthi rätten eller
restlängd pro annis 1658, 1659, 1660 och 1661, som opstijger till 230 r.d:r 2: 10 sk.
Resolverades. Wardt af rätten slutet och afsagdt dhet ländz- och tolfmän skulle till be:te
summa answara sampt nu på nästkommande lögerdagh sammankomma till en sochnestembna
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ofwanbe:te rest clarera, och ehrläggia. Hwar annorlunda skieer skal samma resterande
uthlagor uthan nogon dröjzmåhl strax af wederbörigens egne behagh exseqveras. Eliest
uthlofwade postmästaren Hans Larsson B[i]örckman ofwanbe:te chronones resterande uthlagor för berörde åhren af allmogen i tingl:t opfodra, och till h:r landzskrifwaren lefwerera på
förrige lähnzmannens Jon Eliessons wägnar. [fol. 82v]
6. Lähnzmannen Clemmet Olufsson angaf ett lönske lägermåhl, huruledes en ogifft ryttare,
Lars Andersson, under öfwerstens wälbörd. Börie Månssons Skicktas compagnij (lougerandes
i Nääs sochn) hafwer besofwet een ogifft kohna, Jertru Jacobssdotter i Trapnäs, och ryttaren
är för thenne tijden \af wälbe:te h:r öfwersten på een behagelig tijdh/ [i sitt fädhernässlandh]
hemförlofwat. Altså lempnas \denna sacken medh hans plijcht och/ bötherne till hans igenkompst och answar. Och kohnan Jertru Jacobssdotter i Trapnäs, sackfälles effter Kongl.
Maij:tz uthgångne nådelig resolution och strafordning för möökrenckning och lönskeläger till
penningar 20 m:k.
7. Erick Bengtsson i Hougstadh är citerat att answara sin wedwerparth och kiärande Pehr
Olufsson i Huuswijcken i Rödhööns sochn för berychtat tiufwerij, hafwer försummat tingztijmman och uthan laghligt förfall qwarsutet.
Resolverades. Saakfälles altså af rätten effter det 33 cap. Ting. B. L.L. till 3 m:k.
8. Britha Pederssdotter i Önstadh och Norderöö sochn kiärade till Peder Jonsson i Snussbacken, Mårthen Jonsson i Trappnäs, och Pedher Andersson i Trystadh om något olagligit
ahrfskippte som dhe hållet hafwer effter sal. [fol. 84r] Påhl Olufssons barn i be:te Önstadh och
befanns dhen inventerade ägendom \och tillfallne ahrfslott tree tunnor korn, nogh klädher
wärderade à 1 ½ r.d:r/ som arfskipptaren barnet afhände, förän dhet blef födt, ehuru wäl dhe
någsampt förstodho att modheren gick dhermedh hafwande.
Resolverades. Wardt af rätten slutet det ofwanbe:te personer, som arfskipptet olagliget
företaget hafwa, skola wara förplichtade afbetalla förbe:te barnsens förmyndare samma uthdelte arfzpart när anfodrat blifwer.
9. Comminister wyrd:e och wäl:de h:r Pedher Saltovius [uthi Mariæby] kiärade till sin
granne Oluf Eliensson i Jerstadh om någon jordh som uthi gamble tijder skall wara ifrån
chronohemmanet, som wälbe:te h:r Peder åboor, genom arfskippte afhändt.
R. Wardt af rätten afsagdt och slutet det en sex manna proff eller rådhgångh emällan h:r
Peder på den ena, och Oluf Eliensson på den andra sijdan nu i höst företagas skall, hwarmedh
kan erfaras huruledes jorden är bortkommen ifrån dess odelz godz, såsom och om dermedh
lagligen procederat finnes.
10. [Gevalldigeuren Peder Mickilsson anklagade] effterskrefne husmän hafwa försummat att
framkomma uthi wäghebygningh, som [fol. 84v] profhotzen på een specificerat längd opförer
och i rätta anklagar effter h:r befallningzmannes uthgifne sedhlar, som föllier, neml:n Hanss
Mårtensson i Byen, Oluf Enardtsson ibidem, Nils Halfwarsson i Hellesundh, Jöns Olufsson i
Norderöön, Simon Ericksson i Önstadh, Oluf Olufsson i Wällie och Halfwar Nilsson i Höge,
af tresko, och olydno qwarsutet. Resolverades. Saakfälles altså hwartera till sine 3 m:k effter
det 33 cap. Tingmål B. L.L. löper penningr 21 m:k.
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Ting 22 september 1663
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 146r – 150r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3144, fol. 439v – 443r, RA.

Anno 1663 den 22 septembris höltz ordinarij laga tingh medh allmogen af Hallens tinglagh,
öfwerwarandes cronones befallningzman, ehrbare achtat och wällbetrodde Daniel Bertillsson,
sampt sochnens tolf edsworne nembdh.
Bengt Jönsson i Wästanödh
Pedher Jonsson i Suussbacken
Jon Helliesson i Iflenääs
Mårten Jeppesson i Ahrfsundh
Jon Olufsson i Moo
Lars Bertilsson i Hommanääs
Jon Jönsson i Wästanödh
Erich Påhlsson i Hålland
Mårten Mårtensson i Bäck
Jon Jonsson i Hållan
Erich Bertillsson i Wåghe
Anders Jacobsson i Högen
1. Publicerades Kongl. Maij:tz placat angående wijsse hästemarcknaders inrättande på serdeles dertill förordnade orther, daterat Stockholm d. 20 maij a:o 1663 medh dher hoos fölliande hans höggrefl. exell:tz och nådes högwälborne h:r gouverneurens skrifftelige angifwande
befallning a dato Stiernsund d. 24 julij a:o 1663.
2. Dernäst notificerades högkongl. Maij:tz patent om det falske silckes sampt utsträckiande
klädhes införssel sub dato Stockholm d. 7 aprilis a:o 1663, dher medh bijfölliande hans höggrefl. exell:tz och nådes h:r gouverneuens befallning att sådant wederböranerne till effterrättelsse skall afkunnas och effterlefwas, daterat Stiernsund d. 29 martij a:o 1663. [fol. 146v]
3. Landzskrifwaren wäll:t Lars Jonsson Roshemius beswärade sig öfwer allmogen uthi
Hallens tinglagh att han ej kan effter afsagdan dom bekomma 1658, 1659, 1660 och 1661
åhrz resterande krijgzhielp, kiyrckiotijonde och begrafningzhielp som hoos dhem innestår och
till dato den icke mächtig blefwet, som öfwergifwen restlängh uthwijsar och bijfölliande
tijdiga befallningar nogsampt betyga. Dy afsades till öfwerflödh att ofwanbem:te rest skall
afbetallas af röckethalet effter proportionen på hwar man, så frampt änu icke kan wijssas
wederbörlige qvittenzier som långa sedan äro infodrade. Dy kan man dem icke längre kräfia
och gilla, uthan dher dhenna resten icke strax clareras, så uthsökies samma poster genom
befallningzmans execution medh det afgående intresse medhan ränttorne hafwa bortewaret.
4. Landzskrifwarens brodher Joseph Jonsson Roshemius kiähradhe till Nils Pedhersson
smedh i Backe och Norderöhn sochn, att han förledne åhr a:o 1662 om hösten, då han på
cronones ärende war, uthsendt att intaga kiyrckiotijonden omkring landet, då hafwer han
kommit in till Nils i Halebacken och der begiäret nattherberge, hwilcken honom det strax
lofwades, då hafwer bem:te Nils smedh dher tillförenne inkommit och sutet drucken, altså
togh förbem:te Joseph Jonsson opp ett eldhföre och war begiärandes han wille giöra sig ett så
wille han wäll betalla honom. Något derefter badh Nils honom fåå [fol. 147r] sig penningarna.
Tå swaradhe Joseph, göre migh först eldhföret, sedan skall iagh wäll betalla tigh, men han lät
sig icke härmedh nöija, uthan står opp och nappar uthi sin täleknijf som han karfwade toback
medh och skulle slå mehrbe:te Joseph Jonsson medh. Då hadhe Pedher i Snussbacken honom
uth genom dören, hwarest han stodh och skrek och rasppade medh tähleknifwen fodrandes
Joseph uth för dören. Men wärdhen Nils och Peder i Snussbacken bådho honom blifwa inne i
stugun, ty han är drucken och en narr, han weeth intet hwad han giör. Dy saakfälles mehrbe:te
Nils smedh att plichta i cronones fängzle uthi otta dagas tijd.
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5. Angaf ländzman Clemmet Olufsson dhet Erich Bengtsson i Hougstadh sig beswärade
öfwer Grels Erichsson i Finsätt att han förledne åhr 1662 in decembri hafwer kommet uthi
hans smedhia och honom wänl. helsat en morgon, såsom tillfrågandes hwarföre han så hafuer
bortskiämbdt den hudhen som han fijck honom att arbetha och giöra sig en kyller af, och sydt
henne på annat manner än som han war begiärandes. Dher medh hafwer dherras trätta sig
yppadt, att Erich Bengtsson hafuer optaget en stöör och begyndt att slå Grels Erichsson, dy
Erich Bengtsson war fastandes och Grels Erichsson drucken. [fol. 147v] Dermedh hafuer han
opburet några slängiar, och af samma twijst och trätta är sedermera opkommet af Grels
Erichsson ett wijttesmåhl som capitein lieutnamptens manhaftige Bertill Carlssons inlago
förmäler att Erich Bengtsson skulle hafua hafdt något otillbörligit thal hoos en och annan i
sochnerne dher han arbetat och sydt, om här liggiande swänske cavallerije, att han medh
mehra feldta ordh skulle sagdt: Will icke wår herre hielpa oss af medh dem så Gudh gifue att
dhen onde tage den bort, som i förste punct at samma ransackning infördt är, etc.
Hwad pijgans wittnesbördh wedhkommer, som tienar hoos Grels i Finsett, så framhades
hon och här granneligen examinerades så bekiände hon först dhetta tahl intet hafwer hördt,
något dereffter hemptade hon sig ordh tillbacka, sägandes sig allena dhenne ordhen tillijka
medh en gammal hustru som innewar i stugun hafua hördt, men en ryttare, Bengt Larsson
benembd, wittnade att samma pijga war barnfödh i Hougstadh och af andre någrannar betygades att hon ifrån barndomen och alt till detta sitt 14 åldhers åhr icke är wedh sitt rätta
fullkommelige förståndh, uthan en fåhne, dherföre optogz hennes wittnesbördh icke för något
wärdhe.
Dernäst framkallades Oluf Enartsson i Opne såsom tillfrågades om sitt wittnesbördh. Då
bekiände [fol. 148r] han som uthi capitein lieutnamptens bref är opfördt, att Erich Bengtsson
skulle sagdt uthi derras qwarnbodhar: Gudh gifue fahnen taga bort den swänske eller wår
herre etc, hwilcket thal han hafuer hördt, afsäijes af en ungh dräng, Erich Pedersson i Ahrfsundh medh förmaning att Erich Bengtsson skulle afståå medh sådant thal. Hwilcken dräng
som han dhenna uthalade ordhen af Oluf Enartsson förnam wara berättadhe för h:r capitein
lieutnampten. Då togh han Mårthen Jeppesson i Ahrfsundh medh sig, och gick op til Oluf
Enartsson i Opne och tillfrågade honom på hwadh rum och ställe han då war när han detta
thalet för honom berättade. Sadhe han wedh wåra qwarnbodher, men drängen sade iag war
aldrigh medh dig wedh samma qwarnebodhar, det du intet skall kunna bewijsa. Då sadhe han
effter dät intet så war mötte tu mig wisserligen en gång i wägen medh din hundh och bössan
på axlen. Swaradhe drengen ytterligare du skallt aldrig kunna bewijssa migh dät hafwa sagt,
fast mindre hafwa mött tig på någon wägh medh någon hundh eller bössa och frågandes
honom sedermera, minnes du intet bättre hwar dät war, så kan iag intet häller wetha hwar det
skiedde, därtill Oluf Enartsson swarade till öfwerflödh, fahnen wethe tå när dhet war. Till
wittnes war Erich Hemmingzson i Opne och ryttaren Ahron Andersson sampt Mårthen i
Ahrfsundh. [fol. 148v]
Nu såsom Grels Erichsson tillfrågades om han kan någor anner skiähl och wittnen framdraga, hwarmedh han ofwanbem:te Erich Bengtsson kan till saaken binda, sade han härtill
neij, uthan hafwer iag något sagdt sedan wår trätta opkom så är thet fuller mehra tillagdt.
Altså förmåte Grels Erichsson Erich Bengtsson ofwanbem:te beskyllningh ingalunda öfwertyga som uthi capitein lieutenamptens skrifft är infattat. Saakfälles fördenskuldh Grels Erichsson att bötha för wittesmåhl effter dhet 20 cap. Ting:m. L.L. till penning:r 40 m:k. [fol.149r]
6. Gunnar Hemmingzsson i Hougstadh kiährade til Erich Bengtz hustru och barn ibidem, att
dhe skulle haf:a kiöpt någon sädh af Gunnardh Hemmingz barn, fadhren owitterligit, till
hwilket dhe icke kunna neeka. Sakfälles bem:te Gunnardh Hemminsson sampt Erich Bengtsson till hwar sine 3 m:k effter dhet 30 cap. Tiuf.b L.L. penning. 6 m:k.
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7. Lähnzman Clement Oluffsson anklagar en bondedräng, Johan Johansson i Öhlstadh och
Nohrderöhn sochn, att han hafwer kommet till en tolfman Jon i Månsgården \medh
wredhzmodh/ och honom tillfrågat, får iag gåå till Nils Smedh i Backe och thala honom till
uthi hans huus om dhet han honom wara skiyldig och som Nils dhet förnam gick han strax
hem och bem:te Johan Johansson fölgde effter och sprang på bodhdören så att hon flögh opp
oansedt han ingen skada giordhe. Altderföre saakfälles mehrbem:te Johan Johansson för
begången hemgång effter dhet 5 cap. Edhzöre b. L.L. penning:r 40 m:k.
Chronones ensaak. [fol. 149v]
8. Nils Jonssons hustru i Heliebacke tillägger och tillwitter Gunnar Hemmingz dotter i
Hougstadh att hon haf:r opbrutet dherras miölckebodh där uti derras fädhbodhar och der
borttaget några sacker. Sammaledes klagades af Erich Bertilsson i Wåghe att samma pijga
hafuer miölckat dherras bodhskap. Nu såsom hon intet här war tillstädhes att swahra, remitterades denne saaken till nästkommande laga tingh.
9. H:r Befallningzman wälbetrodde Daniel Bertilsson låtet citera Jon i Torp och Sunne
sochn att komma Oluf Hemmingsson i Tifwarsgårdh till swahrs emot sitt kiähremåhl.
Saakfälles fördy bem:te Jon i Torp effter dhet 33 cap.Tingmål B. L.L. för swahrlöse till 3 m:k.
10. Halfwardh i Goxås, fullmächtig på Pedher Bengtssons wägnar i be:te Goxås inladhe en
supplication hwilcken hans höggrefl. exell:z och nådhe på sijdst hållne allmenne landztingh
till detta hemtingh remitterade att skierskådas och afhielpas. Så examinerades denna saaken
angående dhen prætention som Pedher Bengtsson förmänte sig tillfalla någon odhel på sal.
Pedher Halfwardhz hemman i Giärstadh på sin hustrus wägnar, så befanns af åldherstegne
tolfmän be:te hemman uthi cronones jordhebook för en long tijdh sedan för chronohemman
wara opfört. [fol. 150r]
Ähr altså konungens domb violerat och bruten. Saakfälles altså Halfwardh i Goxås effter
32 cap. Konungz B. L.L. till penning:r 40 m:k. Konungz ensaak.
11. Jon Helliesson i Iflenääs förwitter lähnzman Clement Olufsson att han af någre bönder i
sochnen skulle taget penningar för skiutzferder och der emot låtet dhem löpa för intet, men nu
icke förmåtte åkiähranden saakene wedherbinda, uthan bekiände samma sina ordh af
hastigheet uthflogne wara. Saakfelles bem:te Jon Hälliesson \effter han sin egen ordh rättar
och corrigerar/ effter dhet 20 cap. Tingmål B. L.L. att bötha penningar 3 m:k.
12. Pedher Jonsson opbiuder Mårthen Jeppessons gårdh i Snusbacken 3:ie gången som han
sig för etthundrade sextijo rijckzd:r inkiöpt hafwer.
13. Anders Jeppesson opbiuder Oluf kopparslagares hemman i Qwittzle andre gången,
inkiöpt för etthundrade rijckzd:r.
14. Måns Erichsson i Byen och Myrsill sochn opbiuder Gunnardh Erichssons hemman i
Hommanäs tridie gången till underpanth satt för nijtijosex rijcksd:r.
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Ting 4 november 1664
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 221r – 224r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3145, fol. 462v – 464v, RA.

Anno 1664 den 4 novemb:r höltz lagha tingh medh almogen i Hallen, wederwarandhes cronones befalningzman wällach:tt och wällb:de Daniel Bertilson, sampt thee tolf edhsworne lagrättesmän
Pehr Jonsson i Snusbacken
Jon Helgieson i Iflenääs
Jon Joenson i Höla
Mårten Mårtenson i Beck
Lars Bertilsson i Hammarnäs
Olof Påhlsson i Hallen
Joen Jeppesson i Braste
Erick Bertilson i Wåge
Pehr Jonson i Låsböl
Pehr Erickson i Högom
Jon Jöransson i Wästanödh
Nilz Mårtenson i Frusta [läs: Trusta]
1. Effterskrefne tolfmän blefwo i rätten satte för någre gamble män, Per Erson i Högom,
Olof Pålsson i Hallen, Nils Mårtenson i Frusta, Pehr Jonson i Låsböl, Erick Bertilson i Wåge,
hwilka och afladhe sin edh.
2. Blefwo dhesse aff nämbden till sochne profossar uthwaldhe: Jacob Andersson i Högom,
Enar Jönss wedh Åhn, Oloff Jönson i Jelsta på Norderöön.
3. Bewilliadhe samptlige almogen dhen såsom till landztingh går, skal hafwa af hwar röök
twå öre kopp.m:t att låta laga sigh häst före och annan nödhtorftigh follenskap[?]. [fol. 221v]
4. Anpresenterades öfwerstens wälbörd:ge Börie Månssonz breff af dato d. [lucka] hwar
uthi synnes wälb. öfwerstens beswäran uthöfwer Hallens böndher, hwilka hos sigh ännu innehafwa tijo tunnor spannmåhl som länte ähre aff magasinshuset, och wälachtat befallningzmans order till länds- och tolfman uthgifwen ähr om dhenna rest klarerandhe medh sådan h:r
befalningzmanz befallningh ej aktat, uthan i wädret slagit. Och nu emädhan dhe om dhetta
ährendet något förbära hadhe, blefwo thee til landztinget på Frösön stembde som blifwer d.
18[?] novemb., dher dhee också comperera skal, om sådan orichtigheetz handhel.
5. Föregaf lendzman Clemet Olofson sigh hafwa stämbt Claes Adamsson i Hannebacken i
Owijkz sochn, för något sitt be[k]änndhe brot, dhet han nu å tinget answara skulle, ähr fördhenskul b:te Claes för swarlösa saakfeldt till – 3 m:k [effter dhet 12 cap. Tingh. B. L.L.].
6. Emädhan Anders Jeppeson i Qwisla och Torsten Jonson sigh emelan någon twist om
slagzmål hadhe och sådant å tinge uthan någotz witne klageligen främfördhe, hwarföre them
af rätten, i medler tidh effter thedh en obewisligh handel war, effterletz uthgå at förlikas,
medh några godhe mäns påhörandhe, dhet dee och effterkomo och blefwo förlikte såledz, att
dhen dhär her uppå köest[?] om dhenna twist åkierer och omrörer skal wara förplichtat att
böta fyratijo m:k sölf.m:t, handsträcktes altså at wara wenner och wälförlichte. [fol. 222r]
7. Aldhenstundh att Nils Hindersson i Swidie med sin syster hustru Märit, hwilka nu å sine
fädernes jordh tillsamman boo, och medh hwarandra eij kan förlikas, uthan dageligen träta,
och oense ähro, funno rätten iempte dheras egit samtyckio \för got/ att emädan thee twenne
systrar ähre, skulle thee och för sin fädernes arfpart uthi hemmanet Swedie tij[o] rijkzd:r
bekomma hwardera systren, med thes åhrlige intresse som ähr sex ordt om åhret uthi pen-
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ningar eller penningzwärdhe. Och då må systren sigh å annan ordt försökia, att sådan oennigheet emellan dhem kan förtagas.
[Svea hovrätts version av § 7: 2. Nils Hindricksson i Swidie klageligen tillkiännagifwer
hurusåsom han medh sin syster hustru Märit (hwilken iempte honom å sine fädernes jordh
tillsammans boo) dageligen måste i oenighett och trätta ligia, begiärandhes af rätten måtte på
sådantt en förändringh skiee. Nu såsom intett hemman effter Kongl. Maij:ttz förordningh eij
tillåtes uthi parter dhelas, dy ladhe nämbden dhem emelan att b:te Märit för sin arfpart niuta
skulle tijo r.d:r och utaf b:te 10 rikzd:r åhrligen sex ordt uthi intresse bekomma, hwarmedh
hon hemmanet affträdha skulle.]
8.

Mårten Jeppeson i Arfsundh opbiudher Östregårdhen förste gånghen.

9. Trädhe för rätten mons:r Jöran Månson, fulmächtigh uppå sin fadhers [kyrkioherdens]
wördige h:r Måns i Sunne wegnar, kiäradhe till Nils smedh på Backen i Norderöön om tre
tunnor korn, hwilket hans wördh. b:t Nilz sal. modher länt hafwer i hennes nödh och
trånghmål, och såsom b:t Nils för sin sal. modher om dhetta korn i borgen gick, at sådant
betalas skulle, funno rätten skiälligt aldhenstundh han intet något rätmätigt her emot prætendera kundhe at b:te Nils smedh hans wörd. contentera och betalla skulle, och korn obehindrat uthan försummelse wederböradhen tilställa. [fol. 222v]
10. Beswäradhe sigh ryttaren Nils Jönson i Mårsunda uthöfwer sin granne Jeppe Mårtenson
ibidem, att hans dotter Brita, hwilken [medh tubbandhe lockar] ifrån sin barnflicka, som hetter
Kerstin, som ähr 14 åhr gammal, åtskilliga perzedlar, bådhe dricka, brödh, miöl, sil[l] och toback, dock intet utaf något wist måt eller mål, om detta Brita sin dotters handhel fadhren
Jeppe wäl kunigt war. Och dher han å laga ting stembd blef för dhenne sin obillighe sakz
answarandhe, går han, sedan saken rätten kunigh war, uth och förliker b:te ryttare uthan
rättenz wetskap, och lofwadhe honom 1 ½ tunna korn, at han om dhetta ärendet mer ej röra
skulle, hwarmedh han till saken sigh skyldigh gaf. Ähr och begge flickorne för rätten examinerade, dher b:te ryttares flicka sådant alt fordt bekienner på b:e Brita, dher emot hon ej
neka kundhe, iu icke hafwa fåt tobak. Kundhe fördenskul dhen nedrige rätten Jeppe medh sin
dotter ifrån 40 markz böter [ej] befrija effter Swerijes lagh innehål och dhes welfattade
ordinantier, sackfälter fördenskul till – 40 m:k.
12.[!] Upbiudher Halfwar Jeppeson i Gåije ett pantenge, Backängen benembdt, första gången,
aff 7 r.d:r 3 ort werdhe.
13. I lika måtto upbiudher han sin fadherz gårdh i Gåije tridhee gången. [fol. 223r]
14. Hafwer och Christier Janson i Mykelåsen sin gårdh dhen han åbor förste gången upbudit.
15. Ähr af Olof Hemingson Tijfwarzgårdhen på Norderön i lika måto upbudhen förste gången.
16. Upbiudher Anders Jeppeson i Qwisle sin gårdh, dhen aff Olof kopparslagare kiöpt ähr,
tridie gången.
17. Ryttaren Nils Jonson Wipa upbiudher Jöns Gunnars gårdh i Mårdhsundh förste gången.
18. Upbiudher Jon Jeppeson sin halfwa gårdh i Braste förste gången.
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19. Blifwer och aff Mårten Mårten i Beck en gårdh, dhen han kiöpt hafwer aff Hans i Bilsta
för 160 r.d:r, första gången upbudhin.
20. Pehr Erikson i Höge upbiudher förste gången ett pant-engie i Mykelåsen, för 26 r.d:rz
werdhe.
23.[!] Hafwer Pehr Jonsson i Snusbacken förste gången upbudhit ett engie i Brasta, pan[t]sat
för 10 r.d:r.
24. Framträdde för rätten lendzman Clemmet Olofson förgifwandes hurusåsom Håkan i
Brasta, dhen tidh han hemmanet Brast[a] iempte Gudmund brukadhe och åbodhe, uthi någon
skuldh och rest för cronones uthlagor kommin war, beståendhe uthi 2 r.d:r. Nähr nu b:e Håkan
[hemmanet afstegh och] til soldatt [fol.223v] nämbd blef, afrymde han till Norije, och denne sin
skuldh ej afladhe. Hafwer nu imedlertidh lendzman förnumit Pehr Erickson i Högsta någon
handel medh dhenne förrymdhe Håkan i Nårije hafwer och honom såledz bewisligen skyldigh
blifwit 2 r.d:r, hwilka nu lendzman effter gifne befalning till dhes rest contenterande be:te
Pehr å Håkans wägnar tilsadhe at betala, dhet han och bewilliadhe. Men intet af honom sådant
effterkommit blifwit, hwarföre lendzman nu i pingzdaghtidhen en hest af honom
bortpantadhe, och honom till dato måst ansat, födha och beswär hafwa, dock altidh medh
förmaningh att han igen lösas skulle, där sädan intet effterkommit ähr, hwarmedh hesten af
godhe män werderat blef och kom ståendes till dhet högsta 4 r.d:r, funno nembden altså
skiälligt att lendzman b:te Pehr gifwer 2 r.d:r tilbaka och behåller sedan hästen.
25. Framstegh för rätten Pehr Erickson i Högom och kiäradhe till Christier Jonson i Myckelåsen om 15 ½ rijkzd:r, hwilka bestås enn dhel uthi åbodhe som ähr 10 r.d:r i dhet b:te Pehr
föregifwer sigh enähr han Myckelåsen åbodhe och Christier effter honnom b:te heman att
hefda emottog, då så mycket skulle hafwa bygt som til 10 r.d:r upstiga kundhe, dhet dock
effter godha mäns berättelse ej till thet ringsta synnes för åbohde wara förtient, dhee andre 5½
r.d:r skulle wara för intresset uppå dhe 10 r.d:r. [fol. 224r]
Och nu emädhan b:te Pehr een mällingh sådh åker utaf hust. Märit Mårtensdotter i
Myckelåsen i intresse uppå ofwanskrefne suma, uthi fyra åhrs tidh åtniutit hafwer, funno
rätten billigt wara. Och såledz dhetta ährendhet förafskiedhede, att för den sådhe åker som
hwart åhr b:e Pehr effterlåtin war att skiära, kundhe wäl så högt stiga som aldt thedh b:te Pehr
af Christier hadhe att fodra, och fördenskul blef dhenne skuldhfo[r]dran af dhen nedrige rätten
om intet giord. Dher nu b:e Pehr något her emot prætendera hafwer, står honom frijdt sex
owalda män ähn yterligare sökia sit åbodhe att skiärskådha.

Ting 2 november 1665
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:5, fol. 296v – 300r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3146, fol. 582v – 584r, RA.

Anno 1665 d. 2 novemb:r blef lagha tingh i Hallen hållin, uthi befallningzmanz wällach:tt
Daniel Bertilssonz och nämbdens nährwaru,
Pedher Ericksson i Höge
Joen Helgieson i Ifelnäs
Jon Joensson i Höla
Lars Bertilson i Hammarsnähs
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Mårten Mårtenson i Bäck
Erick Bertilson i Wågom
Per Jonson i Låsböle
Halfwar Olofson i Byn

Olof Påhlson i Hallen
Jon Jeppeson i Brasta
Jon Olofsson i Böle
Andherz Mårtenson i Gietåsn

1. Blefwo effterskrefne tolfmän för tresko och försumelse till tinghz säckfälte, nembl. Jon
Jönson i Månsgållen, Nils Mårtenson i Trustad, Pedher Jonson i Snusbacken, till 3 m:k
hwardhera, penning:r – 9 m:k.
2. Afladhe tolfmänerne sin edh, uthi all saker som för rätta kommer effter ytersta förståndh
så afhandla att sådant för Gudh och höga öfwerheten kan answarat blifwa. [fol. 297r]
3. Sackfältes hela tinghlaget efter d. 3 capit. Bygning b. L.L. effter thee Ifelnäs bron ej wedh
macht hållit hafwa, till peningar – 40 m:k.
[Svea hovrätts version: Föregafs huru illa tinghlaget Ifelnäs bron [w]edh macht hållr, att man
medh stor fara dher öfwer ressa måste, och dhee effter åtskillige förmaningar hafwer honom
eij wellat förfärdhiga, uthan till tresko slagit. Fördenskull androm till bättre åthwarna, sackfältes samptlige participante i b:e bro effter den 3 capitl. Bygh.b. L.L. tillhopa till 40 m:k]
4. Framstegh en piga, Sigridh Jönsdotter i Måhrsundha, beskyller en gifft karl, Per Jonsson i
Rosbol, att hafwa nästförledhen höstas, d. 23 sept., 8 dagar för Michalis besåfwit en genta
Giertru Nilsdotter i Wählwijken, altså tillspordes henne om någon mera dhetta seedt hafwer.
Sadhe hon neij, uthan hon allena dhem om affton sågh ihop liggia uthi en hööladu, och att han
leet: Hå hu hu. Hwadh mera hennes wittnandhe härom war, hängde intet ihop, eij heller war
dhermedh något beskied, uthan samptlige allmogen wittnadhe att ofwanb:e Pedher alldrig
wara medh någon okyskheet befunnen.
Rs. Blef af rätten slutit, emädhan dhenne sak mörk ähr, och hon allena honnom till dhetta
genom sitt wittnandhe eij bindha kan, blef han frijkallat, och hon Sigrid för sin wittesmåhl
effter d. 26 capitt. Tingmåhl:balk saakfeltär, förskont medh straff.
[Tillägg i Svea hovrätts renovation: till bötter fälla, men effter hon eij orkar botum, ähr
hon på nådhighe öfwerhetens wägnar medh kropz plichtandhe förskont.] [fol. 297v]
5. Blef Erick Pedherson i Arfsundha sackfält för stembno, att swara å tinge Mårten Jeppe i
Arfsundha till sin klagemåhl; dhet merb:e Erick en koo, then han honom å lego fåt hafwer; för
ähn termin uthe war, igentog; [effter det 33 capt. Tingh L.L.] penning:r 3 m:k.
6. Gunnar Hemingson i Hougsta sackfäls i dhet han effter stembningh å tinget eij tillstedhes
war att wittna, emellan Nills Jonsson i Hellebacken och Per Joensson i Arfsunda om dhen syn
han å dheras enga slott gieck till penning:r tillgif:in 3 m:k.
7. Anklagade Nils Jonsson i Hellebacken Per Jonsson i Arfsundha att han in uppå sin slott
slagit och höö hemfört hafwer, hwilket ländhzman Jon Jeppesson i Brasta, och ofwanb:e
Gunnar synt haf:a så i sanningh wara, ytermehra blef Pedher Jonsson i Arfsundha af Mårten
Jeppesson ibidem beskylt haf:a uthaf sin slot tagit höö och in uppå sin lagt. Altså kundhe
tolfmännerne honnom Pedher [ej] ifrån lagh befrija uthan sackfält effter det 28 capit. Kongh.
B. L.L. till \3 m:k/ 40 m:k.
[Svea hovrätts renovation: men i anseendhe till hans fattigdom förskonas uppå Kongl.
Maij:tz behag medh 3 m:k.] [fol. 298r]
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8. Framstegh för rätten enkian hustr. Ingebor Olofzdotter medh begiäran att hon dhet
hemman Jersta igenbekomma kundhe, hwilket af hennes sal. man böxlat waar. Altså blef
hennes klaghmåhl optagin, ransakat och afsagt. Emädhan hon sedhan hennes man döde eij
mäcktigh war dhet att bruka och utlagorne ehrläggia, och böxletijdhen uthe war, böxladhe
ånyio capelan wällärdhe h:r Pedher Saltovius samma hemman 4 åhr effter hennes manz
dhödh, dhet rätten nu eij kan ogilla.
9. Swän Jonsson i Knyta, fullmächtigh uppå sal. Jöns Nilssonz barn i Walla, Frösöö sochn,
kiärar till hustru Kerstin [i] Backe och Norderön effter 10 d:r kopp.m:t, hwilket effter noga
betänkiandhe befans skuldhen å hennes sal. manz och barnenz fadherz wägnar rättmätigh
wara.
R:s. Beslötz att b:e hust. Kerstin b:e 10 d:r k.m:t till b:e Swän lefwerera skall. [fol. 298v]
10. Beswäradhe sigh Joen Eliasson i Trappnäs, huru Nils Hans[?] folck i Owijken Clas
Adamsson i Hanebacken och Grelz Ericksson i Swänzåsen honnom förfång uthi gillrandhe för
elghzdiur giöra, sampt trenne bäfwerhus, upbrutit. Sådhant ähr af ländzman i Undherzåker
berättatt. Swarandhen ähr nu å tinget eij tilstädes.
11. Olof Jönsson i Jelstadh beklagadhe sigh att nähr han sochenprofoss war och cronones
resterande uthlagor utpanta skule hos Nils Hindricksson i Swidhie, hafwer han honom med
öxsan hugg och slagh wellat öfwerfalla, dher icke gott folk dhem åthskilt hafwa, ytermehra
med snebaren[?] skiält honnom Olof och alla hans medhgrannar för kiyfwar, dhet han eij
betyga kundhe, och ähr merb. Olof för sitt profotz embete för böfwel. Altså androm till
warnagel blef afdömpt merb. Nils i Swidhie effter d. 20 capit. Tinghmåhl. B. L.L. för
wittesmåhl 3 m:k. [fol. 299r]
12. Olof Olofsson i Backe sackfält för tresko till tinget, att swara Olof Påhlson i Brasta till
sin kiäremåhl 3 m:k.
13. Gunnar Heminghson i Hougsta i lika måtto sackfält till 3 m:k.
14. Anklagar Jeppe Mårtensson i Mårsundha Halfwar Jeppsson i Gåije, att han honom för
kiyf skiält hafwer, hwilket Mårten i Mårsundha wittnade sigh hafwa hördt, dher be:te Halfwar
nu revoserer, och säger sigh intet annat wetta ähn alt ährligit. Dock androm till warnagel böte
Halfwar 3 m:k. [Hela stycket överkorsat. I marginalen: Tilgif:in]
15. Mårten Olofsson i Måhrsundha beskyller Halfwar Jeppesson i Gåije att han sigh på allmanwägen haf:r öfwerfallit, knifwen uthdragit och honom i handen litet sår skadat.
Res. Halfwar bötte effter det 13 capit. Sårm. B. medh willia – 3 m:k. [fol. 299v]
16. Hustru Kerstin Olofzdotter i Önstadh kiärar till Jon Hemingson i Ålstadh effter ett
slåtgo[ds] som undhan hennes hemman undher hans i 12 åhrs tijd borttpantat warit hafwer för
20 richsd:r, beklagandhes sigh uthi b:e åhr uthlagorne dherför måste ährlägia. Rs. Emädhan
samma ängie om åhret 8 las höö kundhe importera, beslötz att hon ängiet skulle tilträdha,
honnom Jon half:a peningz. som ähr 10 r.d:r igenlefwerera.
17. Christen Jonsson i Myckelåsen upbiudher andhre gången halfwa gårdhen ibidem.
18. Opbiudher Olof Hemingson i Tifwarsgårdhen andre gången 2 tunl. ibidem.
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19. Jon Jonson i Höle upbiudher andhre gången sin styfmodherz fö[do]rådh andhre gången.
Märit Olofzdotter i Hälle upbiudher förste gången sitt hemman. Mårten Mårtensson i Bäck
upbiudher andhre [gången] sitt heman Bäck om 3 tunl. utsädh. [fol. 300r]
Mårten Jeppesson i Arfsundha upbiudher andhre gången Österegårdhen ibidem om 4
tunnland uthsädhe. Pedher Mårtensson i Hammarnäs upbiudher tredhre gången ett hemman
ibidem om 5 1/3 tunl.

Ting 12 november 1666
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 54v – 59r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3147, fol. 449v – 454r, RA.

Hallens tinglagh den 12 novembris. Nämbden.
Pehr Erichsson i Höge
Peder Jonsson i Snussbacken
Joen Hellieson i Ifehlnähs
Pehr Bertillsson i Öfwerhallen
Olof Påhlsson i Yterhallen
Halfwar Olofsson i Bye
Anders Mårtensson i Gethåsen
Mårten Mårtensson i Bäck
Pehr Jonsson i Låhsböhle
Lars Bertillsson i Hommannähs
Joen Jonsson i Höhla
Jon Jeppesson i Brastadh
Först aflades tolfmännernie sin laga eedh. Sedan publicerades h:s excell:tz h:r gouverneurens
bref angående den smittosamma siukdommen franssosen [syfilis], huru den bör afskaffas, at
ett siukhuus oprättas skal wid Sundzwalld, hwartill allmogen her i landet, som flerestedes
skulle contribuera någon hielp dertill.
Ländzmannen Clemet Olofsson angaf een huusman, Hans Mårtensson i Bye, som plägar löpa
med löfwerij från den eena till den andra och i synnerheet till Medelpad, hwilken han hafwer
tillsagdt att wara tillstädes, men icke effterkommedt. Skall derföre effter 33 cap. Tingmål. B.
L.L. plichta 3 m:k och Jon Enerdson i Byen, som werden ähr, skaffa honom tillstädes till
nästa tingh.
H. Elin Andersdotter i Arfwesundet företrädde, beswärandes sig öfwer det roop och rychte
som Mårten Jeppesson ibid. henne påbördat hafwer, och kallat henne oppenbahr trollkäringh,
som capellanen wällärde h:r Pehr Saltovius witnar. Så emedan Mårten Jeppeson nu högeligen
bedz före sig sådant sagdt uthi dryckesmåhl, och icke weet med henne annat änn ähra och
gott, dy skall han förmedelst 43 cap. Tingmåla balken L.L. plichta 3 m:k s.m:tt, men kommer
han offtare igen, skall detta stå honom öppet till hårdare straff. [fol. 55r]
Angofwos af ländzmannen Clemet Olofsson Halfwar Jeppesson i Goije och Nils Jeppesson
hafwa emot Kongl. Maij:ttz utgångne placater hållit arbetes giästbudh [öhl] om lögersdags
afftnorne. Desse bedz före denne gången, aldrig mehra återkomma, eij eller wetat och rätt
förstådt ordningen, dy oppå Kongl. Maij:ttz någige behagh förskones dhe hwarthera med 3
m:k s.m:tt till kyrckian och dhe fattige.
Jon Hemmingson i Ålstad, tillika med sine lagzmän Oloff Jönsson i Giälstad, Olof Olofsson i
Önstad och Olof i Kyrckiobyn klagade och sig högeligen beswära öfwer Bengt Nilson i
Moon, den dhe hafwa begärat till lagzman på dheras afradzland, effter dhe icke wore wahne
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medh bäffwerwåhnars wickiande, då stadgat och lofwadt hwarandra att dhe alla tillhopa
skulle komma tillsamman på een torsdagh. Men bem:te Bengt håller eij detta accord, uthan
gåår åstad om måndagen och tager Olof Olofsson i Byyn med sigh och häfwer uth
biurdammerna, och taga bort hwar dher kunna wara utj förrådh, och eij heller kom han dijt på
torsdagen, lijkawäl woro dhe dher i skogen. Till detta willia fuller Bengt och Olof neka till,
men dhem å rätten pålades innan näste laga ting, her ifrån sig med währningsmän befrija från
detta wijtesmåhl, hwilket dhe och lofwade effterkomma.
Ländzmannen Clemet Olofsson beswärade sig att enär cronones ährender böra hafwas för
händer och budkaflan uthskickas, så sända een deel sina poikar och omagar åstad, hwarigenom stembningerna försummade blifwa. Förmantes derföre dhem alfwarligen effter denna
dato aldrigh mehra giöra, beträdes någon dher med skall exemplariter derföre straffas. [fol. 55v]
Bewilliades Clemet Olofsson ländzman syhn på hollmen som belägen ähr straxt uthom hanss
gårdh, och der under fordom daghz brukadt, hwilken innan nästkommande wåhr anställas
skall.
Sammaledes pålades af tolfmännerna att rätta och tillställa änkian h. Kerstin i Trappnäs een
fahrwägh till sin gård och från 6 alnar bred, till nästa wåhrdagh, emillan henne och hennes
granne Mårten Jonsson, hwilket dhe ändteligen effterkomma skola.
H. Kerstin änkia i Trappnähs klagade at för några dagar sedan hafwa tiufwar stulit ½ tunna
öhl uthur hennes källare, och kan ingen annan misstänckia herföre änn dragonerne, som
hafwa warit fulla druckna i desse dagar. Mårten Lång witnade att öhl ähr spijlt emillan
Trappnähs och Lååsböhle, der een deel af dhem logera. Detta oppskiötz till nogare heröfwer
ransakning och spaningh.
I lijka motto klagade Siul Jönsson i Lååsböhl öfwer desse dragoner, Johan Hermansson
skomakare, Isaac Persson, Casper Jost[?] Mard, hafwer igåår, om söndags mårgon slagit sönder hanss fönster, hwilket i rätt[e]n framwistes och war helt förderfwadt. Johan Hermansson
föreställtes, hwilken sig heelt otillbörligen för rätten sig betedde, war mycket sposker i mun,
och heehl drucken, så att befallningsmannen kunne icke få något gott swahr af honom till det
som tillfrågades, uthan åthskillige resor swor och knytte näfwen för rätten. Och icke eller
något swahr kunne fåss af dhe andre, hwarföre dhe hafwa slagit sönder fönstret hoos Siul
Jönsson i Lååsböhl, [fol. 56r] eller hwar dhe hafwa fått öhl, som dhe om söndags mårgon
druckit hafwa, uthan förmehnas warit af änkians öhl dhe stulit hafwa, till hwilket dhe fuller
neka, men lijkwäl af stora præsumptioner kunna de sig eij der från befrija, fast dhe neka.
Dessa alla hafwa och om söndagsmårgonen gått öfwer een liten siöö, skrijkadt och ropat,
tillhopa, så att folket hafwa blifwit rädd dhem. Frågades hwarföre dhe så illa roopa om söndagsmårgonen, swarade Johan Hermansson: Jag ropar och skal ropa när mig behagar, och
ingen beder iag der om loff. Denne med sine cammerater tillhopa remitteras till wälborne h:r
öfwersten Börge Månsson Skiächta och officererna at på näste möthe afstraffas.
Jon Jonsson i Hommanäs och hanss swåger Lars Bertillsson förlijktes innför rätten om den
oförrät Lars honom tillfogadt hafwer med sin boskap på hanss slott, och af honom
owitterligen skiedt ähr, at ingen skall mehr her på tahla.
/Verte [Se nedan, fol. 57r]
Halfwar Nilsson huusman trädde för rätten, kärandes till sin broder Jöran Nillsson, som för 7
åhrs tijd sedan bortrymbde till Norrie och nu återkommen, hwilken honom bewijslig giälld
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skyldig ähr 30 r.d:r utj Önstad gården på Norderöhn, såsom och 8 r.d:r på hanss wäg:r betalt
till sal. capellanen wällärde h:r Måns Blix, hwilka han omsider tillstodh. Så emedan befinnes
at Jöran hafwer någon rest att fordra hoos Olof Olofsson i Önstadh, nembl:n otta r.d:r 3 ort,
hwarföre skall Olof Olofsson på Jörans wäg:r Halfwar Nilsson tillställa. Såsom och
tolfmännerne Jon Hellgeson i Fillnähs, Pehr Jonsson i Låsböhle, Gunnar Hemmingson i
Hogstad och Lars Olofson i Kläppe [fol. 56v] skohla betala till Halwar Nillsson 4 r.d:r för een
häst, dhe uti caution för Jöran gått hafwa förleden 6 aug. Och Jon Hemmingson i Olstad skall
tillställa Halfwar på Jörans wäg:r 4 ½ r.d:r för een kittel han nutit hafwer, och Jon sökie sin
man, det bäst han kan och gitter. Blifwer tillhopa 17 r.d:r 1 ort, restera 20 r.d:r 3 ort.
Jöran föregifwer der hoos hafwa betalt till Per Persson i Oppåsen 7 r.d:r, hwilka Halfwar
eendeles nekar till, och dher han bewises så i sanning wara, så skohla dhe kortas på desse 20
r.d:r 3 ort, då den qwarstående resten beräcknas till 13 r.d:r 3 ort, hwilka Jöran Nilson uthan
widare oppehålld och första lägenheet betala skall. Och hwilken som her emot nu bryter, han
skall straffas medh 14 dagars fängelsse.
Halfwar Nillsson kärar till Jon Swensson i Kläppe effter 7 r.d:r uthlänte penningar, och derföre utj underpant hafwer 2 små ängier, hwilken nu sädermehr till Norrige förrymbder ähr,
hwaröfwer slutades och rätten för gott funnit at Halfwar behåller panten till dess han fåår sine
penningar igen.
Sal. Peder Anderssons änkia, h. Dårdi i Trustad kärade till sin manss förre barns förmyndare,
Jon Jonsson i Höhle och Jon Hellieson i Fillnähs 20 r.d:r som hon för sin sal. manss giälld
betalt hafwer, och der effter all[om] tillfallen arff barnen tillägna willia, hwarföre erkände
rätten skiäligt, det h. Dårdi i Trustad skall niuta 10 r.d:r i Trustad i wederlagh, för det hon i
gården inlagdt hafwer. Der det icke af löösöhrerne kan tillräckins, så skall henne uthj fasta
jorden i Trustad af förmyndarna tillställt blifwa, hwar effter dhe skola sigh rätta. [fol. 57r]
Peder Jonsson i Arffwesundet skall tillställa Nils Jonsson i Hahnebacken 7 ort, uthan widare
oppehålld, hwarmed all den gamble arfzräckningen, som dhem emillan passerat ähr, skall
blifwa aldeles ophäfwen, så att ingenthera hafwer något af den andra att fordra.
Syhn bewilliades innan nästkommande wåhrdagh emillan swågrarna Jon Jonsson i
Hommannähs och Lars Bertillsson om dheras ödeböhlen angående.
Sammaledes emillan Per Erichsson i Höge och hanss wederparter i Wällie och Kläppemännerne, at dher dhe icke förlijkas sin emillan, så skal syhn anställas innan nästkommande
sommardagh.
Jeppe Mårtensson fordrar af Gunnar Nillsson i Brastad 7 r.d:rs rest på dhe 14 r.d:r han
skylldig war, och derföre bekommit ett ängie i underpant, hwilket äng sidermer bortpantat ähr
för 7 r.d:r, det eij heller mehra wärdt ähr, hwar öfwer slutades och afdömbdes det Gunnar ähr
förplichtadt at återtaga sitt äng igen och komma låta under gården och betala desse 14 r.d:r.
Eller och betala berörde 7 r.d:r han fordrar, och Jeppe behålle förberörde ängie.
Effter såsom Hallens tolfmännerna hafwa caverat för Mårten Gunnarsson då han, på sine
broders barns hemman at bruka antogh, och sidermehr pantsatt ett ängh från gården till
Mårten Jeppesson för 7 r.d:r, så emedan detta sträfwar emot Kongl. Maij:ttz förbud och
ordningh som den 27 februarij her å tinget 1653 oplästes, dy skohla tolfmännerne desse 7 r.d:r
till Mårten Jeppeson betahla, på det att ängiet kunne komma under gården igen, dher dhet förr
tillhördt hafwer. [fol. 57v]
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Cappellanen wällärde h:r Peder Saltovius prætenderar af allmogen i Hallen 13 ort 6 skillingar
som han för 1 ½ åhr sedan för dhem till auditeuren wäl:tt Anders Plantin uthlagdt hafwer för
1664 åhrs sochn iembna emot Plantins qvittantz, hwilka h:r Peder eij bekommit igen hafwer.
Tolfmännerne uthlofwade denna rest skohla ofördrögeligest tacksambligen clarera och förlijka h:r Peder.
Dominus Petrus Saltovius kärar och till Joen Jöransson i Norderöhn effter ett slottlägda äng,
som fordom dags under hanss gård legat hafwer, men pantsatt ähr till Norderöhn för 6 r.d:r,
och höö deraf åhrligen falla kan, stiger emot ½ penningarna. Så emedan detta ähr een
uhrminnes häffd, dy kunne denne rätten eij annat sluta och döma än det må förblifwa som
gammalt warit hafwer.
Sammaledes kärade dominus Saltovius till sin granne effter 6 mählingar åker, och Per
Olofsson föregifwer så warit för honom, förblifwer wid ofwanbe:te domb.
Sedan klagade wällärde h:r Peder at hanss granne Pehr Olofsson hafwer giordt af
nijdzwärck och stoppat igen skiällan på sine hästar och låtit dhem gå öfwer hanss slott och
ägor och nedertrampat hanss höö. Dessutan witnade Erich Andersson i Ky[r]ckiobyn at Per
Olofsson hafwer sagdt sig fått igen sine bref, hwarmed han kunne igenstoppa prostens mun
och honom despecterat, begärandes fördenskulld att een skiffteshage grannarne emillan af
honom måtte oprättas, på det all oenigheet må warda företagen, hwilket sädermehr bewilliades.
Men ehuruwäl rätten hade gott fogh at saakfälla Pehr Olofsson för sin stoora mun och
spåskheet, som för bem:te nijdzwärck han emot h:r Peder föröfwadt hafwer, lijkwäl för hanss
trägne böhn skulld och h:r Pehr omsider gaf honom effter, sådant at affstå, \hwareföre Pehr
Olofsson oppå Kongl. Maij:ttz nådige behagh/ förskontes för denna gången. [fol. 58r] Men
kommer han offtare igen med sådana procedeurer, så skall detta stå honom öppet till straff.
Emedan som wällärde h:r Peder Saltovius sig högeligen beswärer öfwer sine grannar i
Mariæby, i synnerheet Pehr Olofsson, det han honom stoor oförrät tillfogar med sine hästar
och boskap, att dhe uthbeeta hanss ängier och slotten nedertrampa, begärandes att dhem pålagdt blefwo een skiffteshaga opprätta. Och på det all twist och oenigheet rågrannarna emillan
må företagen warda, och istellet een gransämia ehrhållen, dy ähr rättens heröfwer ändtlige
mehning och sluth, att een skiffteshaga emellan h:r Peder och hanss grannar, wed gambla
skilldzmärket Högewägen till Högs åhn oprättas skulle, hwar effter sin qvota, som Sweriges
lagh förmåår (27 cap. Bygg.) at någon heröfwer kan hafwa sig widare att beswära. Och
hwilkenthera parten sådant försummar och widare klagomåhl heröfwer kan förordsakas, skall
densamma derför lagligen straffadt warda.
Jöns Erichson i Månssåsen, fullmechtig å sin systers h. Ursula Erichsdotters wäg:r, kärar till
Anders Jonsson i Backe och Hallens sochn, at hanss moder kunde få boo på hemmanet och
icke af sin son måtte afträngias, som han nu beflitar sig om at fullgiöra. Öfwer hwilkens
otilbörlige procedeurer togh rätten denne handel uti moget betänckiande och pröfwade
skiäligt, det h. Ursula ähr berättigat dher at boo och besittia, alldenstund hon een duchtig man,
Olof Olofsson, bekommit hafwer, som hemmanet kan förestå och bruka, till dess att barnen
kunna komma till sine myndiga åhr, och hon i medler tijd kunna skaffa sigh een annan
heemstadh och bohning. [fol. 58v]
Jeppe Mårtenssons hemman opbödz andra gången till Tyris Mårtenssons och andra creditorers affbetahlningh.
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H. Märit Olofsdotter i Höhle opbiuder 4 tunland ibid. andra gången, som hennes sal. man haar
försummadt taga fastebref på, medan han lefde.
Mårten Jeppesson i Arffwesundet opbiuder tridie gången gården ibid \½ gård/, och när han
aflägger 15 r.d:r till tolfmännerne och med qvittantz bewiser betalte wara, så tillåtes honom
taga dombreff ,4 tunl:d.
Olof Hemmingson i Tijwarsgården på Norderöhn opbiuder tridie gången 3 tunl:d, kiöpt af
Jöns Olofson för 50 r.d:r.
Christiern Jonsson i Möckelåsen opbiuder gården ibid tridie gången, pantsatt af Enar Siulsson
för 85 ½ r.d:r, hwilka Enar lofwade till nästkommande jemptemarknadt at betala och clarera.
Hwar och icke så, tillträder Christen gården, och tillåtes taga på honom fastebreff.
Dragone-leutenanten manhafftigh Mårten Larsson Reuter, insinuerade sitt kiöpebref, som han
af sal. h:r Erich Theonomi barns tutorer för 90 r.d:r kiöpt hafwer, opbödz och protocollerades,
och efftersom ingen herpå klandrar, aldenstund sal. h:r Erich medan han lefde det tillförne
lagligen opbudit hafwer, men försummat taga herpå fastebreff, dy bewilliades sålunda.
Framträdde för rätten leutenanten under dragounerne manhafftig Mårten Larsson Reuter,
præsenterandes een troowärdig lagbudin kiöpeskrifft, hwarmed bewisandes huruledes han den
26 februarij 1666 hafwer kiöpt och sig tillhandlat fordom comministri i Sunne pastoratz sal.
h:r Erichz [fol. 59r] Theonomi effterlefwerskas och barns hemman och gårdh, uthi Mariæby
sochn och Jehrstad by belägen, som räntar 4 ½ tunland med alla dess tilligiande lotter och
lunder. Af dhe wälförordnade gode herrar, tutorer och förmyndare för bem:te sal. Erichz
Theonomi barn, hanss wördigheet kyrckioherden uti Sunne pastorat, höglärde mag. Joanne
Petræo och comministro der sammastedes, wällärde Domino Petro Salthovio och derföre
dhem å sal. Theonomi barns wäg:r lefwererat och betalt den 13 septembris nästförleden
nijotijo rixd:r in specie. Så emedan wälbem:te förmyndare med sitt utgifne kiöpebreff och
bem:te qvittantz af den 13 septembris innewarande åhr 1666 tillstå och bekänna den sidste
penningen med den första å sal. Theonomi barns wäg:r opburit och bekommit hafwa, hwarföre dömbde lagh med nämbden samma kiöp fast och stadigt stå och aldrig återgå, wed plicht
som Sweriges lagh förmåår.
Lars Bertillsson i Hommannähs och Olof Olofsson ibid låta opbiuda sal. Pehr Mårtenssons i
Hommannäs 3:ne kiöpeskriffter tridie gången. Och emedan då ingen fanss som herpå
klandrar, dy bewilliades fastebreff.
Framträdde för rätten beskiedelige dannemän Lars Bärtillsson i Hommannes (tillika med sin
mågh Olof Olofsson ibid. uthi Hallens sochn) præsenterandes sin antecessoris och hustrus,
Kerstin Hemmingsdotters, förre mans, sal. Peder Mårtenssons 3:ne trowärdige lagbudne och
lagståndne kiöpebreff, hwarmed bewisandes huruledes han sal. Per Mårtensson hafwer
lagligen 5 2/3 tunland jord och huus med alla dess tilliggiande lotter och lunder uthi bem:te
Hommannähs by och Hallens sochn af åtskillige rätta [fol. 59v] bördemän sine brödrer och
systrer, nembl. Jeppe Mårtenssons halfwa andeel effter föräldrarne tillfallen, kiöpt för 8 ½
r.d:r och af sine 4 systrer, h. Kerstin, h. Gertrud, h. Sigrid och h. Märit Mårtensdöttrar, derföre
hwartera gifwit 4 r.d:r 1 ort, belöper tillhopa 25 ½ r.d:r, som kiöpebrefwet af den 24 7bris
[septembris] 1650 uthwijsar.
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Sammaledes hafwer och sal. Pehr Mårtensson sig tillhandlat af Jeppe Mårtensson i
Hommannähs som arfzpart och ½ broderdeel, item een broderpart, den han inlöst hafwer af
Mårten Mårtzon i Gåije och een half systerpart af desse systrer, Kerstin, Gertrud, Sigrid och
Märit Mårtensdöttrar, sin och deres odels rättigheet för 62 r.d:r 1 ort. Och der ofwanpå gifwit
Jeppe Mårtensson uti sone 10 r.d:r. Sedan af Tyris Mårtensson i Hudwichzwalld sin sambroders odels och fädernejord i Hommannäs för 20 r.d:r, som dess bref af den 20 maij 1651
innehåller. I lika motto hafwer sal. Peder Mårtensson gifwit sal. Jeppe Mårtenssons samptelige barn och arfwingar i Snussbacken, nembl. Mårten, Anders, Jonas, dito Mårten och Nils
Jeppesons sönner, med mågarne Jon Ingemundson, Jon Persson och Olof Hemmingsson uthi
sone och förlijkning för dheras fäderne jord 21 r.d:r som des bref af den [lucka] aprilis 1655
förmähler, belöpandes summan till 138 r.d:r 3 ort. Yterst hafwer Lars Bärtillsson effter sin
antecessoris sal. Per Mårtenssons tilldeelningh till sin sal. broders Nils Mårtenssons dotter,
Märita Nilsdotters förmyndare, Mårten Mårtensson i Bäck, och sidermehr effter hennes
numehra manss Jöns Nilssons i Moo och Kall s:n i Undersåker, samtyckio och bewilliande
tillställt och uthbetalt 19 ¼ r.d:r för Märites tillfallne arff och odel effter sin sal. fader i
Hommanähs. Summan 158 r.d:r dessuthan tilläggiandes dhe 20 r.d:r som sal. Per Mårtenson
arfweligen tillfallne ähre uti offtebem:te Hommannäs belöpandes summa inalles 178 r.d:r.
Så emedan desse alle förbem:te opräcknade personer, med sine utgifne skriffter, kiöpebreff och qvittantzer, iempte gode mänss underskrefne witnen tillstå och bekänna alle
sampteliga wara richtigt contenterade och bettalte.
NB. Hwarföre dömbde iag med nämbden samma kiöp fast och stadigt stå och aldrig
återgå, med plicht som Sweriges lagh förmåår, och lijkawäl stå som dömbt ähr.

Ting 5 oktober 1667
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 125r – 129r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3148, fol. 648r – 652r, RA.

Hallens tingelagh den 5 oktobris. Nämbden.
Pehr Erichsson i Höge
Joen Hellieson i Iffelnes
Mårthen Mårtensson i Bäck
Oluff Påhlsson i Ytterhallen
Halffwar Olufsson i Byen
Joen Jeppesson i Brasta

Pehr Jonsson i Snussbacken
Joen Joensson i Höhla
Lars Bertillsson i Hammarnäs
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Anders Mårtensson
Nills Mårtenson i Trusta

Befallningzman wellb:e Daniel Bertilsson alfwarligen förehölt lendzmannen Clemeth Oluffsson, tolfmennerne som gemehne allmogen, hwarföre dhe emot Kongl. Maij:tz placater och
uthgångne resolutioner (som uthi tiggiareordningen förmähles, hwilken åter förelestes allmogen) låtha landzlöpare, wijdfäringar, kohnor och messingzsmedher, som elliest annat löst
partie, fahra af och an uthi tingelaget, en deel skiussa dhe hwar från sig, deels elliest hysa, och
ickie angiffwa dhem hoos befalningzman at låtha föra dhem tillbaka af landet. Så emädhan
tolfmennerne ähre her till en dehl orsak, för dhen skull remiteras deta ährendhet till landsenz
tiugufyres omdömme.
Oansedt at rätten hadhe stor orsack at sackfälla Hallens boerne, som så sendt komma till ting
sädhan tinget ähr lyst, men för deras fattigdombs skull förskontes desse 34 st:n pehrsoner som
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röcklängden uthwisar, oppå Kongl. Maij:tz nådhige behag, med 6 öhr s.m:tt hwartera, belöper
6 d:r 12 öhr s.m:tt för denna gången till en lithen åtwahrningh, men komma dhe offtere igän
skall straffet högre skiärpas.
Bengdt Nillsson i Moo och Oluf Olufsson i Hammarnes förundtes än längre dilation at skaffa
sig edgiärdz män at frija sig ifrån dhe bäfwerhuuswånars förstörande på Joen Hemmingsons i
Öhlstadz och hans lagmäns afradzlandh af Kongl. Maij:tz dem förundte, hwilka dhem den 12
nov. 1666 förewitades haf:a föröf:dt. Hwar de sådant eij effterkomma innan neste lagha ting
så wil rätten parterna sitt betänkiande meddela. [fol. 125v]
Nills Jonsson i Hahlabacken klagadhe at Anders Jeppesson i Quissle hafwer förledin wåhras
och aprilis månad då hans hustru lågh liik och Anders skulle läggia locket på kistan haf:r han
widh dhet samma optagit knifwen och skurit af en långh rissma [rimsa] af sin sal. hustrus
swepelakan. Denne Anders Jeppesson föresteltes och tillfrågadhes om så passerat wara som
klagat ähr, till hwilket han eij kan neka till, uthan bekiänner at uthi Norrige pläga dhe bruka
till wäggelööss fördrifwandhe. Elliest och haf:r han genast dagen effter gierningen war giort
bekiänt oppå tillfrågan at lembna detta afskurne rissma åth sohnen Erik Nillson i Dahlen, som
då eij tillstädes war, när modhren siälades och när han skulle see eller röra detta linkläde så
skulle han komma i hugh sin modher, såsom och at den som hafwer henne på sig skulle eij
blifwa fattig. Då emädhan Anders Jeppesson till ingen annan ända skulle bruka detta än till
weggelööss fördrifwande, dy remiteras han hähn till h:s wyrdighetz [prowestens] judicerande
och omdöhme.
NB. Dragoun Joen Ericksson som haf:r slagitz på kyrckiowägen med Hemmingh Gunnarsson
i Hougstad at han har gåt mysslöös hem, men ickie comparerat stembiningen uthan hållit sig
undhan, saker till 3 m:k [s.m:tt effter] 33 cap. Tinghm:l B:n L.L.
Erick Bengtson i Hougsta, som ickie effter lendzmans Clemet Olufsons stembningh och
tillsägelse haar comparerat sochnstembningen uthan mottwilligen dhen försutit, nu eij heller
tillstädhes ähr, sackfältes till swarzlösa 3 m:k s.m:tt effter 33 cap. Tingb:n L.L.
Lendzman Clemeth Olufsson angaf dett Jöran Månson i Sunne och Wellwiken haf:r förledin
sommar hållit slåtteröhl seent om lördag affton, emot söndaghen, sammankallat dhem som
dher förr om daghen hafwer arbetat, och när de haf:r blifwit druckne, haar ett slagzmåhl och
parlamente yppass emillan drängiarna, såsom Oluf Olufsson i Gietåsen klagadhe att Oluf
Nillsson i Swedie haf:r honom på be:te affton slagit honom 4 st:n kiööttsåhr med knifwen,
som ähren [fol. 126r] uthwisar, till hwilket Oluf Nilsson eij sig undandraga kan, uthan klagar
dher emot wara agerade, apadhe och skiälte af dhe andhra drengiarna för fåårtiuf, i synnerheet
af Oluf Påhlsson i Rijse, Oluf i Gietåsen och Jöns Påhlsson i Rijse giort narr af honom,
derföre tagit dhet orådhet före och raspadhe effter dhem medh knifwen och träffadhe så Oluf i
Gietåsen.
Skall alt dherföre Oluf Nilsson i Swedhie effter 10 cap. Såhramåhl.b. medh willia, Landzlagen, plichta för hwartera såhret 6 m:k, belöper 6 d:r s.m:tt, men dhen action Oluf i Gietåsen
haar fattat till honom, ophäfwes emott hans swedha och werk. Oluf Påhlsson i Rijse och Jöns
Påhlson, som stembningen eij [hafwa welat] comparera, uthan rätten måst sändha prophorsen
effter dhem, saakfältes för swarslösa till 3 m:k s.m:tt hwartera, effter 33 cap. Ting B. L.L.
Och för dhet Oluf Påhlsson haar skiält Oluf Nillsson i Swedhie för fåhrtiuf och sådant eij kan
bewijsa, sattes uthi stocken öf:r natten. Och dhem, som flera andhra, alfwarlighen förmahntes
eij åtherkomma med sitt narrij och denne Oluf Nillsson agera widh lag och straff tillgiörandes. Men för sabbatzohällgandhe så seent om afftonen emot söndaghen med sitt giärckerij
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och swordom begångit haf:r, hwar igiönom Gudh alzmechtig ähr dher igiänom förtörnadt, och
offta tillförenne ähr förbuditt, eij hålla eller gå till något slotteöhl emot söndaghen, saakfältes
desse 4 st:n, Oluf Olufsson i Gietåsen, Jöns och Oluf Påhlsson i Rijse, tillika med Oluf
Nilsson i Swedhie oppå Kongl. Maij:tz nådiga behag till 5 d:r s.m:tt hwartera till kyrkian och
dhe fattigha, effter 8 punct:n uthi Kongl. Maij:tz stadga och påbudh om sabbatzbrott.
Men Jöran Månsson i Sunne som gästeriet anstält haf:r och nu till tingz ähr wordin
citerat, opskuthes till neste laga ting då lendzmannen honom stemma skall. [fol. 126v]
Lendzman Clemeth Olufsson angaf och i rätta det Jöns Påhlson i Rijse i Sunne sochn haf:r för
2 åhr sädhan om annandagh juull kommit hos Joen Hellieson i Iffelnes, dher han fann för sig
Halfwar Jeppesson i Gåije, hwilka bägge willia frija till Jöns dotter i be:te Iffelnes och widh
dhet dhe utgingo på gårdhen haf:r Jöns Påhlsson slagit Halfwar all blåå i ansictet, hafwandhes
och tillförne ett agg till honom då Halfwar för en tidh sädhan på Norderöhnn skildhe Jöns och
Johan Jönsson från hwarannan, då Jöns hölt dhen andra i strupen. Så emädhan Jöns till detta
juullfredz brott eij kan neka, och sig undandraga, uthan af öf:rdådigheet sådant föröfwadt,
saakfältes till 40 m:k s.m:tt till kyrckian och dhe fattigha, och för blödnaden öf:r hela
ansicktet saakfältes till 12 m:k s.m:tt effter 9 cap. St. lagen, men effter dhet war skiedt på
hällgedagin så fördubblas straffet till 6 d:r s.m:tt effter 16 punct Sabbatzbrott uthi Kongl.
Maij:tz stadgar.
Men Halfwar Jäppesson, som till detta slagzmåhl eij warit orsaken till, ickie dhess
mindhre kunne rätten ickie bijfalla för dhet han har warit druckin, med 6 m:k s.m:tt till
kyrkian och dhe fattigha, hwarmed han oppå Kongl. Maij:tz nådige behag för sin fattigdomb
förskontz.
H:r Pedher Salthovius klagadhe at Halfwar Nillsson i Höge hafwer olofl:n slagit söndher hans
låås och tagit uth hans båth, dhen brukat, och ner han skulle gå och fiskia måste han gå
få[fängt] tillbaka igiän, hwilken hertill eij neka kan. Saakfältes derföre androm till åthwarningh effter 53 cap. Byggb:n L.L. och 28 cap. Kongb:n till 40 m:k s.m:tt, men för sin fattigdomb skull skal han plichta med fängellsse effter han inga penninge medhel har att ährläggia.
Effter denne rättens betänkiandhe, och sakens noga öf:rwägandhe, sluthadhes och afsadhes at
dhe gambla räckninghar som passerade ähre, emillan Halfwar Nilsson [fol. 127r] och Idde
gulldsmedh, ophäfwes dheras prætentioner, dhen ehna emott dhen andhra, och blifwer
hereffter aldeles dödade, helst emädhan dhe uthi så lången tidh [aldrig] warit herpå yrckiat
uthi Iddes liffztidh, hwarmed parterna, Halfwar och Iddes hustrus senare man och successor,
mäster Johan guldsmedh, skola wara åtskilldhe och ingen af dhen andhra haf:a at fordra.
Mårthen Olufsson i Westanedh kändes förplictadt at betala Jöran Jönsson i Degernes 5 r.d:r 3
ort rest såsom och 12 st. gräff effter Oluf Jönssons i Kyrckiobyen aflagde edh och bewitnande
för de 9 r.d:r Jöns prætenderar för 31 skyl:r korn, helst emädhan han 3 ¼ r.d:r förr betalt
hafwer, hwarmed dhe skola wara åthskilldhe.
Leutenanten manhafftig Mårthen Larsson Reuter angaf dhet hans granne h:r Pehr Salthovius
haf:r wåldzwerkeligen sig tillwällat haf:r skougen uthi Giersta [Jerstad] by emot dhe 3 tunl.
han brukar och h:r Pehr 4 1/3 tunl:d cronejord beboor och besitter. H:r Pehr protesterar dher
emot, aldrig mehra någonsin sig tillwälladt änn han och hans förmän fordom hafft och
brukadt haf:r under cronegårdhen, uthan leutnanten haar sigh ett ängh widh Ramsiön
wrångsambligen uthan lagha domb sig tillägnadt. Detta ährendhet remiteras undher lag och
syyn när parterna så begiära.
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Norderööböndren samptl. klagadhe sig wara hwar och een på öön med öökenambn eller
skiäldzordh belastade, och förmehna dett Nills Hendrikssons döttrar i Swedie, som tuillingar
ähre, nembl. Giertrud och Ragnilla Nillsdöttrar, wara ophofwet dertill, hwilka förestältes
tillika med fadhren Nills Hendricksson, hwilka hertill aldeles neka. Men likwel hafwa dhe
sådanna öcknampn af andra hört glunckas, som längden uthwisar, men ickie först hafwer
dhem uthkommit, uthan uti Kyrkiobyen. Detta ährendet opskiötz till nesta lagha tingh och
widare ransakning och spahningh, hwilka som orsaken ähre hertill. Imedlertidh pålades Nills
Hindriksson med sine döttrar at skaffa sig edgierdsmän [fol. 127v] och her från sig lagligen
befrija, eller derföre plichta så frampt dhe ingen annan fåhr för sigh.
Öfwerstens wellb:e h:r Börgie Månssons Skiäctess skrifwelse daterat Owiken den 5 octob.
insinuerades af befallningzman wel:tt Daniel Bertillsson ahngåendhe ett qwarnhuus wellb:e
h:r öfwersten haar opsätta låtit uthi Slandroms åhn och detsamma sädermehr förähradt till
Frösöö kyrckia. Effterfrågadhes fördenskuldh af h:r befallningzman hwilken rätta odelsman
ähr till bemelte qwarnställe. Framkomb omsidher Pehr Ericksson i Öhlstadh på Norderöön
och för rätten bekiändhe at ehuruwäll dhett ähr hans rätta qwarnställe, men eij mechtig ähr att
refundera wälb:ne h:r öfwersten sin a[n]lagd[e] omkostnad på qwarnhuuset, uthan heller
dhermed affstå wille, och wällb:e h:r öfwersten dess qwarnställe alldeles tillägna, och dheraf
giöra det best den wällb:e herren behagar.
Jeppe Mårtenssons hemman opbiudhes tridie gången till broderens Tyris Mårtensson och
andra creditorers afbetalning.
Anders Jonsson i Hälliesundhet trädde för rätten, beswärandes sig det ryttarens Bengt
Larssons häst haf:r mycket illa bitit sin häst i bröstet, och han uthi dhetta åhr eij kan bruka
honom, och sådant ähr förordsakat för Maths Anderssons stodhs skull, dy ähr samptlige tolfmennernes [sambtyckio och] legning att Maths Andersson kiännes förplichtadt [återgällda]
skadan, och sitt stodh till Anders tillställa emot hans bitne häst[s] återlefwererande.
Jöran Månsson i Sunne å sin modhers wäg:r opbiuder förste gången ett ängieslåtte, Trästad
be:d, som Gunnar i Brastad pantsat haf:r under Hommanäs gården för 10 r.d:r. Sammaledhes
Mårten Mårtenson i Bäck opbiuder Stoorängie op widh Åhsin [Åån] förste gången för 6 r.d:r,
pantsatt undher Gunnar Erickz gårdh i Hommanäs. [fol. 128r]
Noch haf:r Måns i Bye uthi Mörtsill sochn att fordra uthi bem:te gårdh som han lagligen
opbiuden finnes neml.
80 r.d:r
Maths Andersson i Hälliesundet fordrar
10 r.d:r
Änkian h. Dordi i Offne prætenderar
20 r.d:r
Joen Jonsson i Hammarnäs fordrar der i gården
17 r.d:r
Erik Pädersson i Hallen
2 r.d:r
145 r.d:r
Desse 145 r.d:r utlofwar Gunnar Erikson i Hammarnäs att betala creditorerna till nestkommandhe Michaelis. Hwar och ickie han effter sin låfwen fullbordar, så tillträdha creditorerna
hemmanet, och försällia dhet dhe best dhe kunna, disputerandes sädan som præferentzen bör
haf:a, det best dhe gitta.
Oluf Olufsson i Hommanäs påladhes at tillställa Grels Jonson i Kluck 3 r.d:r uthan widhare
opskoff för hans och sine cammeraters tillfallne syynepenningar att åthniuta.
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Ehuruwell Grels Jonsson i Kluck å sin barnz weg:r förmehnar sig hafwa någon jordpart at
prætendera hos Qwisslemennerna Halfwar Olufsson och Nills Mårthenson ibid, dertill
swaranderna alldeles neka till. Så emädhan Grels i Kluck har altidh städze warit hemmastadder uthi så mångan åhr och långan tidh, och aldrig herpå förr yrkiat, dy ophäfwes detta
effter 18 cap. Jorda B. och kännes af intet werdhe.
Effter sakens noga öf:rwägandhe påladhes Oluf Person i Wahgle at restituera Pehr Eriksson i
Öhlstad 3 ½ r.d:r, afkortandes 1 plåth af 2 ort 16 sk:r och 1 ort 4 sk., restera 2 ½ r.d:r, hwilka
han gienast bethala skall till Pehr Erikson utan opskoff.
Mårthen Olufsson i Tifwarsgårdhen uthlofwadhe för rätten at tillställa feltskiern mäster Oluf
Lorentz Wullff 1662 åhrs resterande ordinarie och extraordinarie uthlagor och gienast
ärläggia, dherpå han rächte honom handen, huilket sitt löffte han kiännes förplicktadt uthan
widare opskof effterkomma.
Swen Olufsson i Arfwedsundet opbiuder gårdhen ibid. Mårten Jeppeson bebor, 1:te gången
nästom frändom till återlösn eller at han kan mächtig blif:a sine pgr 47 ¼ r.d:r. [fol. 128v]
Insinuerades i rätten wellärdhe h:r Pedher Salthovij atester lydandhe på hans gambla häfd som
han och hans förmän för honom brukadt haf:a, dhe som cronegårdhen i Jerstadh bebot, hwilka
oplästes och innanskrefne rååmerckien ährkiändes för rätten godhe och gilldhe, såsom och
ståndachtige blif:a, uthi alla måtto, som dett fordom och altsädhan Wästergårdhen i Järstadh
cronejordh blef, undherlagat haf:r, hwareffter och skiffteshagan grannarna emellan effter
förbe:te råmerkien böhr opsättias som förledit åhr 1666 d. 12 novemb. parterna påladhes at
sådant effterkomma.
Effter rättens noga öf:rläggiandhe sluthades och afsadhes at Christen Jonsson i Kläppe skall,
till dhe 51 r.d:r han allaredha till Andhers Andherson ährlagt hafwer, betala 19 r.d:r, nembl.
till Hans Larsson på Werköhn 5 r.d:r, till Jöran Månsson i Sunne 10 r.d:r, till Halfwar Nillsson
i Höge 4 r.d:r. Belöper summan 70 r.d:r, hwarmed sädan skall och tillåthas Christen tillträdha
gårdhen, dhen bruka och behålla, och dher creditorerna förmehna sig mehra haf:a at fordra, så
sökie dhe sin fångesman Joen Swenson i Kläppe, dhet best dhe kunna och gitta.
Gunnar Erickson i Hammarnäs uthlofwade inför rätten at tillställa Hans Larson Biörkman 3
winterskrindor höö för dhet han undhan hans gårdh, [u]ndhan hafft haf:r en rund tidh.
Afsadhes effter tolfmennernes läggiandhe emillan Mårten Jonsson och h. Kirstin Jeppesdotter,
sal. Joen Halfwarsonz änkia i Trappnäs, för ett litet ängesstycke som låg in uthi Mårthens
åker, dhet han skulle gifwa änkian för hennes afträdhe 1 r.d:r, hwarmedh dhe woro och well
förlichte, dermed dhe och af rätten påladhes häreffter förblif:a. Sammaledhes skall och änkian
sig åthnöija låtha med dhen fahrwäg till skougz och från, som godhe män tolfmennerna henne
till lagt haf:a. [fol. 129r]
Effter Enar Siullssons i Möckelåsen insinuerade reckning, hwareffter han förmehnar sig skall
hafwa någott öfwerbetalt till sal. h:r Månses arfwingar i Sunne, den rätten effter dess noga
öfwerwägandhe erkiände af intett werdhe, at ingen af den andra haf:r af någon at prætendera,
uthan å bådhe sidhor blifwer alldeles ophäfwit och dödat.
Mårthen Mårthenson i Bäck trädde för rätten prætenderandes 20 r.d:r effter Pehr Halfwarson i
Marby, hwilken sidermehr dödh ähr, och hans änkia uthi sin liffztijdh betalte 6 r.d:r, restera
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såledhes 14 r.d:r. Erkiändhe rätten skiäligt, det Mårthen i Bäck bör tillträdha samptl. arfwingarna, som sine sal:e föräldrar och broderen Halfwar Pehrson ärffdt hafwa, hwilka uthan
widare oppehåldh förplichtadhe ähre gienast bethala.
Erik Nillsson i Dahlen frågadhes af rätten om han haar något at emotsäga eller klandhra på sin
utgifne skrifft till brodheren Lars Nillsson i Hahlebacken, lydande at födha och skiötha
föräldrarna uthi deras lijffztidh och Lars sädhan behåller hemmanet emot dhe 110 r.d:r han
honom tillstält hafwer? Swarade neij, uthan effterletz broderen Lars fastebreff taga när honom
behagadhe.
H:u Märit Olufzd:r i Höhla opbödh sin gård 3:die gången, om 4 tundl:d som hennes sal. man
af sine slächt inlöst hafwer.
Mårthen Långh effterlätz af rätten å sin swärmoders wäg:r bekomma 2 tunnor korn hos
wällärde h:r Pehr Salthovium, emott wedherböhrligitt quittantz.

Ting 2 november 1668
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:6, fol. 219v – 223v, ÖLA.

Anno 1668 den 2 novembris höltz laga tingh i Hallen, närwarandes welbe:de Daniel Bertilsson och nämbden.
Joen Hellieson i Ifehlnäs
Per Jonsson i Snussbacken
Joen Jöransson på Norderön
Joen Jonsson i Hölla
Mårten Mårtensson i Bäck
Lars Bertilsson i Hammannäs
Oluf Påhlsson i Ytherhallen
Anders Mårtensson i Gethåsen
Halfwar Olufsson i Bye
Joen Jeppesson i Brastadh
Per Jonsson i Låsböhle
Nils Mårtensson i Trustadh
1. Länsman Clemmet Olufson angaf hurusåsom Segrid Larsd:r i Nygården hafuer kommit
en gammahl piga, Göhle Pehrsd:r på Norderön, uthi roop och ryckte skulle hafua förgiordt
hennes koo, och tagit sin handh på henne, och sedhan koon blifwit hufwudyyr, hwilket
Sigridh fuller tillstår at koon wurit siuker, men neekar till kallat henne Göhle någon trullkohna. Cappellanens hust. well:de her Pedher Salthovij hust. Anna Jonsd:r Alstadia betygar
att denne Sigridh haar hoos henne kommit och klagat sigh at hennes koo blef siuker sedhan
Göhle mötte kohn på wägen, det Sigridh omsider tillstår och sagt, och emedan Sigrid eij annat
weet medh henne än ähra och godt och icke något oährligit kan henne öf:rtyga, dy saakfältes
hoon till 40 m:k s.m:t effter 20 cap. Ting. B. L.L. men medhan hon intet har at plichta medh,
dy skahl hon i fängelsse åt tillkommande wåhr sitt brodt afsohna.
2. Ehuruwähl hans wördigheet kyrkioheerden i Sunne, höglärdhe [fol. 220r] magister Joannes
Petræus förmedelst sin skriffteliga inlagu prætenderar på Goutböhles derom liggiande skough
skulle sielfwa ödebölet tillhörigt wara. Men emedan som Anders Mårtensson i Getåsen opwijsar i rätten ett gammalt synbreeff, daterat a:o 1638 d. 2 junij gifwit [af] då warandhe,
hwilket denna ringa rätten eij kan ogilla, tingzskrifwaren Hans Ankersson och 6 dannemän,
uthan det uthi alla måtto approberas, förmedelst drottningh Christinæ resolution 4[?] :de punct
af den 25 maij 1646 såsom och till föllie af S. lagh och 40 cap. Byg. B., och af h:s excell:ns
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högwälb:ne h:r gouverneurens wählfattadhe resolution af d. 3 maj 1666 att ödhebölen skola
sigh förnöija med hwadh dhe inom hanck och stöör hafua sigh förbehållit, och icke wara
bohlbyen till något meen eller förfångh, hwarwid parterna förblifwa intill des krafftigare
skiähl kunna inkomma, och dher dhe syyn ånyo äska, skahl dem blifwa effterlåtit.
3. Afsadhes att alldenstundh ländzman Clement Olufson sigh eij undraga kan, wara effter
slutin rächningh skyldigh till Hans Larsson Biörkman 8 r.d:r 18 5/12 skill., bestående rest af
kyrkiotijonden 4 ½ r.d:r 7 skill., 1664 åhrs sochne jempna och Plantins pg:r fordran[?] för h.
Barbrås gård i Gierstadh 3 ½ r.d:r 11 5/12 sk., hwarföre ehrkendhe rätten skiäligt, det Clement
Olufson ähr förplichtadt desse 8 r.d:r 18 5/12 skill. uthan widare opskoff betahla. Och sökie
han sedhan kyrkioherden i Sunne höglerdhe m:r Jöns för desse 3 ½ r.d:r 11 5/12 skil. som
restera för hust. Barbrås gårdh i Gierstad och 1664 bordhe uthgiöras, det bäst han kan och
gitter.
4. Emedhan som Jeppe Mårtensson, Mårten Gunnarsson, Erich Bengtsson i Hougstadh,
Gunnar Nilsson i Mårtsundh, Oluf Larss änkia i Helliesundh och Lars Nilsson i Hällebacken
hafua försummat stembningen när ransaakningen höltz medh Hallens boerne effter crono
stemplade musquetter, saakfältes till 3 m:k s.m:t hwartera och [fol. 220v] eij heller till datum
sine musquetter till munsterskrifwaren Pehr Börgesson framwist hafwa.
5. Effter hans excell:ns högwählb:ne h:r gouverneurens remissorial att optaga saken emillan
Mårten Olufson i Tijwarsgården, kärandhe, och leutnampten Mårten Larsson Reuter, swarandhe, till den oförrätt han Mårten med sine hästar och något slotz uthbetandhe föröfwat
haf:r, föregaf leutnanten at be:te saak wara af h:s excell:ns tillförne resolverat på landztinget
sålunda, att den som intet will stängia om sine slotter så må dhe taga den skadha dhe få
derföre, wägradhe leutnampten sigh till denne saaken att swara. Sammaledes och till Oluf
Hemingzsons saak på Nordehrön, leutnanten eij eller will swara till, mindre honom någon
förlijkning meddela för det stoodh och föhl hans hästar ihieldrifwit hafua.
6. Oansedt Jeppe Erichson i Ängh från Kall sochn nu först præsenterades och klandradhe på
Snussbacken Per Jonsson ibid. kiöpt af Mårten Jeppesson i Arfsundet, hwilka hafuer förlijkt
bägge sine systrar Kirstin Jeppesd:r, Joen Ingmundson nu i Nylandh, och hust. Kirstin i Ängh
och derpå laga dombreff uthgifwet ähr a:o 1664 d. 4 novemb., hwar utj förmäles det de
nöijachteligen contenterade ähre, hwarföre kännes hans prætension af föga wärdhe.
7. Dragon Christopher Reij[t] tillstår sigh hafwa hafft lägersmåhl med Jöns d:r i Böhle,
Kirstin be:d, undher ächtenskapz lofwen och aflat tillhoopa barn, hwilket föddes Larssmesso
tijd, och huruwähl bägge desse hafua tillförne ärnadt ächta huarandra, men nu sådant åtras, dy
skahl Christopheer Reijt för lägersmåhlet plichta 40 m:k s.m:t effter 3 cap. Gifft. B. L.L. och
Kirstin 5 d:r s.m:t effter Kongl. hoffrättens resolution. [fol. 221r]
8. Pehr Börgesson, munsterskrifwaren under dragonerne, låter opbiudha gårdhen Böhle,
som hust. Märit besutit hafuer, förste gången, om 3 tunl:d, derföre hon för 1660, 1661
cronones odels uthlagor till 12 r.d:r 1 ort 12 skill. betalt hafuer, wederböranderna till återlösn,
men i medler tijd påladhes läns- och tolfmän gårdhen besichtiga och wärdhera huru han häfdadher ähr, och meddela dem skriffteligen.
9. Sammaledes och Hans Larsson Biörkman låter opbiudha Wärköön gårdhen förste gången
nästom frändom till återlösn emot sitt anwendhe åboo.
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10. Oluff Bengtson i Wästanedh effter aflagdh eedh wittnadhe att hafua hördt at hust. Kirstin
Olufzd:r i Håff allenast sagdt att sedhan hust. Kirstin i Backen lätt kiöra sin booskap uthur
Håfz Kirstins åker straxt effter blef en af hennes koor siuker, at hon intet miölkte så myckit
som för. Detsamma betygar Joen Jöransson i Månsgården allenast detta, at kan hendha at
kohn tiendes hårdt, och blefwit sträckter, hafwandes halsbandet trånkt på sigh. Men Joen
betygar än yterligare hafwa warit denne Backe Kirstins granne uthi långan tijdh och tillförne
uthi gamble dagar hördt glunckas om desse warit itt tahl påkommit, om det är sanning medh,
eller och icke, kan han icke fullkombligen wetta. Detta opskiötz till widare ransaakningh.
11. Oluf Påhlsson i Brastadh förplichtat at betahla till Joen Olufson i Hellbacken i Mattmar
s:n 25 r.d:r länte pg:r för 14 åhr sedan, af hans fadher Oluf Olufson försträckte, för hwilka
Oluf sigh eij undraga kan, dem uthan interesse brukat och nyttiat, hwilket kiärandhen eij så
hårdt påsträfwar. Derföre Oluf Pålsson af rätten påladhes mehrbe:te 25 r.d:r uthan widare
uhrsächtan Joen Olufson förnöija och tillställa.
12. Mårten Joensson i Trapnäs klagadhe att dragon Johan Skomakare haf:r skuffat honom uti
sin gårdh och tagit på wärian, bedit honom skaffa sig öhl för pg:r, slagit kannan i benken, [fol.
221v] hwilket han eij kan neeka till, derföre remitteres till wählb:ne h:r capiteins Petter Sabbels
ankomst.
13. Oluf Olufson i Hammannäs och Bengt i Moon præsenterade sine e[ds]gierdzmän för dhe
misstanckar om bäfwerhuus förstörandhe på Norderömännernes afradzlandh, och såsom
måhlsäganden gåfwe dem eedhen effter, dy förskontes dhe medh eedhgångandhe.
14. Befallningzmannen allfwarligen förmante ryttarne i Hallen, som fleera andra, sin[e] älgz
spiut hafua öf:r winteren uthlagdt, sådant häreffter afstå wid laga straff tillgiörandes. Men
hwadh dhe här effter och härtill af förwettenheet giord, förskontes dhe oppå Kongl. Maij:ts
nådige behagh.
15. Emedhan såsom närståendhe bönder hafwa uthi förtijdhen, så emot h:r capitein wählb:ne
Petter Sabbels som befallningzmannen munsterskrifwaren och landzskrifwaren förbudh och
förmaningh, lefwererat sine dragoner fouragie, men sådant intet achtadhe, och således be:te
deras dragouner hafua kommit till rymbning. Fördenskuldh erkiendhe rätten schiäligt at be:te
bönder ähre förplichtadhe be:te fouragie åter tillställa munsterskrifwaren wält:e Per Börgesson tillfullo nöija och sökie dhe sedhan sine dragoner det bäst dhe kunna och gitta.
16. Erich Påhlsson i Höhla opbiudher gårdhen han kiöpt hafuer af Hans Mårtensson, förste
gången, för 59 r.d:r, men klandras härpå af gårdzens bördemän Hellie Jönsson be:te p:g:r
restituera fram för någon oskyldh på gårdhen komma skall.
18.[!] Denna ringa rätten kan icke påbördha Anders Andersson i Möckelåsen att betahla
handelsmannen wähl:d Andhers Persson Kämpe dhe 7 r.d:r som den förrymbde Joen Swensson af honom borgat hafuer, och i pant monde sättia tuenne små nylandh, men sedhan när
gården ähr blifwin ödhe, ähr han af godhe männ [fol. 222r] wärderat till Christen Joensson i
Kläppe för 70 r.d:r, dhem han creditorerna betalt hafwer, fördenskull befrijas Anders Andersson för Kiämpens förmente fordran till Christen Jonsson i Kläppe. Fördenskull befrijas
Anders Andersson, och han söker sin man Joen Swensson som pening:na borgat hafuer, det
bäst han kan och gitter, helst emedan han Anders, som tolfmännerne witterligit ähr, dessuthan
inlagdt i gårdhen till 40 r.d:r, som han ingen refusion åtniutit hafuer.
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18. Emedhan som månge åtskillige creditorer finnes uthi denna Gielstadh gårdhen, som
Anders och Erich Jönssönner nu beboo, att intet ähr att tillgåå till deras betahlingh, och dhe
effter gårdhens wärdering till 50 r.d:r hafua gäldhen dem betalt. Fördenskull kan denna rätten
icke widare påbördha mehra betahla, än som gårdhen ähr wärdh före, och således befrijes för
dhe andres förmente prætensioner effter rächningens slut, som rätten ehrkänner godh och gill
och af godhe män giordt ähr.
19. Alldenstundh Jeppe Mårtensson uthi Mårtensundh för rätten tillståår och bekänner wara
ständigh skuldh pro resto skyldigh till Joen Olufson i Hållbacken och Mattmar s:n 20 r.d:r
länte pg:r af hans fadher Oluf Olufson för 12 åhr sedhan, hwilke han altsedhan uthan interesse
nutit, hwarföre ehrkendhe rätten Jeppe Mårtensson förplichtat desse 20 r.d:r uthan widare
eenskyllan och tijdz förfollan owägerligen Joen Olufson tillställa och betahla. Hwarmed
sedhan all deras rächningar blifwe å bådhe sidor ophäfne och dödadhe.
20. Emedhan såsom Per Andersons änkia i Trystadh, h. Dordi Persd:r, sig högligen beswärar
öf:r sine stiufbarns målsmäns willia alldeles drifwa henne från sin sahl. mans gårdh och derpå
andra personer insättia, oachtandes det hon [fol. 222v] mestedelen af sin egendomb uthi löösörer, p:g:r och sölf:r till 40 r.d:r måste ehrläggia uthi sahl. mans 80 d:r s.m:tz bötter för förseendhe för qwinfolck, hwaremot rätten denne saak togh uthi noga consideration och betänckiande att hust. Dårdi ähr berättigat uthi refusion i sielfwa jordhen till 15 r.d:r bekomma föruthan dhe 10 r.d:r henne 1666 ochså i jorden hadhes, effter lösörerne eij tillrächte och Dårdi
uti sin mans gieldh erlagt hafuer sammaledes och dhe 4: 3: 13 skill:r som hon uthi gälden öf:rbetalt hafwer, och löösörerne eij tillrächte sig till wedergielningh. Desslijkess dhe 6 r.d:r som
flyta af Göle Persd:rs silfbälte som och gick till uthi Per Anderssons giäldh, och lösörer eij
mehra funnis, som Göhle kan blifwa betalt, och aff jorden tagas skahl på Dordes weg:r till
Göles betahlningh. Jempte och till Simans moder i Böhle, Göle Persd:rs weg:r 4 r.d:r och Oluf
Bengtson i Wästanedh 1/2 r.d:r, h. Dårdi dem betahla skal, och jordhen, när sådant effterkommit är, så belöper summan som h. Dårdi i sielfwa gårdhen tillkommer 40 r.d:r 1 ort 13
sk., som hon en dels uti gield betalt hafuer, dels och för sine inlagde lösörer i gården och
gångne ähre uthi sin mansboot.
Der hoos ehrkiändhe rätten skiäligt at hust. Dårdi är berättigadt framför någon annan att
bruka och besittia halfwa Trystad gården, intill dess hennes barn myndiga blifwa och till fulle
åhren komna ähre, och den andra halfwa gårdhen effterlåtes Joen Persson som Dårdis stiufd:r
Kirstin Persd:r till ächta taga, ährnar bruka och beboo. Men sedan Dårdis barn myndiga
blifwa will rätten denne saak sigh företaga och afhielpa parterna med itt ändtligit slut, hwilken
gårdhen besittia skahl, och hwilka der lösn taga böra då hust. Dårdi sine 40 r.d:r 1 ort och 13
skill:r först uthur fasta jordhen hafwa skahl för än hon afträder. [fol. 223r]
21. H. Dårdi kännes förplichtat att tillställa Joen Larsson i Trustadh, sin antagne landbondhe,
dhe penning:r han i gårdhen kan inlagdt hafwa till 10 ½ r.d:r, afkortandes det hwadh han eij
betalt hafuer, och h. Dårdi sielf betahla måste, som Joen eij efterkommit hafuer, hwarmedh
dhe sedhan skohla wara åtskildhe, och Joen sedhan förplichtat trädha der ifrån uhr gårdhen.
22. Mårten Mårtensson i Bäck bewilliadhes faste- och dombreeff på sin gårdh Bäck uthi
Hallens tingl. af 3 tunl:d, alldenstundh hans kiöp å samma jord ähr lagligen opbudit och
lagståndit, och ingen i medler tijdh af nästom frändher derpå hafua klandrat.
23. Oluf Hemingson i Tijfwarsgårdhen bewilliadhes faste- och dombref på sin gårdh
Tijwarsgårdhen i Norderöö sochn af 3 tunl:d, alldenstundh hans kiöp å samma jordh ähr
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lagligen opbudit och lagståndit och ingen i medler tijdh af nästom fränder hafua derpå
klandrat.
24. Christen Joensson i Kläppe opbiudher gårdhen han bebor andre gången, kiöpt af Anders
Giök för 70 r.d:r.
25. Afsadhes uthi sachen emillan Måns Erichson i Bye och Gunnar Erichson i Hammannäs,
at der Gunnar eij tillställer Måns Erichson 80 r.d:r till nyåhret 1669, som han i gården inlagdt
hafuer, så effterlåtes Måns Erichson tillträdha gårdhen, det Gunnar sådant sin låfwen effterkommer, så frampt han will gårdhen behålla.
26. Sahl. Oluf Anderssons änkia i Höhla och Hallens sochn, h. Märet Olufzd:r, bewilliadhes
faste- och dombref på sin gårdh Höhla af 4 tunlandh, alldenstundh hennes kiöp å samma jordh
ähr lagl. opbudit och lagståndit och ingen i midler tijdh haf:r derpå klandrat.
27. Dato bewilliadhes och uthgafz dombreff till Lars Nilsson i [fol. 223v] Hahlebacken på hans
oprättadhe lagbudne föreningzskriffter medh sine bröder, bägge Erich Nilssönner widh
nampn, för dheras arfborne hemman 3 ½ tunl:d nöijachteligen uthbetalt, och der ofwanpå
försöria fadhren Nils Joensson till sine dödhe dagar, och honom hedherligen till grafwn
befordra.

Ting 26 mars 1669
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 11v – 13v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. EXIe:3150, fol. 627v – 629v, RA.

Hallens tingelagh d. 26 martij a:o 1669. Närwarandes befallningzman wäl:tt Daniel Bertillsson med nämbden.
Peder Jonsson i Snussbacken
Mårten Mårtensson i Bäck
Päder Erichsson i Höije
Pär Bertillsson i Öfwerhallen
Oluf Pållsson i Ytherhallen
Anders Mårtensson i Geetåsen
Pähr Jonsson i Lååsböhle
Lars Bertillsson i Hammarnääs
Hallfwar Oluffsson i Byen
Joen Jeppesson i Brasta
Nills Mårthensson i Trusta
Erich Persson i Arfsundet
Erich Persson i Arfsunde aflade sin tollfmana eedh.
1. Joen Helgiässon i Ifehlnähs fästade lagh att lagligen sielf befrijas ifrån deth ryckte såsom
dragonen Oluff Simonsson honom skälldt hafwer, för något höö Joen hafwer owiterligen
hemfördt, uthan ägadens Oluff Simonssons och kiöparens Mårten Långz närwaro, ehuruwäl
han honom tillförende ombidit hemföra, men icke bätter förstådt, och deth ensammen giort,
helst emedan Joen Helgiässon först hafwer höet werderat för 3 orth, men sedan då deth war
hemfördt allenast werderat för 1 ½ orth, som Mårten Lång betygar. Ländzman Clemmet
Oloffsson och Gunnar Hemingsson i Högste wittnar sigh hafwa hördt att Oluff dragonen
hafwer skäldt Joen Helgersson för tiuff.
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2. Emedan såsom Oluff Simonsson dragonen, tillstår hafwa slagit Nills Joensson en öhrfijl
för någon opvuxen trätta dhem emellan, sachfälltes derföre till 3 m:k s.m:t effter 13 cap.
Sårm. B. L.L.
3. Kyrkioherden uthi Sunne pastorat, höglärde mag:r Joanes Petræus, insinuerar i rätten
hans excell:tz högwällborne h:r govuerneurens resolution af Rödhööns landztingh d. 23
februarij 1669, hwilken för allmogen och sittiande rätten publicerades, och Anders Andersson
i Geetåsen pålades dereffter sigh regulera. [fol. 12r]
4. Emedan såsom h:ru Kerstin Oloffzd:r i Håff hafwer förleditt åhr misstänkt hustru Kerstin
Nillsdother hafwa förgiordt sin koo, men nu ähr Håffz Kerstin eij tillstädes, uthan liger uthi
barnesängh, och hustru Kerstin Nillsd:r hafwer i desse dagar mist sin man, kan derföre sachen
eij optagas, uthan remiteras till laga tingh.
5. Joen Helgiesson i Ifuelnäs, som oppåropades och har gådt ifrån tingzplatzen, saachfälltes
till 3 m:k s.m:t för swarlösa.
6. Emedan såsom Joen Helgiesson eij hafwer efterkomit den domb som förledin åhr 1665 d.
2 novemb. afsades att betalla till Mariæby kyrckian 6 orth, uthan deremoth treskas, saaker till
3 m:k s.m:t.
7. Erich Pållsson i Hälla opbiuder gårdhen han åbor andra gången, kiöpt af Hans Mårtensson för 59 r.d:r.
8. Oluff Joensson i Wåde [Wälje], en gamal man om sine 67 åhr, wittnade effter aflag[d]h
edh, på wällärde h:r Pädher Saltovij begiäran och anmodande, om den skillnadh emelan hans
cronegårdh i Jerstadh och dhe östre grannarne ibid., nembl. att medan han för 20 åhr sedan
hemmaneth Jerstadh, der leuten. Mårthen Larsson nu åbor, brukade, hafwer Högewägen till
Högeåhn warit een skilldnath emellan h:r Pädher Saltovij hemman och sin grannes gårdh, och
alldrigh effterlets gå wästan Högewägen, dethsamma wittnade och leutnantens granne Pähr
Oluffsson i Jersta, doch icke med sworin eedhe, att hans förälldrar hafwa medh loff och
min[n]e fått gådt på wäster sidan om wägen, medh muulbetande, men icke medh yxebördh,
annath bruuk eller hööbergande.
Bewilliades syn först emellan Hierstamännerne sins emelan, och sedan emellan Kläppe-,
Böhle- och Wälliemän å den ena, och Höge män å dhen andra. [3:tio] emellan Hersta och
K[lä]ppemän.
9. Eme[d]an såsom tolffmannen Joen Joensson i Höhle för rätten bekiänner och tillstår
hafwa för 8 åhr sedan kiöpt en särck af Stor Lars ryttare för 1 al:n toback och 4 kackor brödh,
hwillcken kune warit werdh 16 skill:r, och bem:te Lars den stulit af Elin Erichzd:r i Byen,
men bem:te särck igenkändes af Ingebor, hans dother, [fol. 12v] uthi Joen Joenssonz kläder, då
dhe tvetade; hwarföre saachfältes Joen Joensson i Höhle för snatterij till 3 m:k s.mynth.
10. Effter slutin rechningh här inför sittiande räthen blifwa Måns Erichsson i Byes försträckte
penningar till Gunnar Erichsson i Hammannähs 80 r.d:r in specie, derföre 18 åhrs intrese a 6
prosento, belöper sigh inales 86 r.d:r och 1 orth och 18 skill:r och hela debetzsumman 166
[1/4] r.d:r 18 skill:r. Deremoth hafwer Gunnar betallat Måns Erichsson på intresse 29 t:r korn
a:o 1651, 1652 och 1653. Då tunnan galt 3 r.d:r in specie, belöper 87 r.d:r, sedan contante
penningar 20 r.d:r. Rester altså på sielfwa capitalet 59 r.d:r 1: 18 skill:r, men Gunnar godhwilligen lofwade för richtigheeten skull förähn han går af tinget betalla honom 60 r.d:r in
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specie, huilket sitt löffte Gunnar kännes förplicktat effterkomma, huar och icke så tillträder
Måns Erichsson gården, nu ginast i detta åhr att såå.
11. Ländzman Clement Oluffsson berättar hafwa laghstämpt leuten. Mårten Larsson Reuter
till tingheet, att swara på hans excell:tz höghwällborne h:r gouverneurens mandatorial, gifwit
Mårten Oluffsson i Tifwarsgården och Oluff Hemmingssons sach på Norderööhn, men sådant
eij achtatt, mindre personligen comparerat wedh tinget, uthan sändt medh sin sohn twenne
breff sägiandes eij willia swara, för synen gången ähr emelan grannnarne, hwilket eij angå
desse sacher. Tillspordes för den skull leutenantens sohn hwad för fall han hafwer att han eij
kan komma till tinget, om han ähr siuker? Då han swarade neij? Borde alltså dherföre nu för
swarlösa plichta, men opskutes till hans præsentz.
12. Anders Joensson i Gällsta kiännes förplichtat på sin broders Erich Joenssons wägnar, som
förrymbder ähr, att betalla till Lars Bertillsson i Hammannäs 5 ½ r.d:r uthan wijdare opskoff,
helst emedan Anders hans jordepart besitter, och sådant bekenner effter sin sal:e faders ordh,
gällden wara richtigh, och sagdt när Lars penningarna haf:r fordrat, deth finnes så myckit
effter sigh så att dhe penningar kuna blifwa betallthe. [fol. 13r]
13. Nills Pärsson i Öfwerhallen opbödh sigh till sytningz förste gången, hans lilla hemman
består allenast af 1/2 tunelandh, huartill Erich Andersson ibid. till detta och bördigh ähr, willia
emothtaga, och hans rätth förbehållin, men allenast i detta åhr effterlåtes Mårten Lång be:te
lilla hemman såå, effter Nills har så medh honom accorderat.
14. Mårthen Jeppesson tillstår sigh inför rätten wara skyldigh till Swen Oloffsson i [Geet]åssen 5 r.d:r länthe penningar för långh tijdh före han kom på gården, dhem han kännes
plichtigh betalla till näste höstetingh.
15. Handelsmannens Anders Kiämpes prætention emot Anders Andersson Göck ehrkännes
för detta afsagda domb på åhret 1668 d. 2 novemb:r gill och godh att Anders Kiämpe söchte
sin man, Joen Swensson i Kläppe, som nu i Norgie ähr, och penningarna emothtagit hafwer,
elliest och hwadh panthen widhkommer, som bem:te Kämpe preætenderar uthfå, så sträfwar
deth emoth gouverneurens sal. grefwe Johanes Oxenstiärnas resolution att panterne böhre gå
och komma under ödesgårdarne igen.
Hallfwar Nillsson i Höge insinuerade i rätten h:s excell:tz höghwällborne gouverneurens
mandatorial på Anders Kiämpe, hwarpå eij kunde resolveras förähn Kämpen sielff kommer
tillstädes och medh sine böcher kan wijsa gäldet wara clarerat eller eij, hwarpå Kämpen sin
replica inlade till näste tingh.
16. Christen Jonsson i Kläppe [opbiuder] gården han åbor tridie gången, och effter ingen
härpå klandrade, dy effterletz honom domb och stadfästelse breff.
17. Päder Pädersson i Brasta opbiuder gården han åboor förste gången, kiöpt aff Gunnar
Nillsson för 72 r.d:r. [fol. 13v]
18. Enar Siulsson i Möckelåsen tillstår sigh wara skyldigh till Christen Joensson i Kläppe
barnpenningarna 40 r.d:r, hwillcka han låfwade innan 8 dagar att betalla, hwarföre kännes
Enar förplichtigh desse 40 r.d:r effter sin låfwen betalla, sampt dherpå löpande interesse a 6
pro cento, eller cedera Christen gården, den inlösa effter mätismanna ordom.
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19. Ehuruwäl desse 3 personer, Erich Jönsson i Lååsböhle, Erich Gunnarsson och Nills
Joensson i Ifwelnäs, hafwa medh wåda ringdt sönder Hallens klocka när dhe opräfwa en grifft
åth Joen Helgiessons barn i Ifuellnäs, ringdt siälringen effter gamble pläghsedh, hwillcket dhe
sigh här ifrån eij unddraga kunde, uthan när klockaren Joen Joensson dagen effter, som war
juullottan, dijt kom, war klockan sprucken, hwarföre pålade rätten desse 3 personer ährlägia
till klockkiöp hwarsin r.d:r, hwarmed dhe för denne gången förskones, och här ifrån sigh en
annan gångh taga till wara.

Ting 26 och 27 oktober 1669
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 66v – 71v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3150, fol. 682v – 687v, RA.

Hallens tingelagh d. 26 o 27 oktobris a:o 1669. Närwarandes befallningzman wäll:tt Daniel
Bertilsson med nämbden.
Pehr Erichsson i Höge
Pehr Joensson i Suusbacken
Pähr Bertillsson i Öf:rhallen
Joen Jöransson i Månsgården
Lars Bertillsson på Hammarnäs
Oluff Pärsson i Hallen
Pähr Joensson i Lååsböhle
Mårten Mårtensson i Bäck
Joen Jeppesson i Brasta
Hallfwar Olsson i Byie
Nills Mårtensson i Trusta
Erich Pärsson i Arfsundet
1. Publicerades hans Kongl. Maij:tts åtskillige ankombne resolutioner, stadgar och placater,
som på föra tinget finnes antechnade, jemwäll om lagmanspäningarnes uthgiörande aff hwarie
röök.
2. Ländzman Clemet Olsson inlade en lista, huar uthinnan några slagzmåhl och sabbatzbrodt förfatade finnes, hwar uthinnan kyrkiowachtaren Jöns Pährsson i Wästaneedh på Norderöön klagade att Pähr Olsson i Mahrby och Oloff Nielsson i Swidie hafwa afftonnen för
midtsommersdagen begifwit sig till öf:r med bååt ifrån Mahrby sochen och till Norderöön, till
be[g]gie sine fästeqwinnor, försummandes så derigenom bijwista gudztiensten på midtsommersdagen uthi Hallens kyrckia, och deremot förorsackat slagzmåhl och sabbatzbrodt hoos
änkian hustru Kerstin Nielsd:r i Backen, der druckit, hwilket tolffman Joen Jöransson i
Månsgården betyga att Pähr Olsson och Olof Nielsson woro druckne.
Wid samman pärlamänte haf:r Oloff i Swedie skuritt Joen Pährsson i Wästaneedh ett
stordt såhr i högre armmen, som ähn öppet ähr, hwaraf han allt sedan har warit oferdig och
försummat derigenom sin näringz [fol.67r] arbette, uthi bästa hööandztijden, som Oloff derifrån sigh eij kan undraga, uthan föregifwer allenast eij skulle fått warit till frijdz för honom,
uthan maant honom uth att slå fångh med sigh, och omsijder tagit till knijfz. Dessuthan haf:r
Oloff Nielsson skurit Anders Hansson i Trugstadh, med samma knijf igenom högre handen,
hwilket Oloff tillståår fått huggit, men Anders fått deth af den händelssen, att han skulle
skillia dhem åth, från Joen Pärsson, men skadan lichwäll skedd aff Oloffz kniff, som honom
hade i handen, warandes oferdigh i 3 weckurs tidh.
För dhet tridie haf:r och Oluff Nielsson skurit sönder Anders Oloffssons wallmarsråck till
6 st:r [hohl], dhå Anders hölt stadigt kringom hans armmar, och war honom ändå öfwermächtigh, och allenast skede på hans råck, men icke på kroppen någon skada giorde. Och
detta ofwantalde slagzmåhl skede uthi sohlgången på midsommarsdagen. Inge annorstädes
hafwa dhe druckit än på Norderöhn, hoos hustru Kerstin i Backe.
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Rätten kan eij undhfalla Oloff Nielsson och Pähr Olsson för dhet dhe kyrckian försummat, plichta 5 d:r s.m:tt huardera, efter 8 puncten om sabbatzbrott. Angående slagzmåhlet
Oloff på Joen föröfwat och slagit honom ett kiötsåår, plichte 6 m:k s.m:tt efter 10 cap.
Sårmåhla B. L.L. och effter det ähr skedt på midsommarsdagen, fördubblas bötterne effter 26
artickel om sabbatzbrotett, och förlijka honom för hans sweda och wärck och bardberaren
löhn, 5 r.d:r in specie, hwarmed dhe woro förlickte.
Nock för deth Oloff har slagit Anders Hansson med tälgknifwen i handen, plichtige och 6
m:k efter 10 cap. Sårm. B. L.L. och förlijkan med 6 ort för sweda sin, men för det han har [fol.
67v] ristat Anders Oloffssons wallmarsråck 6 st. hohl förskontes han effter måhlzäganden gaff
honom till.
3. Christopher Reij, som lagl. stämbder ähr till tinget, att swara till deth sabbatzbrodt han
begångit haf:r, som kyrckioherden dethsamma betygar, saaker till 3 m:k för swarslösa.
4. Hallfwar Oloffsson i Qwissle, som haf:r slagit Niels Nielsson ibid. en öhrfijl, för deth han
har rodt ifrån honom, hwilket Hallfwar tillståår gångit tijt med wredsmåd, och bem:te drengh
slagit, saachfältes till 40 m:k effter 5 cap. Edzöres B. L.L., dock för hans fattighdomb förskontes med 3 m:k s.m:tt uppå Kongl. Maij:tts nådige behagh.
Desslijkest klagade och Angnis Oloffzd:r, Anders Jeppessons hustru i Qwissle, att några
dagar för Michaelis haf:r Halfwar Oluffsson i Qwissle kommit till henne druckin, och med
wredzmodh frågat effter man Anders, hwillcken eij hemma war, då Angnis haf:r honom
spottzskeligen swarat något ohöfwiskt, att dher hunden har bijtit ihäll fååhren, så äth du up
hunden igen, så fåår du skinn och kiött igen, deth Angnis nu neekar till, och inga wittnen
deröf:r, uthan Halwar tillståår sigh stött henne på näsan med yxan så att hon blöde, och blåå
war längie deraff, men sådant affbudit hoos målzäganden, och honom sin brodt efftergaff,
förskontes han på Kongl. Maij:tts nådige behagh med 40 m:k s.m:tt effter 5 cap. Edzöres B.
L.L. för medelst sin fattighdomb och högelige böön och anhållande.
5. Anngaffz och i rätten huru såsom ett slagzmåhl förorsackas på 8:de söndagen effter
Trinitatis, huru såsom föraren Joen Skalk och Swen Andersson i Höijen hafwa kommit i trätta
om een [fol. 68r] häst, då tolffman Erich Pährsson dhem näpfzat med sådant uppehålla, och
woro wärde för sådant oliudh komma i kistan [fängelse], då dragoun Christopher Reij dett
förtrutitt, tagandes hwarandra i hååret, och dermed uthgångit, som dhe begge tillstå. Då
Christopher uthkommen war har Erich Nielsson i Hommannäs slagit Christopher med en
stöör öf:r armen, då een annan dragoun, Aron ben:d, tagit samma stöör och slagit Erich öf:r
hufwudet, hwilken nu eij tillstädes ähr. Öhlet hafwa dhe bekommit till kiöp hoos sochnestugumannen Jöns Olsson.
Och corporalen Niels Gunnarsson, som skulle skillia dhem åth, slagit öf:r högre handen
med een kiäpp, waraff knoogen ähr opswullin och blifwit oferdigh, men excuserer sigh
dermedh att dher han eij har tagit wärijan af dragoun, och dhen undangömbdt, hade större
parlamente skedt, derföre styrde han till gode och råckat på handen med kiäppen.
Saachfälltes alt derföre Erich Nielsson i Hommannäs för stöörslängen till 6 m:k s.m:tt
effter 13 cap. Såårm. B. L.L. och 16 puncten sabbatzbrotten dubbelt. Noch Christopher Reij
dragoun skall bötha dubbelt, 6 m:k för deth han hårdragit tolffman Erich Pärsson, effter
sabbatzordinantien. Erich Pährsson förskontes effter han först blef håårdragin, och nödgas
taga emoth, att wäria sigh.
6. Gertrud Nielsd:r, födh i Wällwijken, bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med Hans
Larssons Biörkmans tiänare Joen Andersson och aflat tillhoppa barn, hwilket föddes förledin
sommar. Intet ächtenskap ähr uthfäst, eij heller någonthera påståår. Denne bekännes och
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hafwa hafft lägersmåhl med en ryttare, Erich Ryss [Rijss] ben:d, för 9 åhr sedan, men nu
härifrån rester ähr, hwillken logerade i Höhla by, inga barn haf:r hon med honom aflat, som
Höhle grannarne betyga. Saachfälltes hon derföre till 20 m:k [fol. 68v] silf:rmyntt, och nu,
andre resan, dubbelt till 40 m:k, effter Kongl. hoffrättens resolution, och Joen Andersson 3
m:k s.m:tt, effter hon war lägrat tillförende, men kohnan plichtar medh fängelsse effter hoon
intet har att bötha medh. Men barnet födha och skiöta effter 18 cap Ärf. B. Landzl.
7. Gunnar Hemminghsson i Hougsta klagade att förledin d. 8 novemb:r 1668 haf:r dragon
Joen Erichsson Brask, födder i Hougsta och Hallens s:n, druckit några kannor öhl med
corporalen Niels Gunnarsson i sitt qwarter i Hougsta, och när Joen har blifwit druckin
refererade han huru han skulle betalla Gunnar Hemminghsson för deth han har slagit honom
medan han war ungh, hootandes detsamma att wedergälla. Gick alltså corporalen till Gunnar
och honom detta förtälde, förwarnandes honom achta sigh. Då corporalen ginast bortgick,
men strax effter haf:r Joen Brask kommit effter med dragin wäria, lembnat bälian hemma,
springandes till Gunnars gårdh, och i [wägen] kommit effter Anders Joensson och Oloff
Jonsson i Backen, tagandes aff honom Joen wärian på broon, då Joen sparkade på dörren,
williandes in till Gunnar, då Gunnar frågat hwillcken han hade med sigh i fiölie. Swarade
ginast Anders och Oloff, som bekändt ähr, tagit wärian aff honom och kastat den på taaket,
elliest der [det] eij hade sket, hade han fuller den gången giort Gunnar skada. Hwarpå Anders
och Oloff sin edh aflade, att Joen Brask har under wägen hotat att slåå Gunnar. Omsijder läth
Gunnar op dörren, och dhe ingingo, och när dhe en stundh der sutit bortgångit, men ingen
skada giordt, den gången giorde, hwilket han upå tillfrågan eij undfalla kunde, uthan tillstodh.
Saachfälltes han derföre till 40 m:k s.m:tt effter 5 cap. Edesöres B. L.L.
Desslijkest klagade och Gunnar att Joen Brask haf:r en annan [fol. 69r] gång, om en
söndagzaffton d. 12 junij, slagit sigh medh en steen i hufwudet, hwartill Joen neekar, föregifwandes när han skulle taga sitt affträde ifrån Oloff Tyrissonz gårdh, haf:r Gunnar fattat
honom i axlarne, bedit honom giöra gren för deth han har kommit sin dotter i tahl, skufwandes honom öf:r iända, så att han stötte sigh i ansichtet emot sättet, hwaraf han for illa och
blödde i ansichtett och fick såår. Och emedan Brasken war der för[e] i stugun för Gunnar, kan
eij räcknas för hemgångh, uthan saackfälles för skufwandet effter 13 cap. Sårmåhla B. L.L.
till 3 m:k.
Föruthan detta klagade och Jeppe Mårtensson i Mårdtsundh att dragoun Joen Brask haf:r
på bem:te söndaghaffton slagit honom med en sten, trenne slagh i hufwudet, som Halfwar
Oloffsson och Niels Mårtensson betyga, eij heller Brasken sigh derifrån undraga kan, uthan
Jeppe farit illa och blödt myket, så att hollen har effter syntz, och warit oferdigh längie.
Sachfälltes Joen Brask för hwartera stenslaget till 6 m:k s.m:tt effter 10 cap. Sårm. B.
L.L. och effter deth skede på en söndagh, hade rätten fough att duplera straffwet, effter 16
cap. om Sabbatzbrottz ordinantien till 12 m:k s.m:tt hwartera slaget, men för hans fattighdomb förskontes han med änkla bötter uppå Kongl. Maij:tts nådige behag.
Desslijkest haf:r Joen Brask skufwuat Gunnars sohn Hemming på kyrkiowägen, då dhe
gingo heem, för det han kallade sig Joen Rapp, som skede förledit åhr 1667, då Brasken eij
comparerade, uthan nu bekänner sig skufwat honom för be:te skällzordh. Sachfälltes till 9 m:k
effter 13 cap. Edzöres B. L.L. för kyrckiofredz brott, och poiken, som eij tillstädes ähr, opskiutes till näste laga tingh, då han comparera skall och swara till skälzorden. [fol. 69v]
Ländzman Clemmet Olsson, Pehr Joensson i Suusbacken och Lars Bertillsson i Hammannäs, som woro på syhn nämde emillan Erich Beng[t]sson i Hougsta och hans granne
Gunnar Hemminghsson, när dhe heella den dagen sine ärender förrättat hafwa, och dhe gingo
hem om afftonen, budo Joen Brask med hans fader Erich Bängtsson sin granne Gunnar hem,
att förlijkas och bytta hwarandra till lagz någre jordeparter, som belägne woro på huars dheras
ägor, och effter målltiden haf:r Joen Brask kallat Hemmingsson tiuff, för deth han skulle burit
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tädan ett fångh höö, och deth öfrige tändt elden på gållfet slåtten, till hwillcket Gunnar neekar,
sedan skällt Gunnar för swänske mördere, såsom och förwijtat Gunnar mördt barn uthi sin
moders lijff, då Gunnar swarat: Du lögh. Sprangh Erich Bengtsson up ifrån gållfwet: Jaa, tagi
tigh fahnen, som tu har giordt. Begaff sigh så Gunnar till Lars Bertillsson tolffman, bidiandes
honom taga sigh i hängn och förswar. Fattade omsijder Joen Brask effter musqweten, som på
wäggen hängde, då Lars Bertillsson togh ochså musqweten, men Pähr Joensson i Suusbacken
togh af dhem begge mussqweterne, då Brasken fattade uthi Lars Bertillssons skägg med
begge händerne och reff deth uth, som hade ett stordt skägg, dragandes honom utåth gålfwet
widhöppen liggiandes, eij släppandes deth förän det war rifwit och Lars deremot (som eij
annars kunde wara) fattat Brasken uthi hååret, då Erich Nielsson i Dahlen skillde dem åth.
Sedan Lars kom op af golfwet, sade Clemmet Olsson, på sådant mahner kunde wij eij längre
sittia här, uthan gingo på dörren, williandes hafwa Gunnar med sig, men Brasken togh i
Gunnar och hade honom tillbacka, hållandes honom i hååret i dörren, men Erich Nielsson i
Näset hade Gunnar uth ifrån dhem, fölliandes sedan Gunnar hem. [fol. 70r]
Rätten tillsporde Erich Bengtsson om så i sanningh wara, om Gunnar har mördat hans
hustrus barn, till hwillcket Erich nu neekar, honom derföre eij misstänkt. Till detta procederer
betyga ländzman Clemment Olsson och Pehr Joensson i Suusbacken och Erich Nielsson i
Hammannäs så i sanningh wara, deth dhe medh edh ährhålla willia, hwartill Joen Brask eij
heller derifrån sig unddraga kan; hwarföre lades detta till nembdens öf:rwägande, och
ehrkände skälligt att skägget ähr manzens heder och ähra, att Joen Brask ähr derföre förplichtigh ehrlägia 40 m:k s.m:tt effter 20 cap. Tingm. B. L.L.
Angående deth att Brasken har skälligt Gunnar för tiuff, barnemördere och swänske
mördere saachfälltes derföre till 3 m:k s.m:tt hwartera för twenne skällzordh, ähr 6 m:k, hellst
emedan han retter sigh och bedz före till fölie af 43 cap. Tingm. B. L.L.
Dertill med klagade Oluff Olsson i Gåij att Joen Brask hafwer förledin sommar, på
söndagz afftonen medan sohlen war uppe, kommit till sig effter ett plogjern och faatringh som
skulle förferdigas, hwillcket eij ferdigh war, haf:r han tagit Oluff i hååret och om näsan så att
blodet kom uth, såsom och hårrifwit hans syster Anna Olofzd:r, hotandes Oloff med
plogjernet, så Oloff fattade i yxan att wäria sigh med, men Brasken lade plogjernet ifrån sigh,
sammaledes och Oloff yxan, att ingen skada dheraff skede, uthan Oluff medh sin moder Elin
Böriesd:r och dottren Anna rymbde ifrån gården till sin grannes gårdh, Niels Jeppesson i
Gåije, som lågh på sin sängh, hwarest Oloff synte sig wara blodigh, och Anna wara
håårrifwit, det [fol. 70v] Nils Jeppesson och Oluff Olsson i Backen betyga för rätten, eij heller
Brasken af dhem någon eedh äsker, uthan omsijder tillståår. Ähr för den skull Brasken
saachfälter effter ofwan bem:te capittelen för twenne håårdragh på Oloff och systren à 3 m:k
och för pust 3 m:k effter 13 cap. Sårm. B. L.L. Och effter det ähr skedt på söndag affton borde
bodten effter 16 articklen i Sabbatzordinantien dupleras, men förskontes dermed item för
begångne sabbatzbrott 40 m:k s.m:tt. Hade wäll rätten fough med fängelsse honom plichta
låta, men för hans förböön att uthlofwa both och bättringh, hwarföre han uppå Kongl. Maij:tts
nådige behagh förskontes, men kommer offtare igen skall det ståå honom öppet.
Uth[om] detta klagade och Gunnar Hemminghsson i Hougsta öf:r Joen Brask och hans
fader Erich Bengtsson hafwa burit på hwar annan hugg på sin åker med stöörslagh, hwillcket
eij för wijst kan räcknas huru många dhe kunna æstimeras före, uthan Gunnar har illa fådt
hugg både i hufwudet som om kroppen, warit all blåå, som Niels Jeppesson i Gåije, Hallfwar
Jeppesson och Oloff Tyrijsson betyga, warit illa hamblader, desslijkes Gunnar slagit Erich
Bengtsson med stöören öf:r armen, så att han ähr oferdigh. Inge wittnen; detta ährendet lades
till nämbden att dhe för sine orolige procedurer skola plichta hwar för sigh, nembl. Erich
Bengtsson för 4 slagh, för 3 st:r à 3 m:k och det fierde i hufwudet, så att han swijmade, 6 m:k;
Joen Brask ett slag 3 m:k dito; Gunnar uthgifwit ett slagh 3 m:k, effter 13 cap. Sårm. B. L.L.
Noch Erich Bängtsson för ett blodhsåår på Gunnars sohn, att blodet uthkom 6 m:k effter 10
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cap. ejusdem titulo, noch Gunnar Hemminghsson för ett stöörslagh 3 m:k, androm sådanom
ostyrige [fol. 71r] sällar till exempel och warnagel, och hwillcken som nu häreffter den andra
oförrätter, skall hafwa förbrutit wijthe 40 m:k s.m:tt, som dhem emelan lades.
8. Ehuruwäll hustru Kerstin Nielsd:r i Backen ähr förmedelst en trätta angifwin, aff h:u
Kerstin Olufzd:r i Håff, skulle hafft misstanckar till henne förgiordt hennes koo, som h:u
Kerstin Nielsd:r henne hastigt kördt uthur kornåkeren, och der skulle miölcken minskat. Men
såsom h:u Kerstin i Håff sådant afbedit haf:r hoos Kerstin i Backen och wänligen förlijkte,
icke wetandes med hwarandra ähn ähra och godt. Sammaledes och tolfften som allmogen eij
annat wetta med Kerstin än som godt ähr, dy frijkändes Backe Kerstin för sådant wijtesmåhl
och misstanckar, helst emedan ingen finnes som sådant henne fulleligen med skähl öf:rtyga
kan, uthan förmantes allmogen deth dhe sådant taga sigh wara före, widh laga straff tillgiörandes.
9. Sammaledes och gamble gumman hustru Kerstin Olofzd:r, sal. Niels smedz änkia, som
och förwijttes aff Jeppe Mårtensson i Mårtsundh, som skulle hon hootat honom, och i samma
wicku skulle en koo mistat i fäähuset, men nu sine ordh återkallar, och bedz före, ej wetta
annat med henne än ähra och godt, uthan hemskiuter detta under Gudz domb, och såsom hon
inge skähl härtill haf:r, dy frijkallas hustru Kerstin och Jeppe sattes i stocken effter han intet
hade att bötta medh.
10. Olof Simonsson dragoun förlijktes med Joen Helgiesson i Ifelnäs om någre saacher som
uthi drukenskap ähr förekommit, [fol. 71v] och ingen weth med den andra än ähra och godt,
och den misstancken ophäfwes, om något höö skulle warit bortkommit.
11. Jöns Jöransson i Degernääs förlijktes med sin wederpart, Mårten Olofsson i Tijfwarsgården om någre gamble prætensioner således att Mårten skall ehrläggia till Jöns 1 r.d:r,
hwarmed sedan alla dheras begge fordringar skall wara ophäfwin och åttskillde.
12. Mårten Långh och tolffman Pähr Joensson i Lååsböhle förlijktes för rätten om någre
skällzordh Mårten haf:r aff [o]förståndh Peder tillwijdt för några små saacker, såsom: par
skacklar, 2:ne raxter, som på Pers skough huggne ähre, och 1 jernstycke som Mårtens hustru
har giffwit loff på, som af intet wärde ähre.
13. Pähr Joensson i Suusbacken opbiuder ett slåttängh, widh nampn Steensbacken, förste
gången.
14. Munsterskrifwaren Pehr Böriesson opböd gården han åbor andra gången, wederbörandom
till åtherlössen.
15. Hans Larsson Biörkman opbiuder Wärköö gården andra gången, wederbörandom till
åtherlössn.
16. Erich Påhlssons gårdh i Höla opbödz tridie gången, nästom frendom till åtherlössn,
jempte dess anwände åboo till 83 r.d:r.
17. Erich Nielssons gårdh i Hammarnäs om 5 tunnelandh, som sal. Pähr Mårtenssons barn
tillkommet, och giordt jordebytte med förmyndaren Jöns Jöransson i Degernäs, opbödz förste
gången nästom frändom till åtherlössen.
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Extraordinarie ting och rannsakning 13 april 1670
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 147v–149r, ÖLA.

Hallen den 13 aprilis 1670. Höltz extraordinarie tingz och rannsaackningh, närwarandes befallningzman och nämbden, som specificeras den 26 octob. 1669.
1. Effter högwällborne richzrådens Kongl. commissariernes h:r Gustaff Posses och h:r
Johan Gyldenstiernas resolution af dato Rödön den 22 febr. 1670, såsom och sidermehra h:s
excell:ttz högwällb:ne h:r gouverneurens mandatorial effter högbe:te Kongl. commissariernes
Renigh, de dato Geveleborgh d. 21 martij 1670, anställes ransackningh öfwer fältwebelnz
Petter Apels procedeuhr utj Hallen. Dy framhades hans wederparter dhe han hafwer oförrettat
och såsom landzens 24 och gemene allmoge i Jemptelandh hafwa af en godh willia
ut[v]ungne låfwat och tillsagdt h:s excell:tts högwälb:ne h:r gouverneuren Carl Sparre, att
föra några lass tällgsteenar uthföre genom landet, hwaröf:r dhe så nu, som tillförende på
tillfrågan aldrig hafwa klagat, eller nu förtijden sig beswähra, flytandes allenast oredan, som
allmogen i Hallen bekänna, att Petter Apel hafwer jempte h:s excell:tts h:r gouverneurens
steenlass som anno 1668 om winteren uthföre till Sundswaldh fördes, låtit ett sitt lass, a[ff?] 2
tunnor tungodz föllia i blandh, uthföre, från Degernäs till Brunflodh, som Jöns Pährsson i
Westaneedh förde, den det intet klagar, men det andra Petter Apels lass sattes neder i
Degernes, som aff Petter Apel i Beckressan[?] bordtsålldes. Uthaff samma tillfälle bleff ett
stenlass qwarsatt, och Petter Apels egit lass gick med dee andra stenlassen fort uthföre, och
det qwarsatte stenlasset skulle Erich Bengtsson i Hogsta, Jeppe Mårtensson, Mårten
Gunnarsson och Siul Jonsson i Lååsböhle föhra. Apels lass gick fordt med andra, och för det
stenlasset eij framkom haf:r Apel derföre af Erich Bengtsson i Hougstadh i förlickning
bekommit een r.d:r, den han af godh [fol. 148r] willia utgaff, men såsom Apel sedan hafwer 3
r.d:r till fordrat, dhem Erich eij williat utgifwa, haar Apel slagit Erich Bengtsson en öhrfijhl,
derföre sonnen John Brask, uthi fadrens frånwaru på commision haf:r detta klageligen
angifwit, att såsom han sedermehra haar fördt stenlasset till Brunflodh, förmente han sigh
kunna winna igen be:te r.d:r som han af godh willia uthgifwit hafwer, den Apel nu effter
Kongl. commissariens resolution låfwade restituera. Till denne Erich Bengtssons præte[n]sion, kan Apel sigh här från eij unddraga, uthan tillstår som författat ähr.
2. Jeppe Mårtensson i Mårtsund och Mårten Gunnarsson, som woro utj samma lagh at föra
det qwarsatte lasset, betyga att dheras granne Bengt Larsson hafwer på dheras wäg:r uthlagdt
ett 6 marks stycke till Erich Bengtssons son, Jon Brask, på deth lasset eij skulle blifwa
förhindrat och nedersatt i Degernäs, uthan jempte dhe andra fort komma, hwillcket 6 m:k st.
Erich Bengtssons son Jon Brask har emottagit, sig nedersatt och det opdrukit, hwarigenom
lasset ähr på 8 dagars tijdh skiudzsatt, och Apel således på långan tijdh måste i Sundzwaldh
förtöfwa och lefwa med sin egen förtäringh, derföre Petter Apel hafwer enfalldeligen, som
han berättar, söckt sin refusion för det han lågh i Sundzwaldh, hoos dhem som orsaken warit
att stenlasset eij med dhe andra framkommit, och wid Apels åtherkompst från Sundzwaldh,
fan han stennen i Brunflodh ståendes, den han skikade uthföre. Hafwer för den skulld Petter
Apel uthfordrat af Jeppe Mårtensson en tunna korn, den Jeppe effter trägit anhållande nöggas
uthfå utj landzskrifwarens Lars Jönssons och h:r Hans Drakes närwaro, dock icke sielff
uthpantat, som böndren angifwit hafwa.
3. Aff Mårten Gunnarsson har Petter Apel uthfått 1/4 dhels tunna ärter, och sedermehra 3/4
t:r fordrat, men omsijder dhem efftergifwit, hwaröf:r Mårten eij widare klagar, när han får sitt
igen, hwilcket Apel låfwade genast betahla. [fol. 148v] Den 4:e supplicanten Siul Jonsson i Lås65

böhle hwadh widhkommer, hwilken öf:r detta aldrig har klagat, eij heller warit på commission, uthan en hans swåger, fördetta ryttaren Mårten Långh, detsamma effterkiärat och dhe
andra opstudzat, tillijka med sig klaga. Men nu berättar Siull, det alldrigh warit hans willia
sådant att angifwa, uthan förlickt wara om 1/2 t:a korn, den han nu eij påtahlar.
Föruthan dhe 2 tunnor tungodz af sallt Apel 1668 iblandh h:s excell:tts högwällborne h:r
gouverneurens stenar har uthföra låtit, som tillförende 1667 (iblandh h:s excell:tts stengodz,
som allmogen bewilliat uthföra) uthfördt 4 t:r saltt och en t:a sill bestående af 2 lass uthan betallningh, (hwillcke Apel imponerades fortzlen genast betahla) som Apel tillförene på Kongl.
commission har bekändt, och Kongl. commissarierns ransackning widare innehåller.
Tillspordes för den skull allmogen om flera funnes som hafwa något mehra att klaga öf:r
Petter Apel, antingen för obetalte skiutzhästar eller annat? Hwartill intet swarades, eij heller
någon opå tillfrågan framkom, som sigh widare hade öf:r honom att beswähra, oansedt man
op- och uthföre landet haf:r en curss uthgå låtit, på denne dagh, med sine klagomåhl infinna,
flera eij tillstädes kommit, ähn desse 3:ne personer.
Sidst förmähles utj Kongl. commissariernes resolution att Apel ähr skyldigh framwijssa
befallningzmans ordres, hwillken zedel Apel föregifwer wara förkommen, den tolfmän bekänna lyda till sigh, och ländzman, att ransaka härom, hwillcken skulle wara orsaken härtill,
då tolffmän hafwa ransakat i sochnestugun och befunnit Erich Bengtsson med sine lagzmän
hafwa stådt tillbacka, då tolffmän hafwa dhem förhållit förlijka Apel, som dhe bäst kunna
åsämbias, hwareffter Apel sedan kornet opburit hafwer [fol. 149r] och sedermehra dheröf:r
klagat, när dhe hafwa förstådt att Apel hade iblandh stenlasten ett lass sitt eget godz.
Så emedan Petter Apel allt detta ofwanstående fuller bekänner hafwa föröfwat, effter
tolfmäns i Hallen hemställande till förlijkning effter befallningzmans zedel, att om deta ährendet ransaka, af wederböranderne utfordrat kornet och pänningarne, som här äfwen specificeras, och måhlsäganderne uthlåfwat förlijka, hwillcke eij heller widare här öf:r klaga. Eij
heller kunna dhe Apel öf:rtyga något ifrån dhem sielf uthpantat, mehra ähn en öhrfijhl gifwit
Erich Bengtsson i Hogstad. Böhnfaller för den skull Petter Apel på det aldra ödmiukeligast
hoos höga öf:rheeten, at hans brott eij må så högdt optaget blifwa, uthan allenådigast lindrader, helst emedan han ähr en fremnande person, födder utj Revväl wid Lemport, som han
föregifwer. Och såsom denne ringa rätten eij wijdare anförtrodt och befalt ähr än allenast till
ransackningens, och eij till dombz optaga, remitteres för den skulld utj ödmiukheet denne
ransackningh till h:s excell:tts höghwällborne h:r gouverneuren. Sålunda, som bemält ähr,
wara ransackat, betygar undertecknat med egen handz underskrifft och tingelagetz brukelige
signete.
Såsom Jeppe Mårtensson i Mårtsundh hafwer för[l]edin martij månadt, den 26, skälldt ländzman Clement Oluffsson för röfware och kreckefottade diefwul, för det han har uthpantat 3
m:k s.m:tt saakörer, panten dagen effter sedan aff ländzman igentagit uthan ländzmans
tillståndh, som Hans Larsson Biörkman, Pehr Jönsson i Lååsböhle och Oloff Påhlsson detsamma betyga, hwillcket Jeppe tillståår omsider utj druckenskap sagdt, och nu bedz före, men
androm sådanom till excempel saakfälltes han effter 30 [fol. 149v] puncten utj Kongl. Maij:tts
Executionsstadga och 32 cap. Rådhst. b. St.L. och 12 cap. Kongz. b. St.L. till 12 m:k s.m:tt,
hwillcke fördubblas till sex d:r s.m:tt effter berörde 30 punct hwarmed han dherwid, såwida
för det öfrige förskones.
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Ting 24 och 25 oktober 1670
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:7, fol. 171r – 178r, ÖLA.

Hallens tingelagh d. 24 och 25 octobris 1670. Præsente befallningzman och nämbden.
Pähr Erichsson i Höge
Pähr Jonsson i Sunssbacken
Lars Bertilsson i Hammarnäs
Jon Jiöransson i Månsgården
Pähr Jonsson i Lååsböhle
Mårten Mårtensson i Bäck
Nills Mårtensson i Trystadh
Halfwar Olofsson i Bye
Oluf Påhlsson i Hallen
Erich Bertilsson i Wåhle
Jöran Olofsson i Wellie och
Anders Mårtensson i Gietåsen
1. Uthj desse afstegne tolfmänz, Jon Jeppessons i Brästadh, och sal. Pähr Bertillssons i Öf:rhallen, jempte Erich Pährssons i Arfwesundet ställe, insattes i stellet Jöran Olufsson i Wellie,
Anders Mårtensson i Geetåsen och Erich Bertilsson i Wåge, hwillke tillförne warit tolfmän,
allenast Jöran Olufsson nu aflade sin tolfmanna eedh.
2. Dato klagade wällborne h:r maijorens Ribbings leutenant edel och wälbördigh [Gerhard]
Lilliecrantz, att han i förleden höstas kom hijt till Hallens kyrkia att besee wällborne h:r
maijorens qwarter och bönder, men af nämb[n]ingzman ingen häst bekom, oachtandes det
ländzman Clement Olufsson dhem warnade att skaffa häst med fordeligast, men ingen bekom.
Derföre leutenanten måste gå till Höyen at begiära häst, dher icke war något rotehålld, hwarföre sackfälles nämbningzman Erich Andersson i Öfwerhallen till 3 m:k sölf.m:tt för sin
tresko och mootwillia, hwarmed han denna gången förskontes.
3. Ehuru wäll rätten hadhe gott fogh att sakfälla \Erich Pährsson i Arfwesundet/ för sitt
fyllerij, och som tolfman ähr, borde dhe andre med godh ecempel föregå och skaffwa werningz[?] karlar, men tagit öhl för ährende, dy för hans försumelsse sattes han från sitt tolfmannaembete och en duchtig i stället antogz. [fol. 171v]
4. Halfwar Jeppesson i Göije, som hafwer brukat onyttelig mun på brofogden när han blef
tilsagdt at byggia sin wäg, men treskas dheremot och först sagdt skulle hemfora sin boskapp,
som tolfmän betyga, nembl. Per Jonsson i Låsböhle, och Mårten Mårtensson i Bäck, dy sakfältes han för 3 m:k s.m:tt.
5. Ehuru wäll rätten hade gott fogh at saakfälla ländzman Clement Olofsson till 5 d:r s.m:tt
för sin tresko med saakörs päningares infordrande af dhe wederbörande, effter Kongl. håffrättens resolution, utan ännu stor deehl restera effter saakörslängdens innehåldh, hwillke han
nu afbadh, derföre han för sin fattigdomb skuldh förskontes för denne gången, allenast han
deremot sig flitigare anteer.
6. Oluf Tyrisson i Göije som haf:r effter ländzmans Clement Olufssons befallningh försummat lefwerera från sigh afradzpg:ra när påfordres, hwaraf ländzman eij har fått richtigt från
sig clarera hoos befallningzman, dy för sin tresko saker till 3 m:k s.m:tt, helst emedan han, så
Halfwar Jeppessons som Nills Jeppessons p:g:r har hoos sigh innehafft och mottagit at lefwerera.
7. Gertrudh Swänsd:r beklagade sig hafwa hafft lägersmåhl med den förrymbde drengen
Bengt Jonsson, som då tiente Erich Andersson i Öf:rhallen, och aflat tilhoopa barn, hwillket
föddes 14 dagar för midsommare 1670 och låfwat hwarandra ächtenskap, men hon förmehnar
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att Erich Andersson och brodren Jöns Jonsson skulle honom inrådt at åtrass och bortrymma.
Jakob Andersson i Höijen betygar att Erich Andersson i Öf:rhallen haf:r sagdt, det han Bengt
skulle a[l]drigh taga henne medan grahnan wore gröhn, desslijkes wittnar Clement Olsson
ländzman at den sidre[?] huusbonden Enar Jonsson i Byen haf:r låfwat åt dhem hålla brölop
och ingen kan öf:rtyga henne hafwa medh andra hafft beställa. [fol. 172r]
Erich Andersson pålades att skafwa drengen igen, effter han har warit emillan och förhindrat ächtenskapet, eller swara för dhe bötter som cronan böhr tillkomma.
8. Ländzmannen Clemmet Olufsson anklagade fördetta ryttaren Nils Jonsson Wijpa haf:r
icke allenast försummadt effter stembningen comparera med cronones afradzp:g:rs erläggiande, mindre dhem på berörde dato clarerat, hwarigenom ländzman måste fåfängt resa till
Brundhflodh, saker derföre till 3 m:k. Dock för det han treskats uthgiöra 1668 åhrs underlagmans korn, uthan rester dher med 14 k:r korn, pålades honom icke allenast kornet betahla,
det han af sin rotha opburit större måhl, och det mindre måhlet från sig lefwererat, och dher
åfwanpå för sin tresko plichta 3 m:k s.m:tt, och för det tridie, treskades och Wijpa ährläggia
effter 12-manneläggning till h. Ingbor i Ålstadh 16 skill:r för giordth skiutzfärdh, hade rätten
och fogh att saakfälla låtha, men derföre förskontes effter han låfwade betahla, hwillket sitt
löffte han kännes plichten effterkomma.
9. Erich Nillsson i Hammarnäs opbiuder för detta Pähr Mårtenssons gårdh i Hammarnäs,
som han med Jöns i Degernäs bydt haf:r, andra gången, wederböranden till återlössen.
10. Ryttaren Jöran Johansson opbiuder half gården i Brasta, förste gången, den han kiöpt
haf:r af Olof Påhlsson ibid, för 90 r.d:r, bestående aff 1 ¾ tunelandh.
11. Pähr Olofsson i Mårtsundh låter andra gången opbiuda half gården af 1 ½ tunl:d han
kiöpt haf:r af Gunnar Nillsson i Brasta för 72 r.d:r och p:garna ähro betalte. Men Gunnar
föregifwer det hans barn och hustru eij willia detta kiöp sambtyckia, uthan peningarna heller
restituera, [fol. 172v] hwilket dher han kiöpet eij hålla will, då må han peningarna från sigh
lefwerera, hwar och icke, effter laga opbudh, då uthgifwes fastebreff härpå.
12. Ländzman Clemmett Olofsson tillika medh Erich Nillsson i Hammannäs tillsattes måhlsmän af rätten för änkian h. Dordj i Trustadh, at wara på hännes bästa, och uthj all möijeligheet
disponera så dhe kunna derföre lagli[ge]n answara.
13. Dato trädde för rätten ährlige och beskedelige danneman, Erich Påhlsson i Höhla, præsenterandes en trowärdhigh, lagbudin och laghståndin kiöpeskrifft, hwarmed bewisandes
huruledes han lagl. haf:r kiöpt och sig tilhandlat 2 5/6 tunelandh i Höhla by, medh alla dhess
tilligande lotter och lunder, af Hans Mårtensson i Höhla och derföre honom gifwit och tillställt 59 r.d:r, hwarmed dhe wore förlijckte, helst emedan när Erich Påhlsson gården tilträdde
war han kommen utj stort wahnbruck, huusen och gierdzlagårdarne förfallne, ängerna med
skough öf:rwuxne, som kiöpeskrifften de dato 8 octob. 1667 innehåller, jemp[t]e godhmän
detta samma med sine nampn och bomärcken verificera och bekräffta, såsom Jon Helliesson i
Ifelnäs, Mårten Långh och Jon Jonsson i Höhla, och dherpå sedan effter gode mäns
werderingh påkostadt till 83 r.d:r 3 ort som ländzmans Clement Olofssons och tolfmäns Per
Erichssons i Höge och Per Jonssons i Lååsböhle attest mehrendels förklarar de dato 9 octob.
1669.
Dessuthan utlåfwade Erich Påhlsson at erläggia til Jon Helliesson i Ifwelnäs 2 r.d:r, hwarmed dhe å både sidor wore wänligen förlickte, bedrager sig hella summan för 2 5/6 tunl:d i
Höhla, undantagande dess anwände åboo och bekostnadh, 61 r.d:r, så emedan desse p:g:r til
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wederböranderne nöijachteligen uthlefwerande ähre, den sidsta med den första, hwarföre
afhände Hans Mårtensson i Hölla ifrån sigh, [fol. 173r] sine barn och arfwingar mehrbe:te sin
odelsjordh i Höhla, 2 5/6 tunl:d med alla dess tilliggande lotter och lunder etc.
14. Trädde för rätten tålfmannen ehrlig och beskedelig danneman Erich Bertillsson i Wåge,
præsenterandes en trowerdig lagbudin och lagståndin kiöpeskrifft, hwarmed bewijsandes
huruledes han lagl. haf:r kiöpt och sig tillhandlat fyra tunelandh utsäde utj Wåge och Hallens
sochen, med alla dess tilliggande lotter och lunder, af Gunnar Hemmingsson i Hougstad,
derföre han honom gifwit och tillställt etthundradefemb r.d:r som kiöpeskrifften widare innehåller, den han med sitt nampn och bomärkie bekräfftat, jempte underskrefne wittnen, ländzman Clemmet Olufsson, Pär Jonsson i Sundhzbacken och Pähr Bertilzson i Öfwerhallen det
samma verificera. Hwillken gårdh Gunnar Hemmingsson hafwer a:o 1650 d. 24 septembris
kiöpt af Pär Jakobsson i Brasta och Hindrich Jöransson för 83 r.d:r, som wittnen under be:te
kiöpeskrifft, ländzman Jon Elianson, Erich Grott, Nills Jonsson i Hälliebacken och Anders
Enarsson i Byen betyga. Så emedan Gunnar Hemmingsson i Hougstad desse etthundradefemb
r.d:r sig till fullo nöijo, den sidste p:g:n med den förste, opburit och bekommit, hwarföre
afhände han mehrbe:te sin gårdh i Wåge, bestående af 4 tunl., ifrån sig och sine barn och
arfwingar med alla dess tilliggande lotter och lundar etc.
15. Hans Larsson Biörkman låter opbiuda Werköö gården tridie gången, nästom frändom till
återlösen emot refusion för sitt anwände åbo.
16. Hans Larsson opbiuder och Mårten Jeppessons i Arfwesundet obligation lydande på 30
d:r s.m:tt, wederböranden till återlösen, och honom till säkerheet, panttsätter sin gårdh i
Arfwesundet till underpant, förste gången præferentzen åthniuta framför dhe andra creditorerne.
17. Öfwerwägandes och afsades at när h. Brita Jeppesd:r, sal. Jon Pärssons änkia i Wåge,
erläggier till Oluf Toriesson i Gåije 3 r.d:r för ett pantsatte äng, då skall [fol. 173v] hon det
tillträda, och Oluf Toriedsson afträda, dher i fall det förmehnas wara pantsatt till en annan, då
sökie den samma sig refusion och skadeståndh hoos Oluf Toriesson.
18. Trädde för rätten ehrlig och beskedelig danneman Christen Jo[n]sson i Kläppe, præsenderandes en trowerdig lagbudin och lagståndin kiöpeskrifft, hwarmed bewijsandes huruledes han lagl. haf:r een uthfallin och wahnbrukadt gårdh utj Kläppe by, bestående af 5 tunelandh uthsäde, med alla dess tilliggande lotter och lunder, af Anders Andersson ibid. kiöpt
och sig tillhandlat haf:r och dherföre gifwit 70 r.d:r, hwillka Christen Jonsson på effterfölliande sätt betalt och erlagdt haf:r, nembl:n 2:ne åhrs ödes uthlagor til cronones befallningzman wäll. Daniel Bertilsson, 20 r.d:r 20 skill:r til sal. h:r Måns änkia, summa 10 r.d:r til sal.
h:r Olufz änkia i Trång, 5 r.d:r til Halfwar Nilsson i Bäck, 4 r.d:r dhe öfrige, til Anders
Andersson för hans odels afträde 30 r.d:r 3 ort 4 skill:r. Summan 70 r.d:r som kiöpeskrifften
de dato 5 octobris 1667 innehåller, med Anders Anderssons nampn och bomärkie bekräfftar,
jempte ländz- och tolfmän dherunder detsamma betyga. Så emedan Christien Jonsson desse
p:g:r förlängst betalt haf:r, etc.
19. Dato trädde för rätten ehrlige och beskedelige dannemän Christen Jonsson i Kläppe och
Anders Mårtensson i Gietåsen, tilkännagifwandes huruledes Christen Jonssons förman, sal.
Peder Olofsson i Möckelåsen, haf:r för 14 åhr sedan ingådt kiöp med Enar Siulsson i Möckelåsen på halfwa gården ibid, bestående af 2 ¼ tunl. och derföre då honom lefwererade och
tilställte 85 ½ r.d:r, hwarpå sedan Pär Olufsson uti sin lijfztidh be:te gårdh åbodde uti 5 åhrs
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tijdh, men sedan han blef kallader från denne wärlden, ähro barnen effterlembnade faderlösa
och utj fadrens lijfztijdh med gården genom laga opb[u]dh eij procederade, uthan sedan
Christen Jonsson tog hans qwarlembna änkia til ächta, lädt han 1/2 gården lagl. opbiuda, då
Enar Siulsson sitt kiöpt ryggiade, och låfwat åhr från [fol. 174r] åhr be:te Per Olufssons inlagde
päningar, 85 ½ r.d:r, restituera, satt åtskillige betallningz terminer, men ingenth[e]ra till datum
fullfölgdh, som til finnandes ähr af tingz protocollera 1666 d. 12 novembris och 1669 d. 26
martj, förutan det halfwa Mökelås gården lagl. 3 resor opbudin ähr, och alltsedan från a:o
1666 lagstånden blifwer, länger med dhe resterande barnepäningar 40 r.d:r capital kunna
förmyndarna förswarligen eij dilationera, helst emedan dhem eij effterlåtes bruka gården,
uthan aff landbönder besittes, anhålla om ett ändeligit sluth och domb i saken.
Alltså och emedan Enar Siulsson i Mökelåsen har först för 14 åhr sedan ingådt fullkombl.
kiöp med sal. Pär Olufsson och p:gen 85 ½ r.d:r opburit, men sedan, då gården skulle lagbiudas, dherpå klandrat, men sin låfwen eij fullbordat, och mindre fulla päningar effter 3 laga
opbudh restituerat, hwarföre erkände rätten skiäligt och Swärgies lagh lijckmätigt, att förmyndarna (Christen Jonsson och Anders Mårtensson) för sal. Per Olufssons barn, Mårten och Oluf
Perssönner med Märit Pärsd:r, ähre berättige at tilträda halff gården i Möckelåsen, bestående
af 2 ¼ tunl., för desse 40 r.d:r capitall jiempte resterande interese 6 ¼ r.d:r, blifwer summan
46 ¼ r.d:r, och hwad gården bätter ähr, effter ländz- och tolfmäns werdering honom Enar
Siulsson genast tilställa och lefwerera. Sedan behålla sal. Pär Olufssons arfwingar gården, at
nyttia, bruka och häfda för sig och sine effterkommande barn och arfwingar, till en fast wälfångin och ewärdeligh oklandrat ägendomb, med alla dess tilliggiande lotter och lunder, i
wåto och torro, närby och fierran, intet undantagandes i någon måtto, som dher af ålder underlegat hafwer, eller häreffter lagligen till wi[n]nes och läggies kan. Desse effterskrefne
dannemän. [fol. 174v]
20. Trädde för rätten ährlige och beskedelige danneman tolfmannen Jöran Olufsson i Wällie
och Mariæby sochen utj Hallens tingslagh, præsenterandes en trowärdig lagbudin föreningzoch uthlöösningzskrifft emillan honom och sine bröder de dato 20 aprilis 1666, hwarmed
bewijsandes huruledes han hafwer med sine bröder, Peder Olufsson, Swän Olufsson och Oluf
Olsson öf:renskommit att dhe för sin sal. faders gårdz tillfallene arffz rättighet hafwa opburit
10 r.d:r hwartera, hwilke han nöijagteligen tillställt, och dher åfwanpå til sin broder Oluf
Olsson, som med honom effter gården lijka effter stodh försohnat med 2 r.d:r, dher jempte
adderandes sin odels rättz arfzpart utj be:te hemman beräcknas och 10 r.d:r. Summan 42 r.d:r,
bestående af 2 ¼ tunelandh, hwilket kiöp och förehningh dhesse bröder hafwa d. 16 octobris
1670 åter ånyo uti gode mäns närwaro bekrefftat och stadhfästadt, neml:n effterskrefne, Peder
Welamsson Biörkman, Clemet Olofsson ländzman, Jöns Erichsson i Månsåsen och Anders
Mårtensson i Gietåsen, som dhe med sine nampn och bomärkien detsamma betyga och
sielfwa kiöpeskrifften innehåller. Dessuthan på effterföliande sätt conttraherat med sin fierde
broder Peder Olufsson, som en oferdig man ähr, at han honom oplåter af gården åhrligen 2
mählingar jordh utj sin lijfztijdh at häfda och bruka emot 1 d:r s.m:ttz uthlagers erläggiande,
men effter hans dödedagar, så erlägger Jöran Olufsson sin broder Per Olufsson 10 r.d:r s.m[:t]
dhe andra sine syskon, och således skålla hans barn och arfwingar från gården afträda, när han
desse 10 r.d:r betalt hafwer. Så emedan peningarna ähro till Jörans 3:ne brödrer richtige
erlagde, den sidsta med den första, dy afzhände dhe samptl. mehrbe:te sin sal. faders rätte
odelsjordh i Wellie, bestående af 2 ¼ tunlandh, ifrån sigh, sine barn och effterkommande
arfwingar, med alla dess tilliggande lotter och lunder etc. [fol. 175r]
21. Fendriken Jonas Bachæus beswärade sigh å sin capitein eedel och wällborne Petter
Sabbels wäg:r huruledes 2:ne dragouner, Oluf Sanman och Östen Månsson ähre för 3 weckor
sedan förleden söndagh undkombne i siöhn och druncknade emillan Hälliesundet och Bra70

stasundet, emot en söndagh, begiärandes at det kunde rannsakas af hwadh orsak och tilfälle
dhe ähre blefne så druuckne, helst emedan h:r capitein haf:r åthskillige gånger allmogen
warnat, såsom och söckt förbudh hoos befallningzman till böndren, eij låta dragouner få kiöpa
öhl och dherigenom förtähra sin löhn, så att mundtstringen dherigenom blif:r aldeles oförswarligh, och sidsta för den orsaken måste sitt lijff tillsättia.
Föreställtes altså Mattz Gunnarsson, hoos hwilken desse dragouner hafwa inne warit och
kommit från hans grannar, ryttaren Bengt Larsson, och bekommit af räntan 1 plåth och 8
slantar och dhe dheraf opdrukkit hoos Mattz Andersson 2 ½ kannor öhl, som Jöns Jonsson
betygar, tillika med Erich Andersson i Öf:hallen, som kommo från Offerdahl och begiärade
huus hoos Mattz i Hälliesundet, och dhe be:te kannor öhl med dhem opdruko. När öhlet bleff
dher alt, gingo dhe dherifrån och åter till Bengt Larsson. När Esten inkom med Olav dragoun
begiärandes öhl om natten sedan dhe hafwa lagdt sig hoos Bengt Larsson, dher dhe allenast
fingo en skåhl öhl och liljtet swagöhl, mera war dher eij att finna, och oansedt Bengt Larsson
badh dhem liggia qwar om natten effter han war dheras bonde, men dhe wägrade sigh,
excuserandes det eij hafwa kyrkiokläderna med sig, och måste så gå på hemwägen, begåfwo
sig tillbaka och tog plåten med sig, som lembnades på bordet hoos Mattz Andersson och
gingo til bååtz, men när dhe kommo på sundet hafwer icke bätter tilgådt än båten af blåswäder
har gådt omkull och dhe således druncknadh, och på åtta dagar effter funno dhe dhem igen
widh Brastalandet. Bengt Larsson ryttare betygar och på sin skiällz sahligheet att Olaus
Sanman har, före än han tog sitt afträde uhr hans gårdh, sagt: Käre Bänckt, gif mig til fredz,
hwad iag ha:r brutit emot tig, och blefwo så wänl. förlichte, ehuru wäll [fol. 175v] dhe ingen
owänskap hade sinsemillan. Sal. Jon Pährsons änkia i Wåge, Brita Jeppesd:r betygar att samma affton dhe drunknade war Olaus till henne sägandes: Kära mohr, giör begrafning åth
migh? Swarade hon, du haf:r ingenting at gifwa migh, effter du har förtärdt all din åhrsräntta,
då han swarade, iag haf:r råken effter mig. Mehra tahltes dhem emillan eij, uthan Olaus begaff
sig öf:r sundet till Hälliesundet.
22. Samma dato klagade Oluf Olufsson i Backen att corporalen Nills Gunnarsson, som han
har förnummet, kommit sig utj roop och rychte lijka som han skulle flått en katta. Corporalen
föregifwer sin sagussman wara Halfwar i Göije, hafwa sagdt hoos Gunar Hemingsson i
Hougstad: Det ähr nu ondt effter kyrkiowachtere, då kattflåare skall sättias dhertill. Halfwar
sig eij undrager så sagdt, uthan föregifwer det hördt aff Nills Mårtensson i Arfwesundet,
hwilken eij tilstädes ähr, uthan fadren Mårten Jeppesson säger det hördt af Mattz Gunarssons
hustru Brita Olufzd:r, klagandens syster, den eij heller tilstädes ähr. Fältwebelen Jon Clementsson angif:r det Mattz Andersson i Arfwesundet haf:r sungit en wijsa öf:r detta kattflåere
räkenskapen, hwilken han nu eij tillstå will, utan sagdt några ordh hafwa hördt af sin gosse
Anders Mattsson hafwa i wägen emillan Arfwesundet och Helliesundet, hördt detta af Nils
Mårtensson. Desse alla skolla comparera å näste laga tingh och härföre swara, hwillken som
author blifwer till detta rychtet, så at Mattz Andersson skall purgera sig från wijsan, och
Mattz Gunarsson för orden hwar hans hustru dhem tagit, och såsom ingen kunne Olof Olsson
något förwita, dy kännes han för detta rychtet [såwij]da frij. [fol. 176r]
23. Munsterskrifwaren Pähr Börgesson låter tridie gången opbiuda Böhlegården på Norderöhn nästom frändom och släckt til återlösn, emot det anwände åbo han bekostadt hafwer,
refusion åthniuta, men ingen fans som härpå då tahlade.
24. Såsom Erich Bengtsson i Hougsta sig eij unddraga kan hafwa giordt kiöp med soldatens
Johan Simonssons fader, Simon Gunarsson, för Hälliesundzgården för 80 r.d:r, som Mårten
Jeppeson bewitnar. Men Erich Bengtsson nu föregifwer lijka som Simon skulle låfwat sig
igen bekomma Stensåsen, ett slottegods som för 100 åhr sedan war såldt från gården, hwillket
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han eij kune giöra och återkalla det hans förfäder hafwa giordt, dy haf:r Erich kortat aff
summan 7 r.d:r, dhem Jon Simonsson nu prætenderandes återfå, hwillke Erich Bengtsson
kännes förplichtat lefwer[e]ra och betala och sitt oprettede gårdhkiöp fulgiöra. Hwar och icke
Erich sådant effterkommer, då åter lefwerera Johan Simsson p:g:rna och tilträda sin sal. faders
gårdh, helst emedan intet kiöpebreff, mindre fastebreff, utgifwit.
25. Mårten Mårtensson i Bäck opbiuder Gunnar Erichz halfwa gårdh på Hammarnäs förste
gången, försträckte p:g:r, nästom frändom till återlösn.
26. Emedan som Mårten Jeppesson tilstår sig caverat för Måns i Åkeräng 5 r.d:r, hwilke han
kännes förplichtadt betala och sökia sitt igen det bäst han gitter. Sammaledes, Oluf Olsson i
Bäck pålades och att betala till Swän Olufsson i Blekåsen 3 r.d:r 1 ortz rest på en fääbowahl
han utlagdt hafwer.
27. Såsom Anders Påhlsson från Norige haf:r på en söndag tillijka med Hellie Jonsson i
Ifwelnäs giordt någon förargelse sins emillan utj Rijse by utj Sunne, och af händelse fått hugg
i hufwudet med en snustobackzqwarn, och dessutan absenterat sig från kyrkian. Såsom desse
intet äga at plichta medh, dy sattes desse utj fängelse, effter dhe om slagzmåhlet förlichte
ähro. [fol. 176v]
28. Pähr Erichsson i Höge opbiuder ett ängesslått, pantsatt för 26 r.d:r af Enar Siulsson i
Mökelåsen, förste gången.
29. Jöns Jöransson i Degernäs pålades af rätten att giöra räckenskapp för sitt förmy[n]darskap
till d:no Olao Trangio till näste laga tingh och med rächningen inkomma, då rätten will gifwa
sitt betänkiande i saken.
30. Corporalen Nils Gunnarsson opbödh gården han kiöpt haf:r af Mårten Gunarsson för 60
r.d:r, bestående af 2 tunl., förste gången.
31. Jon Jeppesson i Brasta opbödh gården han åbor förste gången, kiöpt af Gumund Gunnarsson för 70 r.d:r.
32. Emedan som Mårten Mårtensson i Bäck haf:r tillförne inlagdt p:g:r 60 r.d:r uti Gunnar
Erichssons gårdh på Hammarnäs, hwarifrån ett slottegodz ähr pantsatt för 12 r.d:r til sal. h:r
Måns änkia i Sunne, hwilket Gunnar tilstår wara rättmätigt, men uhrsächtar sig inga p:g:r äga,
dy finner rätten skiälligt det Mårten Mårtensson ehrlägger desse 12 r.d:r til h. Margareta
Hansd:r och tilträder be:te panttängie, som under bemälte gårdh tillagdt haf:r, hwilket med
gården opbödz förste gången wederböranden til återlösen.
33. Dato trädde för rätten Lars Olufsson wid Åån, præsenterandes en trowärdig, lagbudin
kiöpeskrifft, hwarmed bewijsandes huruledes han lagl. haf:r kiöpt och sig tilhandlat af sina
syskon dheras tilfallne arfzrättigheet utj dheras sal. faders gårdh wid Åån, som består af 2 ½
tunl. och dherföre gifwit dhem och tilstält 88 r.d:r, med alla dess dher under tilliggiande lotter
och lunder, hwilka päningar Lars Olufsson på effterfölliande sätt betalt hafwer, nembl. til
Oluf Olsson i Backen 16 r.d:r, Mårten Gunnarsson på sin hustrus Brita Olofzd:rs wängnar 8
r.d:r, [fol. 177r] Lars Pährsson i Sölfswed på sin hustrus Ingebor Olufsd:rs wäg:r 8 r.d:r, Kerstin
Olufsd:r i Arfwesundet 8 r.d:r. Uthbetalt sal. Swän Olufzsons arff, som dödh blef i Rijga, till
samptl. syskonen 16 r.d:r, hwartill adderades Lars Olofssonz arffzpart utj be:te gårdh Åån 16
r.d:r. Summan 72 r.d:r.
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Som kiöpeskrifften de dato 1661 d 1 januarij widare innehåller, med underskrefwne wittnen, Jon Jonsson i Höhle, Erich Erichsson wid Åån, Pähr Jonsson wid Arfwesundet och Per
Bertilsson i Öfwerhallen, detsamma med sine nampn och bomärkien betyga, detta allenast
præcaverades at sal. Jakob Olufssonz barns arff hoos Lars Olufsson än inneståå utj förwaring
til dess barnen myndiga blifwa, allenast han imedlertijdh åhrligen erlägger till barne[n]s
förmyndare ett billigt intresse af dheras arffallne jordpäningar 16 r.d:r, belöpandes hela
summan 88 r.d:r för halff tridie tunelandh. Så emedan desse 56 r.d:r richtigt utlagde ähre til
syskon som specificerat ähr, dy afhände dhe samptl. syskon mehrbe:te sin sal. faders rätta
odelsjordh i Åån, bestående af 2 ½ tunl., landh ifrån sigh, sine barn och arfwingar, med alla
dess tilliggiande lotter och lunder etc.
34. Nills Gussormsson soldat fordrar 5 r.d:r inlagde p:g:r uti Tijfwarsgården, den Mårten
Olofsson åbor, men emedan denne gårdh haar öde legat och då wärderades allenast för 30
r.d:r, hwaraf han har först måst betalla ödesuthlagorna 16 ¼ r.d:r 6 skill. och återståå 13 r.d:r
2 ort 18 skill., hwarutinnan komma många creditorer til skifftes och briste marker om marker,
dy kan han sigh infinna, när dhe alla komma tillstädes och ländz- och 12[-män] kuna giöra
rächningh emillan desse.
35. Trädde för rätten ährlige och beskedelige danneman Mårten Jonsson i Trappnäs præsenterandes en trowärdigh, lagbudin kiöpeskrifft, hwarmed bewijsandes huruledes han lagl.
haf:r kiöpt och sig tilhandlat af dhe andra sine bröder sin sal. [fol. 177v] faders, ländzmannens
Jon Eliansons gårdh i Trappnäs, bestående aff 5 7/8 tunl. med alla dess tilliggiande lotter och
lunder för 80 r.d:r, hwilke peningar han på fölliande sätt sina kära brödrer nöijachteligen
gifwit och tilställt haf:r, nembl. til Elias Jonsson 20 r.d:r, til Oluf Jonsson 20 r.d:r, till Pähr
Jonsson i Låsböhle 20 r.d:r och til Christen Jonsson i Kläppe 20 r.d:r. Summan 80 r.d:r, hwartill adderades Mårten Jonss arfzpart utj be:te Trappnäs gårdh effter sin sal. fader 20 r.d:r, bedrager sig summan etthundrade r.d:r för 5 7/8 tunl.
36. Lars Stensson i Höhla insinuerade i rätten en oprättat testamentzskrifft med sin stiuffson
Anders Olofsson i Höhla, så lydande at Anders Olufsson skulle utj dödedagar förswarligen
oppehålla och försöria sin stiuffader Lars Stensson och heremot förhafde beswär och omkostnadh åtniuta hans ringa qwarlåtenskapp, som bestå allenast af lösörerne, dhe han sig förwärfwat och intet något ärfdt, som han sielf bekänner, jempte tolfmän detsamma bewittna,
och emedan hans ringa ägendomb ähr aflinggodz, dy effterletz contrahenterna sitt oprättade
contract såwida fullföllia, hwarföre det och effter 9 cap. Jordh B. L.L. innehåld confirmerat
blifwer. Men dher annorlunda befinnes som bewittnat ähr, stånde oryggeligit intil dess krafftigare skiähl inkomma.
37. Ehuru wäll m:r Oluff Lorentz Wulff framther i rätten en tingzdomb af 5 octob. 1667 at
Mårten Olufsson skulle extraordinarie tillicka med ordinarie räntan låfwat betala för åhr 1663,
men nu inwänder deremot at m:r Oluf haf:r utj gode mäns närwaro, Jon Jiöranssons i
Månsgården, Erich Nillssons i Näset och Oluf Jonssons i Önstad, gifwit sig detta extraord.
effter, före han trädde til Tifwarsgården, som öde lågh, och allenast giorde 3 kannor korn utj
tijonde, och försummat hafwa desse wittnen för 1667 på tinget. Dessutan eij niutit slotten,
som under gården lågh, utan af Kiämpen brukat, och m:r Oluf låfwat den igentaga, dher
fouragie skulle uthgiöras. Dy hemställtes desse skiähl till m:r Olufz gode betänkiande och
Mårten pålades tijt sig begifwa med hwarandra dherom conferera. [fol. 178r]
38. Uthj ansende til det icke allenast Erich Nillsons fader, den gambla mannen Nills Jonsson i
Hälliebacken, godwilliligen cederar sin be:te sonn Erich Nilsson under sin gårdh i Hammar73

nes ett litet ängh, Olufzfittian be:d, som i fordomb dagar kommit ähr från Ytteråker och
Mattmar sochen, som ähr af ringa importanz, och icke från Hälliebackz gården, uthan och
Erichz sal. broder, Lars Nilsson utj lijfztijden godwilleligen Erich Nillsson be:te slottstyckie
såsom för ett sohne förundt, effter han godhewilligen cederade honom och hans barn sin sal.
faders odelsjordh Helliebacke. Dy kan rätten för närskrefne motiver eij Erich Nillsson detta
ängies styckie förehålla, uthan det må oklandrat niuta och behålla såsom för sitt eget, helst
emedan det och från Hälliebackz gården wäll mistas kunna, det parterna som angå, ställe
sådant sig till rättelse.
39. Nills Jonssons i Hälliebacken ombudzman Hans Larsson Biörkman trädde för rätten förfrågandes sigh på gubbens wäg:r hwilken som skulle försörja honom medan hans lijfstijdh
påstår? Hwarpå honom förehöltz hålla det contract som han med sin sal. son Lars Nillsson
giort haf:r, hafwa sitt förrådh och oppehåller af gården den honom på bar[n]sens wäg:r brukar,
som dombbrefwet inehåller. Desslijkes tillsporde rätten Erich Pärsson, sal. Lars Nillsons
successor, som änkian ächtade och barnens stiuffader ähr, på hwadh willkor han skohla
besittia Hälliebackz gården, bruka och hållan wid macht om han icke må komma til fasta
jorden?, hwarpå rätten sig resolverade fasta jorden tilhöra barnen, och effter han änkian tagit
haf:r, må han billigt hålla det contract som hans förman giordt hafwer och dombbrefwet
innehåller, försöria gubben i sin lijfz dagar, och hålla gården wid macht, helst emedan Erich
Pärsson föruth wiste huru i gården tilförende tilstodh, och be:e conditioner åtniuta, som bemält ähr, men dhe p:g:r hustrun i gården inlagdt skall han återfå när barnen myndige blifwa
och henne uthlösa, och hwad som finnes i förrådh sedan giälden ähr betalt, så dele dhe arfwet
af lösöhrerne modren tridiungh och barnen twå dehlarna det dhe ställe sig till rättelse.

Ting 23 oktober 1671
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3152, fol. 549r – 551v (27r – 29v).

Anno 1671 den 23 octobris höltz laga tingh med allmogen af Hallens tingelagh, närwarande
cronones befallningsman wällb:de Daniel Bertilsson och dhe tolf edsworne nämbdemän.
Pehr Jonsson i Sunsbacken
Pähr Erichsson i Höghe
Joen Jöransson i Månsgården
Mårten Mårtensson i Bäck
Anders Mårtensson i Gethåsen
Lars Bertillsson i Hammarnähs
Oluf Påhlsson i Hallen
Pehr Joensson i Lååsböhle
Jöran Olufsson i Wällie
Halfwar Olufsson i Byen
Nils Mårtensson i Trystadh
Joen Jonsson i Hammarnähs
Samptl. allmogen i gemeen frågades om Hans Maij:ttz wår allernådigste konungs uthgångne
placat om barnamordet 2 gångh om åhret ähr dhem föreläsit på rum och ställe som wederböhr? Hwilket dhe enhälleligen bekände så skedt wara.
Kongl. Maij:ttz wår allernådigste konungs placat angående tobackz handelen af den 24 9:bris
[novembris] 1670 och publicerat wordin. [fol. 549v]
Joen Erichsson Brask, dragoun, som af ländzman Clemet Olufsson till Alltzens tingh citerader
war, att swara Nils i Landwärck för hästelego, sedan och nu, mäster Oluf Lorentz Wullff för
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bardberare löhn, men icke comparerat, dy saakfältes han för stembnings föracht till 3 m:k för
hwartera ährendet effter 33 cap. Ting. B. L.L.
Corporal Nils Gunnarsson opböd andra gången gården han åboor, den han kiöpt hafwer af
Mårten Gunnarsson för 60 r.d:r. Men Mårten Gunnarsson på sine barns wäg:r detsamma nu
åter klandrar, be:te penningar willia restituera inom laga tijdh.
Jöran Johansson i Brasta gårdh opbödz andra gången nästom frändom til återlösn, bestående
af 1 ¾ tunl:d.
Pehr Olufsson i Mårtsund opböd tridie gången halfwa gården i Brasta nästom frändom, och
ingen framkom som härpå klandrade.
Joen Påhlsson i Höhla lät första gången opbiuda gården han åboor, kiöpt af Jöns Mårtensson.
Dhe 13 resterande bönder i rotan ähre förplichtade att betahla till sin soldat Oluf Andersson
20 öre s.m:tt af hwartera, belöper fyllest för hans fordran 6 r.d:r för förtient löhn, effter 16
cap. Rådst. B.
Trädde för rätten Mårten Olufsson i Mårtsundh, kärandes till Joen Elianson i Hammarnähs
effter ett ängh, Grafwefittia be:d, som i fordom dagar haar legat till hans gård, antingen få det
för penningar inlösa, eller effter breffwetz innehåld. Joen i Hammarnähs ehrlägger åhrligen
half ort i skatt altsedan han feck be:te ängie och sedan framgent. Joen Elianson opwiste ett
gammalt pergamentzbreff af dato MDLIX [1559], lydande at hans förman Mårten Iliansson
det kiöpt hafwer af Faste Sigurdson i Mårtsundh för 28 m:k och 3 m:k i godwillia, och dheraf
gifwa 1/2 ort i skatt åhrligen, hwilket eij effterkommedt ähr. Sedan hafwer Jon Elianson för
16 åhr sedan uprödt bredewid gammelängiet några lass slott, som han sielf tillståår. [fol.550r]
Desse parter blefwo så inför rätten med handsträckning förlichte, att Jon Elianson
cederade Mårten Olufsson be:te ängie, så det gambla som det han bredewid uprödt, inalles för
12 r.d:r att inlösa under sin gård igen, dher det förr af ålder tillydt hafwer, och belägit ähr
innom Mårten Olufssons råå och röör, hwad wid sedan parternas prætensioner blifwa ophäfne
å både sidor, så om skatten som slottens utwidgande, och Mårten Olufsson som änget tillträder, sware häreffter åhrligen till be:te skatt. Och alldenstund Mårten Olufsson med Jon
Jonssons qwittobreff bewijsar desse 12 r.d:r wara erlagde, den första penningen med den
sidsta, som witnen, Mårten Mårtensson i Bäck och Anders Persson i Öfwerhallen med Erich
Jonsson betyga, dy dömbde iagh be:te kiöp stånda, och aldrig återgånga, wider both som
Sweriges lagh förmåår.
Anna Persdotter i Trystad bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med Jon Olufsson i Tijfwarsgården, och aflat tillhopa barn, hwilket föddes 8 dagar effter Kyndersmessa. Intet ächtenskap
föregifwer Jon wara uthlåfwat, hwilket Anna och sielf bekänner, dy saakfältes Joen effter 3
cap. Gifft. B. L.L. till 40 m:r s.m:tt och Anna 20 m:r effter Kongl. håffrättens resolution.
Erich Nilsson i Hammarnähs opböd ett gårdebyte han haar giordt med Jöns Jöransson i
Degernähs första gången, nästom frändom til återlösn.
Desslijkess läth Jöns Jöransson tridie gången opbiuda be:te Hammarnähs gård, den han för 80
r.d:r kiöpt hafwer af Jon Elliansons sönner i Trappnähs på sal. Jöns Mårtenssons barns wäg:r.
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För det åbo Pehr Erichsson i Höge fordrar effter tingsdommens lydelse af dato 4 novembris
1664 att gode män skulle dheröfwer syhna och wärdera, hwilket eij ähr blifwit efterkommit,
uthan blef så wäl af nämbden nu afsagdt, som dhe sielfz sinsemillan, förlichtes om 8 r.d:r till
Jemptemarcknan nästkommande af Christiern Jonssons stiuffbarn [fol. 550v] bekomma, hwilket
sitt lyffte förmyndarna på barnsens wäg:r kännes plichtige effterkomma, hwarmed sedan dheras twist blifwer ophäfwin.
Leutenanten Mårten Larsson Reuter insinuerade i rätten een inlago emot sin granne Pehr
Olufsson i Mahrby, bestående af 15 puncter, och Pehr åter igen skriffteligen swarar och införer 10 puncter emot leutenanten, angående några injurier och skälsord dhe hwarannan med
förolämpa. Men aldenstund parternas witnen eij wore tilstädes, dy opskiötz saken til näste
tingh och bägges dheras inlagor till dess förwares.
Christiern Jonsson i Kläppe klagade förmedelst sin skrifftelige inlago hafwa förledin 8 dagar
för midsommar bortmist uthur sin kista 3 ½ hålländer r.d:r in specie, een sax d:r, een dansk
heel d:r sölf:rm:tt och 5 m:k stycken, hwilke penningar han fullkombligen misstäncker Anna
Jonsd:r, födder i Trappnähs, hafwa stulit, då hon på den tijden dher hoos sigh waar och
wäfwade, till hwilket Anna aldeles nekar. Dy framhade han fölliande skiähl, nembl:n
1. Först hafwa dhe sedt henne ingåt utj den stugun 2. mårgon å slagh, dher dhe sielfwe
legat, men eij blifwit warse henne utgått.
2. Hördt annorstädes henne sigh illa förehållit, dy begaf han sigh till ländzman Clemet
Olufsson och begärade han wille Anna Jonsd:rs kista ransaka, hwar uthj han fann 7 r.d:r och
[ett] 6 m:k stycke. Men för ländzman Clemet Olufsson haar hon förste resan bekändt utj kistan
warit 10 r.d:r, som hennes fästerman, dragoun Anders Olufsson Jemptemarcknan haar inlagdt
i be:te kista, til hwilket Anna nu nekar till, men tillståår dhe 7 1/3 r.d:r som Anders skulle
inlagdt och honom tillhöra.
3. Af dhe penningar finner Christiern Jonsson i Kläppe igen een dansk swänsk d:r som
spruckin ähr i brädden, den han haar fått af Anders Mårtensson i Geetåsen, hwilken Anders
för rätten igenkänner, hafft 2:ne danske swenske d:r och den heela, som fäger war, hafft qwar,
och den andra [fol. 551r] betalt bort till Christiern i Kläppe.
4. Een hålländarr r.d:r med särdeles kännemärcke, som bewistes af ett hammarslagh,
bekänner Christiern fått af sin broder i Norrige, och legat tilhopa med spruckne swensk d:r i
samma pungh, den och igenfantz uthj Annas kista, håller så Anna fullkombligen sine penningar från sigh stulit.
5. Christiern Jonsson framhade h. Kerstin Påhlsd:rs attest att Anna Jonsd:r hafwer på
hennes tilfrågan swaradt det Christiern Jonsson i Kläppe hafwer een sammetzlapp som tiena
kan til eder myssas fyllnad, hwarföre Christiern håller henne fullkombligen före då sedt hafwa
när hon borttogh penningarna utj kistan, hwilken lapp nu tilstädes ähr, som hafwer legat i
samma kista dher penningarna wore förwarade. Oluf Påhlsson och ländzman Clemet Olufsson
betyga det Christierns hustru, h. Märit, haar eij wettat af denne sammetzlapp, mindre någonsin uppenbarat för Anna Jonsd:r.
6. Angaf och Christiern i Kläppe att när Anna Jonsd:r kom i ryckte om desse penningar
haar hennes broder, Halfwar Jonsson, rijdit nattetijdh till hennes fästerman Anders Olufsson,
som tiente hoos Pehr Wellamsson i Röröön, som ofwanbe:te 7 r.d:r skulle insatt utj hennes
kista. Hwad han dher uthrättade ähr eij änn i liuset kommit, uthan som Halfwar bekänner, att
Annas kista ähr tagin i arrest, och att dragoun Anders Olufsson haar för sigh bekändt warit
sine 7 r.d:r i kistan. Detsamma Anders Olufsson tillståår, som Halfwar refererat, att han eij
annat ährende hade än bemält ähr. Men huusbonden Pehr Wellamson betygade, när Halfwar
haar kommit til sigh i Röröön, war Anders eij hemma, hwilken straxt hemkom, han talte så
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med honom och genast bortreste. Sedan frågade Pehr Wellamsson Anders, hwad han wille,
hwilken i förstone föga swarade, uthan omsider sade wara lapperij.
Denne Anders Olufsson tilspordes af rätten hwar han haar desse 7 1/3 r.d:r bekommit?
Swarade, bydt af brodern [fol. 551v] Holger i Böhle 3 r.d:r och 1 heel slet d:r, af Erich Persson i
Kläppe 1 heel d:r s.m:tt, af Erich Bertilsson i Wåge 1 d:r och af Pehr Wellamsson een dansk
d:r. Dessa persohner nu eij tillstädes ähre, allenast Pehr Wellamsson, som föregifwer eij kan
minnas om han feck af honom någon dansk d:r eller eij. Pehr Persson i Böhle bekänner at
Holger haar för sigh bekändt det hans broder Anders haar sigh tillbytt een Ferdinandhz r.d:r,
een diur eller älgs r.d:r och een spruckin hålländer r.d:r.
Christiern beropade sigh på en annan tiufnad som henne ähr tilwidt, nembl:n af sal. h:r
Adams änkia i Undersåker, som nu boor i Owijken, misstänckt för 55 r.d:r tillika med änkians
fosterson, Hans Persson be:d, medan dhe dher bägge tiente, refererandes att när hans broder,
Mårten i Trappnähs, hölt bröllopp a:o 1669, haar Anna och be:te Hans warit tilhopa i heelt
dygn i hennes fahrs gård, och omsider fölgt honom till wägs wästöfwer broon, som Mårten [i]
Bäck, Pehr Jonsson i Lååsböhle och Oluf Påhlsson i Hallen effter sine hustrurs ord betyga.
Elliest hålles denne Anna för hafwa stulit något korn af Pehr Persson, det hon inwänder på
Christierns stiufdotter Ingebor Persd:r det tagit och allenast nutit dher aff något brännewijn,
det öfrige nekar till, men modren och Ingebor ähre eij tilstädes. Dock tilstår Anna opslagit ett
faat öhl hoos h:r Elias i Mariæby, uthj hans och hustruns frånwaru, och tappat een kanna öhl,
det mehra af det färska, som Elizabet, corporaln Swen Andersson, Kerstin i Rijse och Anna
det uthdruckit hafwa. Detta ährendet opskiötz till wjdare ransackningh och näste laga tingh.

Ting 1672
Protokoll saknas.

Ting 24 april 1673
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3155, fol. 691v – 692v, RA.

Anno 1673 den 24 aprilis höltz laga tingh i Hallen, närwarandes cronones befallningzman
wällb:de Daniel Bertilsson och nämbden.
Pehr Erichsson i Höge
Pehr Jonsson i Sunssbacken
Mårten Mårtensson i Bäck
Anders Mårtensson i Getåsen
Joen Jöransson i Månsgårdh
Oluf Påhlsson i Hallen
Lars Bertilsson i Hammarnäs
Halfwar Olufsson i Byyn
Erich Bertilsson i Wåge
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Jöran Olufsson i Wällie
Nils Mårtensson i Trustadh
1. Effter höglofl. Kongl. håfrättens resolution hafwer befallningsman anbefallat ländzman
Clemet Olufson ransaka hwad i förråd finnes til dhe 50 d:r s.m:tt böter som Jon Erichsson
Brask skulle plichta för det han slogh sin swärfadher Gunnar Hemmingsson, hwareffter ländzoch tolfmän hafwa ransakat och må berätta at Brasken ingentingh mehra äger än een koo och
1 tunna korn till be:te bötters afläggiande. Fördenskuld, effter hans excell:s gouverneurens
resolution, hafwer plichtat med 5 gånger gatulopp. [fol. 692r]
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2. Leutnampten wälb. Gerhard Lilliecrantz gaf til känna wara myckin elack wägh ifrån
Mahrby kyrkia och Lååsböhle, dher han logerar, at han med största möda kan framkomma.
Mahrby boerne föregifwa att Norderöö byggiare med sin boskap till fiähls söndertrampa
wägen. Desse alfwarligen förhöltz att dher Norderöö byggiare, såwäl dhe i Mariæby, eij
byggia sin wägh til midsommars tijden och då hafwa den färdig, skola dhe derföre lagligen
plichta.
3. Befallningzman wäl:tt Daniel Bertilsson förhölt tolfmän sampt gemene allmogen i Hallen
at tilkännagifwa det proviandt som dhe norska hafwa här i tingelaget qwarlembnat? Dhertill
dhe eenhälleligen swarade intet wetta af något norsk proviant skulle wara här i Hallens
tingelagh qwarlembnat, dhet dhe på sin edzplicht ehrhålla willia.
4. Mårten Jeppessons hemman i Arfwesundh, pantsatt för 30 d:r s.m:tt, opbiudes andra
gången til wäl:tt befallningsman Daniel Bertilssons afbetahlningh.
5. Jon Hälliesons hemman i Ifelnäs opbödz andra gången nästom frändom til återlössn, af 2
tunl:d.
6.

Nils Jeppesons hemman i Gåije opbödz andra gången, bestående af 4 tunlandh.

7. Sal. Nils Jonssons i Hahlebackens testamentzskrifft, med sin mågh Erich Persson oprättat, opbödz andra gången. [fol. 692v]
8. Emedan såsom bewijsas att Erich Persson i Hahlebacken hafwa måst betahla sin
antecessoris, sal. Lars Nilsons giäldh, som eij war oppenbahr på arffskiftet, til 21 r.d:r 3 ort,
dy finner rätten det skiähligt at sal. Lars Nilssons barn måste brista twådelen och modren
tridieparten, helst medan gälden borde betahlas af oskiffto, och icke mehra då angafz än 120
r.d:r som testamentz skrifften af den 7 decemb. 1669 innehåller.
9.

Joen Påhlsson i Höhla opbiuder sitt hemman tridie gången, bestående af 6 tunneland.

10. Emedan som Oluf Påhlsson i Brastad för giäld skuld hafwer afträdt sin fahrs gårdh och
ingen närmare finnes än Gunnar Gunmundson, som sin arfzpart dher i hemmanet hafwer 21
r.d:r, tilbiuder sigh den emottaga och uthbetahla creditorerna så mycket hemmanet kan wara
wärdt före. Dy pröfwar rätten det skiähligt att ländzman til nämbden opartijske tolfmän som
skohla wid anfordran wärdera halfwa Brasta hemmanet, och dher gälden höger stiger, då
briste hwar och een per quota marck om marck, antecknandes alla creditorer, dhe som panter
brukat hafwa, och dhe som ingen underpant hafft, will rätten sedan parterna åtskillia.

Ting 27 oktober 1673
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3155, fol. 708v – 711r, RA.

Anno 1673 den 27 octobris höltz laga tingh i Hallens tingelagh, närwarandes cronones befallningsman w:de Daniel Bertilsson och de tolf edsworne nämbdemän.
Pehr Jonsson i Snussbacken
Pehr Erichsson i Höge
Mårten Mårtensson i Bäck
Jon Jöransson i Månsgårdh
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Anders Mårtensson i Gethåsen
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Halfwar Olufsson i Byyn
Nils Mårtensson i Trustadh

Lars Bertillsson i Hammarnäs
Oluf Påhlsson i Hallen
Erich Bertilsson i Wåge
Jöran Olufsson i Wällie

1. Allmogen i Hallens tingelagh som tilförne å laga tingh tilsagde och anbefalte ähre byggia
sina wägar emillan Grimnäs och Stafre i Räfsund sochn, såsom och sina egna wägar igenom
tingelaget, men icke det ringeste effterkommit, uthan wägen emillan Mariæby sochn och
ländzmansgården finnes heel odugeligh, så att den resande mannen med största möda kan
framkomma. Altså för denna gången opå höga öfwerhetennes nådige behagh til åthwarningh
saakfältes hela tingelaget till 40 m:k s.m:tt effter 3 cap. Bygg. B. L.L., och dher dhe wägen eij
reparera til wåhren, skohla dhe plichta 3 m:k s.m:tt af hwar röök.
2. Kohnan Kerstin Jonsdotter i Höhla bekänner sigh hafwa andra gången, dy wärr, hafft
lägersmåhl med corporalen af wälb:ne h:r majorens Sabbelz compagnie, Christopher Reit, och
aflat tilhopa barn, hwilken nu eij tilstädes ähr. Ländzman Clemet Olufsson föregifwer hafwa
skickat budh til ländzman i Undersåker at låta honom stämma, men eij framkommit, altså
remitteras detta til näste laga tingh. [fol. 709r]
3. 1. Kyrkioheerden i Sunne, ährewördigh och höglärde magister Joannes Petræus klagade
det capitein Mårten Larsson Reuter hafwer öfwerfallit hans landbofolk med hugg och slagh.
2. Hans Larsson och Jöns Persson på Norderöön kiärade och til capitein Reuter hafwa
olofligen tagit 50 barkar uhr arresten, som han haar löft på dheras skogh.
3. Klagade och Mårten Olufsson i Tijwarsgården att capitein hafwer kallat sigh tiuf och
skellm. Men capitein hafwer eij comparerat, uthan skriffteligen swarat eij wara lagligen i
rättan tijdh stämbder, uthan först den 23 octob. bekom dhe skrifftelige citationerna. Tolfman
Jöran Olufson i Wällie och Anders Mårtensson i Gethåsen betyga warit tijt skickade af ländzman, idag otta dagar sedan, at mundtligen stämma capitein til desse ährenden, då swarat,
måste hafwa 3 weckors citation, och det af häradzhöfdingen.
4. Tijonderecknaren Mårten Bäck beswärade sigh och öfwer capitein Reuter eij hafwa fåt
reckna och pröfwa hans kyrckiotijonde för a:o 1673, uthan til een stoor deel slagit med lija
och hässiat opp, sedan infördt och tröskat, så att dhe eij kunna profwa. Sammaledes för 1672,
ingen tijonde inlefwererat. Till alla desse ährender blef capitein på rättens wäg:r citerat til
näste laga tingh.
4. Kohnan Gunilla Jonsdotter bekänner sigh hafwa hafft lägersmåhl med Erich Bengtsson
dragoun, och aflat tilhopa barn, hwilket föddes 6 weckor för Michaëli nästförledin. Denne
Erich föregifwer eij wara barnafadren och eij komma utj hans räkenskap, uthan dragoun Nils
Persson Slaghöök hafwer och hafft sänglagh med Gunilla. Dhertil Nils sig eij [fol. 709v] unddraga kan, hafwa hafft olofligit umgängie med henne 1672, något för midsommaren, och
andra gången om winteren. Nils angifwer och at han icke war den första man som henne
lägrat hafwer, uthan dragoun Pehr Swensson i Mörwijken, som dher i Järsta anno 1671 tiente,
hafwer henne först lägrat, som han haar bekändt för Nils Persson. Men Pehr Swensson ähr nu
eij tilstädes, eij heller lagl. stämbder, dy opskiötz detta til näste laga tingh.
5. Tillsattes opsyhningsmännerne i Hallen sochn, Jacob Anderson i Högen, Jacob Hemmingsson i Mårtsundh, Anders Jonsson i Backen, Pehr Erichsson i Åån; i Norderöö sochn
Oluf Hansson i Önstad, Jöns Persson i Wästanedh; Mariæby sochn Per Persson i Böhle och
Erich Persson i Kläppe, hwilka aflade sin embetes eedh, granneligen opspana och rätrådeligen
tilkännagifwa hwad hwar och een emot Kongl. resolutioner sigh försee och bryta.
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6.

Erich Perssons hemman i Hahlebacken opbödz tridie gången.

7.

Joen Hälliesons hemman i Ifelnäs opbödz tridie gången.

8.

Nils Jeppesons i Gåije hemman opbödz tridie gången.

9. Dragoun Anders Olufsson fästade lagh sigh wäria wara sina egna penningar som funnes i
sin fästermöös Anna Jonsdotters kista. Sammaledes Anna Jonsd:r fästade och lagh sigh uhrtiufwa giöra för den beskyllningh hon ähr förwidt, så af Christopher Skott som Christen
Jonsson i Kläppe, som protocollen å förrige tingen innehålla och uthwijsa. [fol. 710r]
10. Kyrckioheerden i Sunne, ährewördigh och höglärd magister Joannes Petræus witnade at
Oluf Persson i Landsom ifrån Owijken hafwer för sigh bekändt i Sunne prästegårdh, utj sitt
tienstefolkz närwaro, det han hafwer fält 2:ne älgsdiur in på Hallens boernes afradzlandh,
dhertil Oluf swarade at kyrckioheerden eij witnar rätt, uthan det ähr osandt, och således
kyrckioheerden inför tingzrätten med ordom missfijrmat. Detta ährende öfwerlade rätten och
kyrckioheerden för slijkt otijdigt tilmähle befrijar. Fördenskuld Oluf Persson effter det 12 cap.
Kong. B. och 31 [cap.] Stads Lagen saakfält, för det han således kyrckioheerden med ordom
missfijrmat, till 12 m:k s.m:tt och tilställa kyrckioheerden för 2:ne tijondebogar 3 ort effter
nämbdens wärderingh. Men för det Oluf Persson i Landsom hafwer skutit 2:ne älgsdiur, ett
litet och 1 stort in på Hallens skogh, saakfältes han för denna gången opå Kongl Maij:ttz
nådige behagh till 40 m:k s.m:tt effter 28 och 32 cap. Konungs. B. L.L., och älgshuderna
skola skogsäganderna restitueras uthan någon geensäijelsse.
11. Pehr Mårtensson i Trappnäs insinuerade hans excell:tz generalleutnamptens och gouverneurens öfwer Wästernorlandin sampt Jemptelandh och Härieådahlen, höghwällb:ne h:r
Carl Sparres resolution af dato 4 martij 1673, dhermed befallningsman wäl:tt Daniel Bertilsson imponeras skaffa änkian h. Märita Persdotter för Trapnäs hemmanet, som ähr 3 1/9 tunl:d,
ett jembngott i alla tillagor igen, efftersom det war hennes egen odel och det blef til
ländzmans och giästgifware hemman i Hallen sochn tilslagit för dess belägenheet skuldh, och
aldenstund så skedt ähr, blifwer det cronan ewärdeligen [fol. 710v] tilhörigt. Fördenskuld befallningzman ofwanbe:te hustru Märita afwittrat och igengifwit ett cronones hemman i
Mariæby sochn och Järsta by, bestående af 3 tunl:d, som sal. h:r Pehr Salthovius til häfd och
bruuk under böxlerätt hafwer åbodt och besutit, hwilket af hans excell:tz höghwälborne h:r
gouverneurens gifne confirmation til dåwarande änkia, dygdesamma hustro, h. Anna Jonsdotter, de dato 1 martij 1670 nogsampt betygas. Och såsom bewijses med socknenes attest af
den 4 octobris 1669 det sal. h:r Pehr Salthovius hafwer ofwanbe:te cronhemman emottagit
med sådant wahnbruk, lijka som fullkombligit ödhe, och til den sal. mannens olycka war intet
mehra huus dugligh än een gammal elack stugu, dher han måst hafwa sin ägendom, hwilken
igenom eldzwåda ähr opbränd, tillika med all hans possession i löösöhror, sedan med stoor
bekostnad opbygdt een ny gårdh igen, med alla dher tilhörige huus, jembwäl med ny hägn om
alla sina egor stängia låtit, såsom åkern opbrukat, som länge haar legat i faste lund och lägder.
Skogen aff ängierna uthrögdt och afhugget, så at när arbetet utj den korta tijden han dherpå
anwändt hafwer, skulle effter mätesmanna ordom wärderas, kunde omöijeligen änkians förmögenheet wara den at refundera.
Altså dher emot noga ransakades Trappnäs hemmanetz wilkor för tijden, som befans af
stort wahnbruk och huusrötha aldeles förderfwat och fördenskuld warit ett åhr ödhe, derföre
eij högre kunde wärderas med huus och jord än för 40 r.d:r, som nuwarande hustru Anna
Jonsdotters [fol. 711r] käre man, comminister i Sunne pastorat, wällärde h:r Elias Thalin, haf80

wer inför rätten handsträckt och låfwat gifwa til h. Märita Persdotter för Trappnäs hemmanet.
Ehuruwäl Järsta eij war af det wärde dher emot lijka, uthan fast ringare, blefwo fördenskuld
h:r Elias och hustru Märita med dhe sina med detta bythe och omskiffte wänligen och wäl
förlijkte, så att hwarken dhe sielfwe eller dheras effterkommande skohla hafwa mackt nu och i
framtijden widare på någontera sidan til ringaste påyrkia, mycket mindre qwällia, uthan för
föddom som oföddom hwar sitt oqwaldt bruka och behålla til ewärdeligh lagfångin ägendomb, med alla dherunder lydande lägenheter i wåto och torro, som dher af ålder underlegat
hafwer eller häreffter lagligen tillwinnas kan. Men af dhe 40 r.d:r skal betahlas til cronan för
ett åhrs ödes uthlagor af Trappnäs hemmanet, 6 r.d:r, som befallningzman skal optaga i
cronones reckningh, sigh till opbördh och derföre redogiöra och dhe öfrige 34 r.d:r blifwer
änkian och hennes barn behållit.

Ting 29 oktober 1674
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3156, fol. 758r – 760r, RA.

Anno 1674 den 29 octobris hölltz laga tingh med allmogen af Hallens tingelagh, utj Trappnäs,
närwarandes cronones befallningsman wäl:tt Daniel Bertilsson och de tolf edsworne nämbdemän.
Pehr Erichsson i Höge
Pehr Jonsson i Snussbacken
Joen Jöransson i Månsgård
Mårten Mårtensson i Bäck
Anders Mårtensson i Gethåsen
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Erich Bertilsson i Wåge
Oluf Påhlsson i Hallen
Halfwar Olufsson i Byyn
Jöran Olufsson i Wällie
Nils Mårtensson i Trustad
Oluf Olufsson i Hammarnäs
[fol. 758v]

1. Allmogen beklagades så här som i dhe förra tingelagen om sin[e] ofärdige och odugelige
wägar, som dhe icke allenast här i socknerne hafwa, som på wägaskiffte på Jemptskogen,
remitteras til näste laga tingh och opsyhningsmans ransakan.
2. Nämbden kunne eij annat döma ähn tolfman Pehr Erichsson i Höge skall swara til den
koon som hans son Jöran emot förbudh af ländzmannen Biörkman taget hafwer, som
destinerat war till cronones magazins huus, betahlande för Jonas i Håf på Norderöhn, och
sedan effter han een tolfman ähr, och wiste att Jonas ägendomb in sequestro [tagen i beslag]
satt war, och icke afbögde, saakfältes för egen willigh panteningh emot giord arrest, fadren
och sonen tilhopa effter 32 cap. Kongs. B. L.L. Konungens eensaker 40 m:k sölf:m:tt.
3. Peder Olufsson i Järsta kan icke undfalla hafwa försnillat 1672 åhrs crontijonde een skyhl
3 band, saakfältes effter tijonde placatet, böta första gången tred[ub]belt, ähr 16 k:r korn, som
i 1674 åhrs tijonde reckningh införas skall.
4. Blef afsagdt och dömbdt om den twistige fordran emillan mest:r Oluf Wullff och Mårten
Olufsson i Tijwarsgårdh, att Mårten skall af dhe 9 d:r 16 öre s.m:ttz fordran betala halfparten,
ähr penningar fyra d:r 24 öre s.m:tt och dhermed wara åthskilde.
5. Wällärde h:r Elias Thalin opbiuder Järstad, capiteins Mårten Reuters hemman, både till
kiöpz som bebrukande.
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6. Kohnan Kerstin Jonsdotter, som andra gången ähr häfdat af Christopher Reijtt, corporalen
under majorens wälb. [fol. 759r] Pehr Sabbelz compagnie, inställer sigh för rätten, sin synd tillståår, men såsom han på sidsthåldne laga tingh eij effter stembningen comparerade, remitterades til detta tinget at slutas. Men nu ähr be:te corporal med dhe flera uthcommenderade och
icke här till swars. Tolfman Pehr Jonsson i Lååsböhle opå sin eedz plicht witnade hafwa hördt
utaf Christophers munn att han Reijtt henne till ächta taga will, och således bättra alt hwad
han illa hafwer giordt. Detsamma witnar och länsman Hans Larsson första gången hafwa
hördt af honom Reijt, men effter fadren Joen i Höhla eij wille hålla så stort bröllopp som han
wille, kunde han då henne eij ächta, och lijkwäl sedan henne andra gången häfdat och barn
aflat. Effter corporalen eij nu tilstädes ähr, kan man eij honom döma, uthan kohnan Kerstin
Jonsdotter effter sin bekännelse och synd saakfältes böta dubbelt effter Kongl. håfrättens
resolution p:g:r 40 m:k. Men effter hon intet äger böta medh, plichte medh kroppen een
månadhz fängelse. Angående corporal Christopher Reijttz saak, som andra gången hafwer
lägrat ofwanbe:te kohna och aflat barn, remitteras till näste laga tingh, imedlertijdh syhnes
nödigt rätten sigh hoos högl. Kongl. håffrätten förfrågar om någon må frånwarande döhmas i
slijka tilfällen effter 2:dra puncten i rättegångz ordinantien.
7. Befallningsman anklagade Joen Jeppesson i Brasta sampt hans grannar Jöran Johansson
och Pehr Olufsson hafwa i förbudin tijdh slaget ett älgzdiur. Jöran och Pehr Olufsson ähre nu
icke tilstädes, uthan dragouner, och med dhe andra uthcommenderade til Pommern. Be:te Jon
Jeppesson, som nu tilstädes ähr, kan icke undfalla hafwa i olagligh tijdh uthsatt gilder och bekommit ett ungt diur. Saakfältes [fol. 759v] effter Kongl. Maij:ttz skogzordningh daterat d. 22
martij 1647 9 puncten till 100 d:r s.m:tt böthe. Men effter denne Joen, såwäl som dragounernes hustrur, intet hafwa att bötha medh, remitteras till hans excell:tz och Nådes widare
resolution om straffet p:g:r 100 d:r sölf:rmynt.
8. Kohnan Gunilla Jonsdotter, een änkia, som på sidsthåldne laga tingh bekände sigh hafwa
hafft lägersmåhl med dragoun Erich Bengtsson, bekänner och nu, ehuruwäl hon då nekade at
Pehr Swensson icke hafwer något med sigh beställa, han likwäl full gerningh med sigh hafft,
då han i Järstad hoos capitein Mårten Rytter tiente. Be:de Erich Bengtsson och Pehr Swensson ähre nu eij heller tilstädes, uthan uthcommenderade til Pommern. Saakfältes denna
Gunilla effter Kongl. håfrättens resolution böta 40 m:k s.m:tt och om dhe öfrige, som borto
ähre, remitteres till hans excell:tz högtwälb:ne h:r gouverneurens omdöme, om icke sådant må
tagas af dheras underhåldh.
9. Rätten afsade och dömbde att Pehr Olufsson i Järsta skal betahla Jöns Erichsson i
Häggien eller hans fullmächtige Mårten Mårtensson i Bäck dhe 3 r.d:r hans fadher skyldigh
ähr, och sedan sökie sine medarfwingar.
10. Peder Andersson i kyrckiobyen och Mariæby sochn klagade att Pehr Olufsson i Järstad
hafwer förleden sommar uthaf kyrckioherberget, det han till läns hade, borttagit 14 m:k smör,
14 m:k ost och een kanna roghmiöhl. Peder Olufsson will fuller neka dhertill, men intet med
något skiähl kunde sigh dherifrån leeda. [fol. 760r] Ährendet skiötz till nämbden, hwilka effter
noga betänckiande eij honom befrija kunde, uthan saak[e]r kiänne[s] effter 7 cap. Tiufm. B.
L.L. först betala Pehr Andersson sitt igen, och sedan böta til treskifftes penningar 40 m:k.
11. Nämbden afsade at Jöns Mårtensson i Möckelåsen skal taga sin häst igen, som odugeligh
finnes, och wäl:tt Pehr Wellamson sine 6 r.d:r igenbetahla.

82

12. Befallningzman wäl:tt Daniel Bertilsson opbiuder tridie gången Stor Mårtens gårdh i
Arfwesundh, som han för 30 d:r sölf:rm:tt i underpant hafwer.
13. Tilsades allmogen effter Kongl. consistorij resolution tilställa cappellahnen för sin mödo,
den tull och rättigheet som dhe böhra giöra.
14. Blef afsagdt och dömbdt at Jon Påhlsson i Höhla skal bekomma faste dombref på dhe 6
tunland han sigh med husen för een summa penningar sigh tilhandlat hafwer och
kiöpeskrifften bredare uthwijsar.
15. Mårten Mårtensson i Bäck opbiuder Hammarnähs hemmanet om 4 tunland första gången
emot sine uthlagde 72 r.d:r nästom frändom til återlösn.

Ting 21 oktober 1675
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3157, fol. 576v – 577v, RA.

Anno 1675 den 21 octobris hölltz laga tingh i Hallen med allmogen dher sammestädes,
närwarandes i cronones befallningzmans ställe, landskrifwaren wäl:tt Lars Jonsson Roshemius och nämbden.
Pehr Jonsson i Snussbacken
Mårten Mårtensson i Bäck
Joen Jöransson i Månsgård
Oluf Påhlsson i Yterhallen
Erich Bertilsson i Wåge
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Jöran Olufsson i Wällie
Halfwar Olufsson i Byyn
Nils Mårtensson i Trustad
Oluf Olufsson i Hammarnähs
Erich Persson i Arfwesundh
Pehr Erichsson wid Åån
1.

Pehr Erichsson wid Åån aflade sin nämbdemans eedh.

2. Bengt Erichsson i Hogsta hafwer förlijktz med Gunnar Hemmingsson om det slagsmåhl
han tillika med sin broder Joen Erichsson hafwa föröfwat på Gunnar som tingsransakningen
af den 14 novembris 1672 innehåller. Joen Erichsson hafwer plichtadt för edzöris brott med 6
gång gatulopp effter Kongl. håfrättens resolution, men Bengt Erichsson skal plichta för
hufwudsåår effter det 17 och 6 cap. Såramåla B. med willia, 2:ne gånger 20 m:k s.m:tt, emedan sådant war skedt på Gunnars ägor och förland, dheraf Gunnar hafwer mist sin hörtzel.
Denne äger intet at böta med, skal fördenskuld plichta med fängelse.
3. Capitein manhafftigh Mårten Reuters hemman Järsta opbödz andra gången af h:r Elia
Thallin til kiöpz eller till bruukz.
4. Swen Anderssons hemman i Öfwerhallen opbödz första gången, kiöpt af Erich Andersson
för 80 r.d:r.
5. Gunnar Erichssons hemman i Hammarnäs opbödz [fol. 577r] första gången, pantsatt till
Mårten Mårtensson i Bäck och Joen Påhlsson i Höhla för 60 r.d:r.
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6. Pigan Anna Jonsdotter i Trappnäs, som på höstetinget 1673 fästade lagh sigh uhrtiufwa
för Christen Jonssons och Christopher Skottes tilwidte tiufnad, men kunde nu inga eedgiärdzeller wärningsmän sigh skaffa, eij heller på förra tinget 1674 fyllest kunne framtee. Holger
Olufsson linwäfware bekänner hafwa hördt af sin broder Anders Olufsson berättas, hafwa så
många penningar i kistan hoos denne Anna, men sielf dragit misstancke, icke kunne i sanningh wetta om dhet war samma r.d:r och swensk d:r som tolfman Anders i Geetåsen hafwer
igenkändt och til Christen betalt. Såsom Anna eij kan skaffa sigh effter lagh några
wärningsmän, dy pålades henne til näste tingh sådant effterkomma, hwar och icke, wil rätten
definitive afdömma.
7. Pehr Olufsson i Järsta och Mariæby sochn, som hafwer plockadt och nappat ax af capiteins Mårten Reuters åker, den h:r Elias hafwer kiöpt, derföre fästat lagh sigh befrija, men
som han eij kan fullgiöra, dy fan nämbden skiähligt, effter han eij haar något at böta med,
skall fördenskuld plichta medh fängelse.
8. Brofogden Karl Erichsson anklagade Norderöö, Mariæby och Hallens boerne för odugelige wägar igenom tingelaget sampt ofärdigh broo wid Ifelnähsåån, som hela soknen
tilkommer. Och emedan så i sanningh befans, hwarifrån och allmogen sigh eij unddraga kunna, hwarföre saakfältes heela tingelaget oppå Kongl. Maij:ttz nådige behagh till 40 m:k s.m:tt
effter 3 cap. Bygg. B. L.L. med åthwarningh att dher dhe bem:te broar och wägar til nästkommande wåhr eij förfärdiga, skohla dhe hwartera plichta 3 m:k s.m:tt.
9. Oluf Olufssons hemman i Byyn opbödz första gången, [fol. 577v] kiöpt af sine syskon,
gifwit hwar brohr 12 r.d:r och hwar syster 6 r.d:r.
10. Steen Olufssons halfwa hemman i Byyn opbödz första gången, kiöpt af Enar Jonsson för
33 r.d:r.
11. Dragouns Jöran Johanssons halfwa hemman i Brasta opbödz tridie gången.
12. Pehr Jonsson i Snussbacken och Pehr Jonsson i Arfwesund opbiuda 2 tunl. i Hälliesundz
hemmanet, kiöpt af Nils Olufsson, Oluf Olsson och Oluf Gladh för 32 r.d:r.

Extraordinarie ting 15 februari 1676
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3158, fol. 621r – 624r, RA.

Anno 1676 den 15 februarij höltz extraordinarie laga tingh i Hallen effter hans excell:tz generalens och h:r gouverneurens befallningh de dato 27 januarij, och war förordnadt i hans
excell:tz ställe gouvernementz secreteraren, höghbetrodd Magnus Blix och effterskrefne
nämbdemän.
Pehr Jonsson i Snussbacken
Jon Jöransson i Månsgården
Nils Jeppesson i Gåije
Halfwar Olufsson i Byyn
Oluf Bengtsson i Wästaneed
Nils Mårtensson i Trustad
Oluf Påhlsson i Yterhallen
Oluf Olufsson i Näset
Erich Bertilsson i Wåge
Pehr Erichsson wid Åån
Erich Persson i Arfwesundh
Jöran Olufsson i Wällie
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Dato tilfrågade rätten bägge parterna om dhe hade något emot någontera af dhe som nu i
rätten eller nämbden sittia, då dhe hwartera een tolfman jäfwade. H:r Elias nämpner Pehr
Jansson i Lååsböhle, för honom i stället Oluff Bengtsson i Wästaneed. Hans Larsson jäfwar
Mårten Mårtensson i Bäck, och i hans ställe sattes Nils Jeppesson i Gåije, dhermed dhe bägge
rätten godkände.
Först oplästes h:r Eliæ Thallins supplication, öfwer hwilken hans excell:tz höghwälborne h:r
gouverneuren haf:r resolverat att extraordinarie laga tingh hållas måtte. Dher uthj förmähles
och huru olagligen ländzman Hans [fol. 621v] Larsson med kyrckiotijondens intagande procederat, icke påmint sigh Kongl. Maij:ttz dherom utgångne stränge påbudh och ordningar, uthan
af sin egen myndigheet allena, wederböranden owitterligen inn- och uttagit kyrckiotijonden i
Hallen, ehuruwäl comminister h:r Elias Thallin war dherom anlidt, beswärandes sigh derföre
emot ländzman Hans Larsson huruledes landskrifwaren Lars Jonsson Roshemius hafwer sigh
fullmechtigat att intaga 1675 åhrs kyrckiotijonde här i tingelaget, opwijsandes dher oppå
landskrifwarens fullmacht af den 25 januarij 1676, jembwäl och kyrckioheerdens af den 30
novembris 1675. Och lijkwist ländzman uthom hans weetskap hafwer sedermehra kyrckiotijonden intagit och dels uthlefwereradt, uthom dess och sielf så sällsamblingen dhermed
handteradt, som supplication widare uthwijsar. Opwiste och nu h:r Elias copia af ett sitt bref
den 3 novemb. 1675 Hans Larson tilskrifwit, innehållandes af lijka mehningh om kyrckiotijonden och nyckelen, och att han den 28 novembris å kyrckiowallen hade ländzman om
denne saak förehållit, då Hans Larsson repræsenterade lijka som han wille dher ifrån afresa.
Swarade sigh ingen kyrckionyckel med sigh hafwa, och lijkwist sedan i h:r Eliæ frånwaru
något af tijonde spannmåhlen uthmält, nämligen till giästgifwaren i Haalebacken uthan
någons ordre och befallningh 3 tunnor, men 1/4 tunna samma gångh uttagit till Enar Jonsson
för een utter.
Enär ländzman Hans Larsson alt detta förehöltz faller hans swar således att han kyrckiotijonden effter förrigit sätt och befallningsmans zedel af den 12 novembris 1675 intagit
hafwer, och säger, enär han med ährewörd. [fol. 622r] kyrckioheerden magister Jöns Petræo
härom tahlat hafwer då hans wördigheet sagdt, om han sielf icke för owäder skuld kunde dijt
komma, effter honom okiärt ähr, att h:r Elias siukliger waar, då kunne i med gode män
tijonden intaga. Men några skriffteliga ordres kan han nu intet framtee. Tillståår och att han
dhe 3 tunnor till giästgifwaren i Hahlebacken, effter som för skee plägar, hafwer uttagit och
bortlefwererat, uthan någon skrifftelig befallningh denne gången, effter tijonden war
allsamman til militien anslagin igenom förbudh, det och nu icke undkomma kan, att han
allena kyrckioherbergsnycklarna hafft, och icke lefwererat ifrån sigh till kyrckioheerdens eller
landskrifwarens fullmechtigh någon nyckel.
Hans Larsson förehöltz nu huruledes h:r Elias hafwer trenne gånger på kyrckioherbergsnycklarna begiärt, förste gången på kyrckiowallen, andra gången genom sin drängh
och 3:die gången genom sitt breff. H.r Elias angifwer och wed samma gångh, om een söndagh
effter predikan, enär dhe 3 tunnor till giästgifwaren uttogs, lät och ländzman uttaga een span
korn och feck een tolfman, som och war kyrckiowärd, Halfwar Olufsson i Byyn, hwilken han
skulle lefwerera till Enar Jonsson för det som resterade på een kiöpt utter. Enär denne Halfwar
härom förehöltz, syntes han hafwa tweetahlan, dy befantz att han tillförne något om denne
saak med tolfman Oluf Påhlsson talt hafwer, som edeligen betygade att denne Halfwar för
sigh således refererat hafwer. Enär dhe een gångh å kyrckiowallen woro, sade ländzman til
sigh: Gack och tagh hijt een säck, så skall du få een span korn åth din granne, som iagh för
uttern skyldigh ähr. Då sade Halfwar med uhrsäckt det eij giöra kunde och taga kornet uhr
kyrckioherberget. Swarar ländzman: Skiöt [fol. 622v] icke det om, iagh skal sielf swara för
hwart korn. Och dhermed uttogo dhe 1/4 tunna, hwilken han skulle bära till honom. Enär då
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han kom ett stycke på wägen till skogz, satte han säckien under een graan för sitt siuklige
tillstånd, och wid sin heemkompst till Byyn badh sin granne sielf dijt gå och den heembära,
och icke läggia dher om något. Hans Larsson blef om denne kornspan tillfrågat, då han det
tillståår, och säger förgångit åhr 1674 hafwer han een kornspan mehra af kyrckiotijonden uthlefwererat, och att han 1675 skulle den igenfå af Mariæby, men eij af Hallen, som landskrifwarens Lars Jonsson Roshemij opsatt nogsampt uthwijsar.
Företogs den twisten emillan h:r Eliam och ländzman om kyrckiotijonden i Hallen, och
framkallades tolfman Oluf Olufsson i Hammarnäset och Erich Bärtilsson i Wåge, såsom wore
tilstädes enär h:r Elias och ländzman om fierde daghz juhlaffton kyrckiotijonden omkasta
läth, och effter aflagdan eed dherom således witnade, i kyrckiostaburet war 9 t:r 3 fjärdingar,
i cronostaburet war 11 t:r 3 f:r. Af ländzman ähr förr uttagit och till befallningzman affördt 7
t:r, til giästgifwaren i Hahlebacken 3 tunnor. Men den kornspan som han förr till utterbonden
Enar Jonsson hafwer låtit uttaga, säger ländzman sigh då icke ihogkomma. Enär ländzman
förehöltz om denne differentz, som syhnes emillan intagningzlängden och den längd som h:r
Elias sedermehra af allmogen inhemptat hafwer, då säger han sigh icke det understå kan,
uthan något omrörer, icke något missfeel måtte dheraf inkomma, att til äfwentyrs allmogen
dels hemma sådant prof giordt med gammalt måhl, löst och struckit, och lijkawist i kyrckioherberget ähr rätt cronomåhl, och således differentzen. [fol. 623r]
Detta förehöltz tolfmännen och kyrckiowärderna, hwilka och ähre aff lijka mehning, att
differentzen måtte här flyta af ofwanskrefne orsaker och hemma i gårderne gambla måhlet.
Hwarför rätten denna saak i noga betänkiande togo och af dhe skiähl som finnas kunna, håller
rätten skiähligt att Hans Larsson nu fäster lagh til näste tingh, at sigh lagligen purgera, det han
intet af ofwanskrefne Hallens tingelagh något olofl. afhändt hafwer, effter een så stoor
differentz längderne emillan befinnes.
Företogs underskrefne h:r Eliæ beswärspuncter, som föllier:
1. Nämbdeman Oluf Olufsson i Öfwergården och Oluf Olufsson i Hammarnäset i Ytergården
hafwa brukat ett ödeshemman i Hammarnäset om 5 tunland i skatt och sådt 2 tunnor dherpå,
blifwit 100 skyhlar korn, dher afgåår tijonden 10 skyhlar, behållit 90 skyl:r. Dheraf böndren
bekommit 45 skyhl:r och ländzman den andra halfparten 45 skyl:r till sigh tagit, sedan låtit
samma ödeshemman skrifwa på huusarmslängden, på det han swijkligen måtte hafwa den
halfwa deelen till sin privat nytta, som cronan med rätta borde. Hööt anbelangande, som ähr
wid pass 16 eller 17 lass behållit, det ländzman föregifwer behöfwa för det att hans länsmans
hemman, som honom beståås, ähr i wahnbruuk kommit. När effterfrågades huruledes detta
skall wara och om cronones rättigheet, då befinnes det, och länsman tillståår, at han hemmanet i huusarmslängden opfördt hafwer. Men dhe andra extraordinarie afgiffterne af hemmanet
säger ländzman sigh betalt, som han eij med qvittobreff bewijsa kunde, och beklagar sin
olägenheet med sitt ländzmans hemman som han i fiohl feck och wahnbrukadt waar. Men
hööt på detta hemman, säger desse bönder, liggia ännu owändt, och mehna det blifwer till 16
à 17 lass, och länsman intet dheraf tagit. [fol. 623v]
2. Hoos Christen Steensson i Böhle och Mariæby sochn befinnes wara å sitt ödeshemman
slagit til många lass, och icke mehra än 2 lass på gräsgiäldzlängden opfördt.
3. Ett hemman i Möckelåsen om 2 ¼ tunland hafwer ländzman Hans Larsson och Pehr
Erichsson i Höge slagit, och förmärckes dher kunna blifwa höö, som dher bärgades, länsman
10 lass och Pehr Erichsson 5, men intet opfördt i höölängden. Ländzman säger sigh hafwa
befallningsmans Daniel Bertilssons ordres och skrifwelse att ödeshemmanen slå och åkern
opkiöra, att hemmanet andra åhret kan såås och bebrukas, så att cronan sine uthlagor kan få,
det Hans Larsson säger sigh willia giöra, och detta hemmanet åth wåhren, Gudh will, till full
drätzel bringa.
4. 1673 och 1674 hafwer ländzman affördt mästeparten bruukningen af ett ödeshemman
på Norderöön och Giählsta by, 4 tunland, detta ländzman tillståår, och säger sigh een deel
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brukning dädan fördt, och det i mehningh att wäggen eij förrutnas skulle, och ändå een god
deel dher qwarligger, hafwer och ländzman detta hemman slagit desse åhren, och intet i
gräsgiäldzlängden opfördt, säger att dher litet höö, allenast 1 eller 2 lass om åhret, blifwit.
Men för 1675 hafwer han och dhet slagit och 1 lass höö i gräsgiäldzlängden då infördt.
5. Beklagar och h:r Elias att Hans Larsson hafwer kallat sigh een röfware och rappare,
beropandes sigh på Hans Larssons egen drängh, och h:r Eliæ legopiga til witnes. Enähr detta
Hans Larsson förehöltz kan han härtill icke neka, uthan bekänner att han i hastigheet och af
ifrige mode det obetänckt sagdt hafwer, och beder om förlåtelse, säijandes sigh intet annat
wetta än ähra och gott om h:r Eliæ perssohn, föregifwer och sigh straxt, enär desse ord för h:r
Eliæ hustro fälte, ångrade han det genast och h:r Eliæ hustro bad om förlåtelse, att hon det eij
för sin man säija wille. [fol. 624r] H:r Elias säger att han slijka ord eij tåhla kan, och det så
mycket swårare som Hans Larsson sedermehra någon wjdrigheet emot sigh beteedt. Tolfmännen betyga att dhe eller allmogen hafwa i sochnstugun tillbudit att willia dhem förlijka,
men kunde intet uthrätta, efftersom ländzman eij wille deprecera [göra avbön].
H:r Eliæ hustro hijtkallades för rätten och examinerades, bekänner således att enär Hans
Larsson hijt kom till Mariæby och skulle kyrckiotijonden i Hallen uttaga och till befallningsman försända och begynte Hallens kyrckioherbergs nyckel omtahla, war Hans Larsson
något onder, effter h:r Elias med nyckelen borto war, och sedan han desse ord fält hafwer, war
wäl sandt att han fölgde henne heem och talade fuller dherom, att han desse ord hasteligen
och obetänckt sade, och att hon det icke för sin man nembna skulle, och bad henne allting
laga i bästa måttan. Men hon icke det låfwa kunde, och med samma skulle och Hans Larsson
sigh uthlåtit och sagdt, nämbde om kyrckiotijonden och Hallens kyrckioherbergs nyckel,
talade att taga wij så på achta på hwarandra, blifwer det rätt sielfwa ondt och alldrigh gott af,
dhermed han dhädan afreste. Ländzman Hans Larsson kan icke undfalla sigh hafwa sagdt att
h:r Elias färdas kring om socknen, röfwar och rappar, hwarföre kunde denne rätten honom eij
befrija, utan honom på Kongl. Maij:ttz nådige behagh effter den 20 cap. Tingmåla Balk. låter
plichta för denne gången med 40 m:k sölf:rmynt til treskifftes.

Extra ting 17 februari 1676
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3158, fol. 624r – 628r, RA.

Anno 1676 den 17 februarij j Mariæby sochnstugu blefwo desse saker emot ländzman Hans
Larsson Biörkman förehafde och lagligen afhulpne.
[1.] Dhe 23 bönders prætention om förlijkningen på 4 r.d:rs skatten emot Hans Larsson; så
remitteras till [fol.624v] hans excell:tz höghwälborne h:r gouverneurens höggunstige gottfinnande, effter den saken tilförende ähr uthj hans excell:tz närwaru på landztinget i Brundflodh
d. 29 martij a:o 1665 diciderat wordin.
2. Enar Jonsson i Byyn, dragoun, genom sin fullmächtigh Steen Olufsson, gifwer klageligen
tilkänna huruledes ländzman Hans Larsson Biörkman månde sidstledit åhr, i sin frånwaru
ifrån sigh exeqverat uthan laga domb een deel sin ägendomb, som här under förmält ähr.
Detta blef ländzman förehållit, och han kan härtill intet neka, uthan bekänner sigh dhem
arresterat och sedermehra uttagit hafwer, och dät til den ända föregifwer att denne bonde Enar
hafwer såldt till Pehr Månsson på Medstugun 1 tunna sill och som skulle den odugligh wara,
opwijsandes dherpå Pehr Månssons bref, att han begärer Hans Larsson will sigh till sin rätt
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förhielpa, och altså wil stödia sigh, at bonden skulle för samma flärd blifwa saker til 40 m:k
bötter effter den ordningh som om flärd kringh om landet uthgångin ähr. Enär då Hans
Larsson förehöltz hwarföre han å näste laga tinget icke sådant oppenbarade, kan han icke
heller det bewijsa, uthan will säija at Enar ähr i medler tijdh ifrån Norrige heemkommin och
williat med sigh förlijkas, hwartill Enars fullmechtige och nu nekar, uthan framgeent sin
tilfogade orätt beklagar och förebäär att denne silltunna ähr sedan ifrån sigh i tridie eller 4:die
mannahanden försålder till h:r Johan i Bergh, dock inga wissa skiähl huruledes han ähr
odugsen[?], och nu lijkwist dherom så swårt sigh tiltahles. Desse saker ähre som ländzman
ifrån Enar annammat hafwer, och nu således wärderade blefwo, nembligen 1 qwiga 2 d:r 16
öre sölf.m:tt, 1 dito 1 d:r 4 öre, 3 koor à 3 d:r [blir] 9 d:r, 9 små creatur à 4 d:r 16 öre, 1/2
gammal noot à 2 d:r, blifwa 19 d:r 4 öre s.m:tt [fol. 625r]
Såsom Hans Larsson hafwer i detta måhl olagligen procederat, ty kan han sin plicht icke
undkomma, uthan blifwer rättens uthslagh härom således att Hans Larsson betahler måhlsäganden sitt, och på höge öfwerhetens nådige behagh förskones att plichta effter det 32 cap.
Konungs B. L.L., Konungens egen saak, penningar 40 m:k sölf:mynt.
3. Lars Steensson klagar at han 1 ½ r.d:r hafwer utgifwit att hans son skulle undslippa tridiemannen eller löösdrifware, oachtandes att han tilförende af höghwälborne h:r gouverneuren
hans excell:tz, ifrån tridiemans skrifningen frijgifwin. Detta ländzman förehöltz, och han
nekar sigh desse 1 ½ r.d:r bekommit hafwer, uthan föregifwer att han hördt Johan Krook
dhem bekommit hafwer, det och tolfman Pehr Jonsson i Lååsböhle weet bewitna.
4. Hindrich Olufsson i Åån klagar at hans son Oluf Hindrichsson ähr obilligen inskrifwen til
tridieman för Oluf Jacobsson i Gåije och Hallen sochn, som nu håller sigh i Mattmar sochn i
Gräffte. Effter ransakningh befinnes att denne Oluf Jacobsson ähr först i rotheringen
inskrifwin och sedermehra practiserat denne Oluf Hindrichsson at för sigh insättias. Hwarföre
såsom syhnes denne Oluff Hindrichsson wara orätt skedder, effter han med förste roteringh
ähr till bonde för gården inskrifwin, och hans gamble fader wahnföhr och med 2 kryckior
gåår, sig dherom beklagar, och att hemmanet i öde och wahnbruuk kommer, dy remitteras
detta ödmiukeligen till hans excell:tz höghwälborne h:r gouverneuren at Oluf Jacobsson stå
måste.
5. Pehr Olufsson i Mariæby beklagar sigh huruledes hans swärmoder blef i sommars döder
och hade till 2 mählingar eller något mehra uthsäde, samma [fol. 625v] korn till 14 skyhlar med
något hampa, lät ländzman opskiähra, och genast ifrån hemmanet heem till sin gårdh med
bååt afförde. Item och någon kåål ähr och dher på samma hemman wuxit, den tolfmannen Jon
Jöransson i Månsgården hafwer till sigh annammat och sedermehra förtärdt, ehuruwäl Pehr
Olufsson den af honom affordrat, men icke den igenfått. Denne fattige mannens Pehr Olufssons klagomåhler blef ländzman och tolfmannen Jon Jöransson förehållit, och dhe till denne
beskyllningh och obillige gerningh icke neka kunna, uthan bekänna sigh att så giordt hafwa.
Ländzman will något förmähla, att Pehr Olufssons swägerska hade giordt sigh fullmechtigh,
det han dock eij bewijsa kunde, och att detta kornet skulle af creaturen något skaddt wara.
Hampan säger han ganska ringa wara.
Ty framkallades Oluf Bengtsson i Wästaneedh och Jöns Persson ibid., hwilka effter
aflagdan eedh dherom således witnade. Oluf först, att när det kornet stod på åkern, syntes det
fuller något tundt, men lijkwist wackert korn, icke weet han det något skadt waræ. Sedan
framkallades Jöns Persson och witnade, kornet hafwer han intet sedt sedan det togh maaten,
och att Pehr Olufssons swåger, Joen Swänsson gewaldiern, som Hans Larsson sigh påberopar,
under Helsingarne, baad sigh som een måhlsman wäl påsee att Pehr Olufssons, sin swågers,
små omyndige barn måtte ingen orätt wederfaras, och att han sade det ländzman hade i detta
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måhl, med kornetz optagande giordt som een skällm och ingen redeligh karl. Ofwanskrefne
14 skyhlar korn blef af nämbden wärderat à 16 öre s.m:tt, blifwer 7 d:r s.m:tt, och den kåål
som dher fans wärderat för 1 d:r s.m:tt. [fol. 626r]
Effter alt öfwerläggiande blef rättens uthslagh härom således att både ländzman och Jon
Jöransson skohla betahla måhlsäganden sitt igen och effter det 23 cap. i Konungz B. Landzl.
plichta till treskifftes, Hans Larsson 40 m:k s.m:tt, men Joen Jöransson 12 m:k s.m:tt effter
Kongl. straffordningen, blifwa tilhopa 52 m:k s.m:tt.
Effter noga ransakningh befinnes att Joen Olufsson i Wästgården på Norderöön, som tilförne hoos h:r befallningzman tient hafwer, blef med första rotheringh til tridieman skrifwin,
böör och med rätta stå dher med, och denne fattige Pehr Olufsson, som sedermehra ähr til
tridieman för honom inpracticerat, må löös blifwa, och det så mycket mehra af werkundsamheet[?], som denne Pehr Olufsson ähr een fattigh och eenögder man, och sitter nu med 3
st. små moderlösa barn, eenda menniskian på gården, och will gerna sitt hemman bebruka, dy
remitteras ödmiukeligen denne saak till hans excell:tz höghwälborne h:r generalens och
gouverneurens resolution, at gunsteligen afhielpa.
6. Klockaren i Hallen sochn, Steen Olufsson i Byyn, beklagar sigh att han sidstledit åhr blef
skrifwin till tridieman, och lijkwist nu i winteras slapp dher ifrån effter han hafwer kiöpt sigh
hemman, och insattes för honom till kneckt den karl som hemmanet sålde, och nu sedermehra
hafwer ländzman Hans Larsson honom för löösdrifware til dragoun uthskrifwin, det han dock
lijkwäl hoppas sigh skiähligen undkomma af desse skiähl, nembligen 1.) ähr han enda bonden
som hemmanet brukar; 2.) instälte sidstledit åhr karl i tridiemans tiensten för honom; 3.) ähr
han sochnenes klockare; 4.) a:o 1673 af egne wärfningzpenningar skaffade han under dragounerne af wälb:ne h:r majorens compagnie trenne karlar, som h:r leutenanten wälb. Lilliecrantz
qvittentz af den 13 octobris 1673 uthwijsar; 5.) hafwer och sochnenes och sin siählasöriares
bewijss af den 13 [fol. 626v] februarij detta åhr, att han sigh ährligen och wäl förhållit hafwer;
6.) förmählandes sigh och hafwa wälb:ne h:r öfwerstleutnantens Ribbingens afskeedzpass
ifrån tridiemannen, beklagar sigh lijkwist öfwer ländzmannens widrigheet och een osanfärdigh attest som ländzman hafwer låtit skrifwa emot sigh, under tolfmännernes nampn och
bomärckien, hwilken nu oplästes, och tolfmännen aldeles til nekade sigh den emot Steen
Olufsson någonsin gifwit eller sambtyckt hafwa.
Klagar och denne Steen Olufsson att Hans Larsson hafwer förledit åhr af sigh uthprässat
3 skålpund smör och 1/4 tunna salt sijk, derföre at han icke skulle angifwa och beklaga det
dheras broder Pehr Olufsson, som war ordinarie wärfwadt dragoun, hade förrymbdt och
derföre blef hotadt at icke allenast den förrymbdes godz i löst och fast skulle blifwa förlustigt,
uthan dhe andra trenne brödernas lijkaså. Denne Steen Olufsson beklagar sigh och huruledes
ländzman Hans Larsson hafwer offta kallat sigh een skellm, beropandes sigh på tolfmännen
och flera til witnes. Alt detta blef nu Hans Larsson förehållit och hans swahr och förklaringh
härom således 1.) att Steen Olufsson ähr til dragoun utskrifwin kan han nu icke til neka, uthan
säger sigh hafwa honom för een half gårdzman opskrifwin; 2.) tilståår sigh och hafwa dhe 3
skålpund och 1/4 tunna sijk af Steen och hans bröder bekommit, och säger derföre att han
skulle hielpa dhem till sina penningar som wore i gården inlagde; 3.) Hans Larsson kan icke
heller dhertill neka, att han nu hafwer kallat Steen Olufsson skällm, och säger dhertill
orsaken, att Steen skulle warit i rådh med sin brodher Pehr Olufsson och honom hulpit enär
han ett åhr i sommars sedan rymbde här ifrån dragounerne til Norrige, williandes med några
witnen bewijsa at han icke war den första, uthan andra eller hans bröder hafwa honom för
skällm kallat, framwijsandes een zedel aff Erich Pehrsson i Hahlebacken med några [fol. 627r]
andra nämbde, så skedt wara. Men een af tolfmän, hwilkens nampn war under samma attest
underskrifwit, effter aflagdan eedh witnade det eij hafwa hördt.
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Alla ofwanskrefne Steen Olufssons klagemåhler, med ländzmans insagur, tager rätten nu
i betänckiande, och effter noga öfwerwägande blifwer här öfwer dess uthslagh således 1.) att
Steen Olufsson till löösdrifware eller dragoun skall wara anskrifwin syhnes wara orätt af dhe
skiähl som förr annoterade ähre, ty remitteras ödmiukeligast denne saak till h:s excell:tz
höghwälborne h:r generalen och gouverneuren at höghgunsteligen afhielpa; 2.) dhe 3
skålpund smör och 1/4 tunna sijk som han dolo malo [i ont syfte] och under prætext aff Steen
Olufsson och hans bröder hafwer annammat, som skulle han dhem något hielpa, men mehra
syhnes söckt at förderfwa igenom hotande, lijka som dhe sina penningar i gården qwitte
warda skulle, ty finner rätten skiähligt att ländzman uthan widare uppehåld betahler dhem
både fisken och smöret; 3.) hwad det skällsordet wedkommer, att Steen skällm kallader ähr,
opsätties til näste laga tingh, då alla witnen skohla tilstädes stembnas att sine witnesskriffter
eedeligen besanna, och såwida som Steen Olufsson hafwer sochnens gode bewijs om sitt
ährlige lefwerne, ty declarerar rätten honom nu i midler tijdh att för een ährligh persohn
ehrkiännes. Nu omsider, öfwer det skiälsordet eller förwijtelse som Hans Larsson hafwer
Steen Olufsson påbördat, befinner Hans Larsson sigh wara af andra förledder dhertill, och det
ångrar, säijandes sigh elliest intet annat med Steen Olufsson wetta än ähra och gott, och
begärer af rätten att dhem måtte effterlåtas at förlijkas. Så ehuruwäl rätten hade foogh at låta
lagsens krafft hafwa sin fortgångh, dock i anseende [fol. 627v] att wederparten igenom mångas
intercession låter sigh till förlijkningen beqwemma, och Hans Larsson nu sina feel inför rätten
tilståår, ty på Kongl. Maij:ttz och hans excell:tz h:r generalen och gouverneurens nådige
behagh förunnas dhem, som och nu inför rätten skiedde, att dhe förlijkte blifwa, och Steen
Olufsson af rätten för een ährlig persohn nu och framdeles ehrkiännes.
7. Ländzman Hans Larsson hafwer till sigh tagit 45 skyhler korn af ett ödeshemman,
Hammarnäset i Hallen sochn, som Oluf Olufsson ibid. och Oluf Olufsson i Öfwergården på
helfften brukat hafwer, och ländzman sedermehra fördt samma hemman i huusarmslängden,
cronan till afkortningh. Enär ländzman detta förehöltz kan han icke dhertill neka, uthan
bekänner sigh det giordt hafwa, beklagandes sigh af sitt ländzmans hemman ringa nytta hafft,
säger och han några extraordinarie afgiffter af detta ödeshemman tilswaradt. Detta ährendet
rätten i noga betänckiande togo, och såsom Hans Larsson hafwer med detta korn så otroligen
emot cronan omgått, ty erkännes han att plichta effter Kongl. straffordningens tridie punct,
tredubbelt, och såsom kornet effter wärderingen belöper effter 45 skylar à 16 öre s.m:tt till 22
d:r 16 öre, blifwer altså bötterne tredubbelt till penningar 67 d:r 16 öre s.m:tt och betala
cronan, som rätta måhlsäganden ähr, för kornet, löper dhet altså tilsammans penningar 90 d:r
s.m:tt.
8. Det ödeshemmanet som Hans Larsson och Pehr Erichsson detta åhret slagit hafwer, och
åkern opkiördt, belåfwar med handebandh inför rätten Hans Larson och Mårten Mårtensson i
Bäck att tilkommande eller detta åhr så och bebruka cronan til full [fol. 628r] drätzel, effter dhe
nu i sommar hafwa det slagit och derföre åkern opkiördt, och alt detta på hans excell:tz höghwälborne h:r generalens och gouverneurens nådige behag.
9. Befantz ochså ett ödeshemman Tijfwarsgården på Norderöön af Mårten Olufsson och
Oluf Bengtsson ibidem bebrukadt hafwa, och intet höö i längden opfördt, uthan bortdölt,
tilståår sigh dhertill 10 lass höö bekommit hafwer. Och hoos hans excell:tz höghwälborne h:r
generalen och gouverneuren under denna prætext förmådt sin son, Oluf Mårtensson uthur
knecktetiensten. Nämbden håller lijkwist skiähligt att han Oluf Mårtensson nu til tridiemans
kneckten för socknen uthskrifwes, hwilket till hans excell:tz höghwälborne h:r generalen och
gouverneuren ödmiukeligen remitteras.
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10. Anbelangande den prætention som Mårten Mårtensson i Bäck emot Hans Larsson hafwer
omtalt, will ländzman sigh nu excipera att denna gångh tilswara, föregifwandes sigh icke
lagligen stembder wara. Inkommer och af Mårtens klagemåhl något som alle tolfmännen
skymbdteligen angåår, ty hålles betänckeligit huruledes den saken nu kan företagas, uthan til
näste laga ting opsättias, [så] att man och imedlertijdh fåår i ödmiukheet hans excell:tz
höghwälborne h:r generalen och gouverneuren communicera om alt sådant kan under denne
rätten afhielpas.

Ting 6 april 1676
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3158, fol. 595v – 596v, RA.

Anno 1676 den 6 aprilis höltz ordinarie laga tingh i Hallen med allmogen dher sammastedes,
utj dhe tolf edsworne nämbdemäns närwaro.
Pehr Jonsson i Sundzbacken
Oluf Påhlsson i Hallen
Mårten Mårtensson i Bäck
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Erich Bertilsson i Wåge
Halfwar Olufsson i Byyn
Nils Jeppesson i Gåije
Oluf Olufsson i Hammarnäs
Erich Pehrsson i Arfwesundh
Nils Mårtensson i Trustadh
Pehr Erichsson wid Åån
Oluf Hansson i Önsta [fol. 596r]
1.

Oluf Hansson i Önsta på Norderöön aflade sin nämbdemans eedh.

2. Hans Larsson Biörkman, som af ländzman Mårten Jonsson i Trappnähs stämbder ähr, at
swara Mårten i Bäck för tilfogat injurier och skällzord, såsom och igåår af häradzhöfdingen,
men eij kommit tilstädes, uthan reest till Frösöön, saakfältes effter 33 cap. Ting. B. L.L. för
swarslösa och tingsstembningh 3 m:k s.m:tt.
3. Tolfman Mårten Mårtensson i Bäck, effter aflagd eed, witnade det hans hustru broder
Oluf Påhlsson, som i Norrige boendes ähr, hafwer inlagdt 60 r.d:r in specie uthj Hammarnäs
hemmanet, som qvittantzet af d. 26 martij 1669 innehåller och uthwijsar. På detta hemman,
som beståår af 4 tunneland, dher Gunnar Erichsson haar tilförne åbodt, ähre husen sedermehra
wordne afbrändhe. Detta remitteras till hans excell:tz höghwälborne h:r generalen och
gouverneuren.
4. Mårten Mårtensson i Bäck opbiuder tridie gången sitt swågers Oluf Påhlssons hemman
för 60 r.d:r, sigh tilhandlat af Måns Erichsson i Byom.
5. Gunnar Nilssons hustru i Brasta, h. Märit Mårtensdotter, klagade att Pehr Jonsson i
Sunssbacken hafwer uthan laga domb panttat af sigh ett åkläde för 1 r.d:r, ett hyend [kudde], 3
fåårskin och 1 kalfskin för 2 r.d:r. Pehr Jonsson föregifwer eij wara lagligen stembd, eij heller
haar sine witnen tilstädes, dy pålades honom swara til näste laga tingh.
6. Anna Jonsdotter i Trappnähs åter förehades, hwilken a:o 1673 den 27 octobris hafwer
fästat lagh sigh befrija eij hafwer afhändt penningar ifrån Christen Jonsson i Kläppe, som
förrige åhrs tingzprotocoller innehålla. Så alldenstund [fol. 596v] kiäranden med fulla witnen eij
kunna henne Anna lagligen tilbinda, eij heller kan hon sielf tolffte sigh befrija, som lagh
klarligen dherom betygar. Dy hafwer nämbden detta noga tagit i betänckiande och öfwer91

wägande, och effter wahnligh praxin och dommarregler i sådane mörcka ährender finna heller
skiäligt henne befrija än fälla.
7.

Steen Olufssons hemman i Byyn opbödz andra gången, kiöpt af Enar Jonsson för 33 r.d:r.

8. Oluf Olufssons hemman i Byyn opbödz andra gången, bestående af 4 tunneland, kiöpt af
sine bröder.
9. Schergianten Nils Jonsson Wijpa angifer det sin swåger Lars Jonsson ifrån Nampndahlen
i Norrige, hafwer på sin hustrus Karin Torstensdotters [vägnar] at fordra 11 r.d:r jordepenningar i Qwitzlehemmanet, som blifwe caducqve godhz [hemman som för missgärnings
skull förverkats under kronan].

Ting 6 november 1676
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3158, fol. 609r – 609v, RA.

Anno 1676 den 6 novembris höltz laga tingh
warandes dhe tolf edsworne nämbdemän.
Mårten Mårtensson i Bäck
Erich Bertilsson i Wåge
Oluf Påhlsson i Yterhallen
Nils Jeppesson i Gåije
Pehr Erichsson wid Åån
Jöran Olufsson i Wällie

i Hallen med allmogen dher sammastädes, närPehr Jonsson i Lååsböhle
Halfwar Olufsson i Byyn
Pehr Jonsson i Sundzbacken
Erich Persson i Arfwesundh
Halfwar Olufsson i Qwitzle
Hällie Jonsson i Ifelnähs

1. Förrijdaren Lars Andersson Lille angafz hafwa belägrat Brita Olufzdotter i Byyn och
aflat tilhopa barn, hwilket hon för några dagar sedan hafwer födt, kan derföre eij til tings
komma och Lars Lille frånwarande ähr, dy opskottz til näste laga tingh.
2. Steen Olufssons halfwa hemman i Byyn opbödz 3:die gången, kiöpt för 33 r.d:r af Enar
Jonsson i Byyn. [fol. 609v]
3. Gunnar Gunmundsons halfwa hemman i Brasta opbödz första gången, kiöpt af Jöran
Jöhranssons hustru för 22 r.d:r.
4. Erich Anderssons hemman i Öfwerhallen opbödz tridie gången, pantsatt til Swen
Andersson för 80 r.d:r, wederböranden til återlössn.
5. Hans Larsson Biörkman, som lagligen stämbder ähr af h:r Elia Thalin och Steen Olufsson
i Byyn, att swara til dhe uttagne sochnjembne penningar, men eij kommit tilstädes, uthan
ländzman Mårten Jonsson berättar det han skulle hafwa sagdt till tolfmän Oluf Hansson i
Önsta och Nils Mårtensson i Trusta eij will comparera förr h:s excell:tz g:l gouverneuren sielf
sitter i rätten.
6. Sal. Enar Siulssons hemman i Möckelåsen opbödz första gången, samptlige creditorerna
tilhanda.
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Ting 3 april 1677
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3160, fol. 581r – 583r, RA.

Anno 1677 den 3 aprilis höltz laga tingh i Hallen med allmogen dher sammastädes, närwarandes i cronones befallningzmans ställe proviandtmestaren wälb:de Pehr Erichsson Niure,
tillika med dhe tolf edsworne nämbdemän.
Mårten Mårtensson i Bäck
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Nils Jeppesson i Gåije
Erich Bertilsson i Wåge
Oluf Påhlsson i Yterhallen
Erich Persson i Arfwesundh
Halfwar Olufsson i Byyn
Halfwar Olufsson i Qwitzle
Oluf Hansson i Önsta
Erich Persson i Hahlebacken
Pehr Erichsson wid Åån
Hällie Jonsson i Ifelnäs
1. Brita Olufzdotter i Byyn bekänner sigh under ächtenskapz låfwen wara belägrat af förrijdaren Lars Andersson Lille under Helsinge regemente och aflat med honom barn, hwilken
eij ähr tilstädes, uthan till Skåhne uthcommenderat. Och såsom hon inga witnen kan framtee
om ächtenskapz låfwen, hwarföre saakfältes hon effter Kongl. håffrättens resolution till 20
m:k sölf:rm:tt til treskifftes. Men Lars Anderssons saak opskiutes til hans ankompst.
2. Jöns Erichsson i Månsåsen klagade att Pehr Erichssons hustru i Månsåsen hafwer den 23
martij på Owijkens underlagmans tingh angifwit lijka som Jöns Erichsson skulle hafwa uthpantadt 3 hööskrinnor [fol. 581v] till ährewördige kyrckioheerdens mester Jöns Petræi skadestånd på den fäbowall som Månsååsboerne hafwa uthbeet, hwilket Jöns nekar. Men Pehr
Erichsson berättar det Jöran i Torp och Anders i Månsåsen hafwa honom tilsagdt på ährewördige kyrckioheerdens wäg:r skulle sättia låås för hans höladu til thess han haar förlijkt
sigh med hans ehrwörd:e kyrkioheerden. Såsom h. Kerstin Persdotter beropar sigh på pigorna
Märit och Karin, som boskapen följdt hafwa, eij ähro tilstädes, dy skohla alla parterna komma
tilstädes på Frösöö laga tingh, wid laga straff tilgiörandes.
3. Sahl. Lars Jönssons i Ångroons arfwingar prætendera af Mårten Olufsson i Mårtsund och
hans cammerater refusion för een koo dhe funnit hafwa på wägen emillan Jempteland och
Kopparberget och den försåldt till h. Karin Bengtzdotter i Lixan [Leksand], föruthan den
andra koon dhe för 17 d:r k.m:tt försåldt, dhertil Mårten nekar, eij någon betahlning opburit
för den eena. Men til föllie af 32 cap. Tiufmåla B. L.L. erkänner rätten skiähligt att hittesmännerna behålle tridieparten och ägesmännerna twådelarna. Blifwa 22[?] d:r upborne
penningar, dheraf dhe 3 d:r skohla erläggia till dhe 17 till arfwingarna, och dhe öfrige behålla
på sin tridiepart. [fol. 582r]
4. Oluf Bengtsson i Wästaneedh och Mårten Olufsson i Tijwarsgården insinuerade hans
excell:tz h:r generalens resolution angående Backehemmanet, då nämbden witnade a:o 1674
officerarne hafft på sin tienst och dheraf ähr uthgått fulla uthlagor och först a:o 1675 legat
öde. Men a:o 1676 hela hemmanet warit brukadt, nembl:n 4 ½ tunland af ofwanskrefne, kan
derföre denne ringa rätten ingen disposition giöra förr än såsom hemmanet igenom ödeliggiande blifwer cronan heemfallit. Imedlertijd och nu opbiudes odelsmännerne sin rätt taga i
noga observation. Hwad 1676 åhrs uthlagor widkommer, remitteras i all ödmiukheet till hans
excell:tz högwälborne h:r generalens resolution för hallmens afförande, uthlåfwa dhe föra dijt
giödingh.
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5. Ryttarens Jöran Johanssons hustru opbiuder halfwa hemmanet i Brasta, kiöpt af Gunnar
Gunmundson för 40 r.d:r, andra gången.
6. Testamentzskrifften emillan gamla pigan Märit Siulsdotter i Möckelåsen och Joen Torrisson opbödtz första gången näste arfwingom.
7. Joen Torrisson opbiuder halfwa hemmanet i Möckelåsen af 2 ¼ tunland til bördemännerne och alla creditorerne första gången. Efftersom det haar legat 1675 öde will han igenom
uthlagors erläggiande [fol. 582v] komma under odel igen, och till cronans större säkerheet
låfwade Mårten Mårtensson i Bäck wara i löffte att cronan hereffter uthan skada skall niuta
sina uthlagor.
8. Ländzman Mårten Jonsson alfwahrligen på Kongl. Maij:ttz wäg:r tilsades, wid 40 m:k
straff tilgiörandes, intet tillstädia någon rifwa hemmanet olagligen i twå rökar, uthan densamma å näste laga tingh oppenbara, wid lijka straff.
9. Mårten Mårtensson i Bäck insinuerade h:s excell:tz högwälborne h:r generalens
resolution af den 24 febr. 1677, hwilken publicerades, då nämbden witnade det Gunnar
Erichssons hemman beståår af 4 tunland, som Mårten haar uthlagdt för sin swåger Oluf
Påhlsson i Norrige caduc penningar 66 d:r sölf:rm:tt och emedan bem:te hemman befinnes
wara 3 gånger lagbudit, hwarföre tillföllie af h:s excell:tz resolution bewilliades fastebref,
effter ingen hade dher emot säija eller något klandra.
10. Länsman på Frösöön Hans Larsson Biörkman, som lagstembder ähr till Hallens laga
tingh, att swara till h:r Elias Thallins och allmogens kiäremåhler, men eij kommit tilstädes,
saakfältes effter 33 cap. Ting. B. L.L. 3 m:k [s.m:tt], dy kunne samma puncter eij till ransakningh optagas.
11. Östen Joensson i Edzåsen fordrar af ryttarens Jöran Johanssons hustru i Brasta 5 r.d:r som
sal. Oluf Påhlsson war honom skyldigh. Men emedan giälden finnes [fol. 583r] mehra än
hemmanet ähr wärderat för 40 r.d:r, hwarföre effter 22 cap. Ärfd. B. L.L. skall skee concursus
creditorum, bristandes sedan effter qvotan slijkt marck som af marck.
12. Ryttarens Jöran Johanssons hustru klageligen sigh beswärade det Anders Pehrsson i
Arfwesund hafwer bortlegdt hennes drängh Anders Grelsson til tridieman och låfwat skaffa
henne een drängh igen, hwilket han eij har effterkommedt, hwarföre til föllie af Kongl.
legofolkz ordningh och hans excell:tz högwälborne h:r generalens resolution d. 20 julij 1676,
skal skaffa henne wedergällningh för sommararbetes försummande, som nämbden pröfwar
wara skiähligt 5 r.d:r, eller plichta effter ordinantien, eller dher han skaffar drängh, så löhne
hustrun drängen och Anders Persson sökie sin man igen det bäst han kan och gitter.
13. Joen Olufsson i Hallen saakfältes effter 33 cap. Ting. B. L.L. 3 m:k s.m:tt för det han icke
hafwer på Hallens commissions ransakningen comparerat.
14. Joen Jöransson i Månsgården saakfältes och till 3 m:k s.m:tt effter 33 cap. Ting:m. B.
L.L., som eij hafwer kommit tilstedes på tinget.
15. Giästgifwaren i Hahlebacken Erich Persson anklagade Erich Bengtsson i Hogsta och
Gunnar Hemmingssson ibid. eij hafwa effter giästgifwarens bud kommit fram att skiutza dhe
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resande persohner, uthan blifwit hemma, saker till 3 m:k s.m:tt hwartera, effter 33 cap.
Ting:m. B. L.L.

Ting 28 februari 1678
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 26r – 27r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3161, fol. 576r – 576v, RA.

Anno 1678 den 28 februarij höltz laga tingh i Hallen, närwarandes i cronones befallningsmans
ställe rådhmannen wäl:tt Nils Jönsson Blanck tillika med nämbden.
Mårten Mårtensson i Bäck
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Nils Jeppesson i Gåije
Steen Olufsson i Byyn
Pehr Erichsson wid Åån
Erich Jonsson i Hammarnäs
Erich Persson i Hahlebacken
Halfwar Olufsson i Qwitzle
Jöns Persson i Norderöön
Hällie Jonsson i Ifelnähs
Swen Andersson i Öfwerhallen
Oluf Hansson i Önstad
1. Halfwar Olufsson i Qwitzle, Steen Olufsson i Byyn, Hällie Jonsson i Ifelnähs och Jöns
Persson på Norderöön aflade sin nämbdemans eedh.
2. Tolfman Nils Jeppesson i Gåije, som treskar att sättia sigh i nämbden, saakfältes effter 33
cap. Ting. B. L.L. 3 m:k s.m:tt.
3. Tolfman Oluf Hansson i Önstad, som och ähr tilstädes och eij hafwer satt sigh i nämbden,
uthan hållit sigh undan och treskas sättia sigh, saker till 3 m:k effter 33 cap. Ting. B. L.L.
4. Jöran Johanssons halfwa hemman i Brasta opbödz tridie gången, som han af Gunnar
Gunmundson i Åcke kiöpt för 22 r.d:r. [fol. 26v]
5. Dragoun Jöran Johanssons hustru, Kerstin Olufzdotter i Brasta och Hallen sochn kiärade
till Oluf Erichsson, kopparslagare i Tossbergh ifrån Mattmar sochn effter ett slotteängh som
sal. Oluf Påhlsson i Brasta skulle hafwa för 12 åhr sedan til honom pantsatt för 27 ½ r.d:r,
hwilket ängh Oluf Erichsson hafwer åhrligen brukat, höö bärgat och affördt ifrån Brasta
hemmanet, oachtandes åboanden dubbla uthlagor derföre uthgiordt. Oluf Erichsson kan eij
heller opwijsa något pantebref af Oluf Påhlsson wara utgifwit, eij heller panten lagligen
opbudit, uthan effter noga ransakningh befinnes att sal. Oluf Påhlsson eij war ägande till detta
halfwa hemman i Brasta, mindre hade mackt slotten ifrån hemmanet bortpanta, uthan det war
Gunnar Gunmundssons til arfz fallit, som det sedermehra til Jöran Johansson försålt för 22
r.d:r och betala creditorerna så att summan bestijger för halfwa hemmanet 41 r.d:r effter
tolfmäns wärderingh. Hwarföre pröfwar rätten skiähligt Sweriges lagh och Kongl. resolution
om skattehemmanens förminskande lijkmätigt att Jöran Johanssons hustru tilträder be:te ängh,
uthan lösn, som af ålder haar legat under hemmanet, och Oluf Erichsson sökie sin fångesman
det bäst han kan och gitter. Emedan Oluf Påhlsson effter 12 cap. Jord. B. L.L. eij kan
hemmula honom panten, eij heller ähr den effter 17 cap. Erfd. B. St.L. förståndin. [fol. 27r]
Anders Jeppesson i Qwitzle citerades til näste laga tingh att swara sin granne schergianten
Nils Jonsson Wijpa för några tilfogade injurier som schergiantens inlagde libell innehåller.
Sammaledes klockarn i Mattmar Joen Mårtensson måtte och wara tilstädes.
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6. Samptlige Qwitzleboerne, schergianten Nils Jonsson Wijpa, Halfwar Olufsson, Nils
Mårtensson och Anders Jeppesson ibid. sattes 10 d:r s.m:ttz wijthe effter Kongl. Executions
stadgan och 14 cap. Rådst. B. [St.L.] att afstå med sitt orolige förehållande och trätemåhl
grannar och qwinfolken emillan.

Ting 2 november 1678
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3161, fol. 600v – 601v, RA.
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 74r – 75v, ÖLA.

[Sidhänvisningar enligt Svea Hovrätts protokoll.]
Anno 1678 den 2 novembris höltz laga tingh i Hallen, med allmogen dher sammastedes, närwarandes cronones befallningsman wälb:de Jonas Flodin, tillika med nämbden.
Pehr Jonsson i Sunssbacken
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Mårten Mårtensson i Bäck
Erich Jonsson i Hammarnähs
Nils Jeppesson i Gåije
Halfwar Olufsson i Qwitzle
Erich Persson i Arfwesund
Hällie Jonsson i Ifelnähs
Pehr Erichsson wid Åån
Steen Olufsson i Hammarnähs
Oluf Hansson i Önstad
Jöns Persson i Wästaneedh
1. Anna Elofzdotter, som på Owijkens laga tingh den 31 octobris 1678 hafwer beskylt een
tysk ryttare, Jacob Kirsmar, som skulle han på allmänwägen emillan Röröön och Bohlåsen
belägradt sigh på sniön, hwartill Jacob inständigt nekar, beropandes sigh på andre hans tyska
camerater, Mårten Busk, Jörgen Remert och Anders Nilsson under maijor Schillings compagnie, att dhe ifrån Owijken hafwa fölgdt standaret och ingentera effterblifwit, mycket
mindre sådan gerningh föröfwat, som dhe med eed tillbiuda sigh willia erhålla, hwarföre och
till dess hon skaffar sigh bättre skiähl blifwer ofwanbemelte ryttare för hennes omild[he] tillmähle befrijadt. Dock måtte han, om rytteriet i landet blifwer, comparera wid Owijkens första
laga tingh, då kohnan lagligen swara för det hon honom hafwer förwijtadt. [fol. 601r]
2. Ländz- och tolfmän i Hallen berätta hafwa stembd Erich Olufsson och Giertru Nilsdotter,
Hans Larsses tienstefolk på Wärcköön för lägersmåhl, och ingentera kommit tilstädes, saker
derföre effter 33 cap. Tingmåla balk:n [L.L.] 3 m:k s.m:tt hwartera, besynnerligest Giertru,
som tillförne lägrader ähr.
3. Modren h. Lucia Olufzdotter fordrar på sin sons Mårten Hanssons wäg:r innesatte saker
effter specification hoos hans fästermöö Märit Olufzdotter i Kyrckiobyyn. Så emedan intet
ächtenskap fulbordadt ähr, hwarföre pröfwar rätten skiähligt att ofwanbemelte saker ähr Märit
förplichtat til modren restituera.
4. Halfwar Jeppesson i Gåije beswärade sigh eij niutit sin huusarmsfrijheet, uthan dessuthan
hans creatur ähr ifrån honom bortpantadt. Efter noga ransakan finnes annorlunda beskaffadt,
och ländzman dhet samma fullgiordt, dy effter 43 cap. Ting. B. L.L. saakfältes till 3 m:k
s.m:tt, efftersom han sin ord inför rätten återkallade.
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5. Läns- och tolfmän imponerades til näste laga tingh ransaka och ingifwa een reckningh på
dhe odugelige wägar igenom tingelaget, och dhe samma som obygdt hafwa skohla lagligen
plichta.
6. Comminister wördige h:r Elias Thallin prætenderar af Erich Persson i Arfwesund 1/2
tunna korn, som han [fol. 601v] med sine consorter hafwer fördt 1676 åhrs kyrckiotijonde spanmåhl til cronones magazin, och dherpå fallerat, hwarföre pröfwar rätten skiähligt att Erich
Persson med sine consorter betahlar och sökie sin man det bäst dhe gitta och förmå.
7. Ländz- och tolfmän imponerades wid laga straff tillgiörandes att stemma allmogen
sampteligen i Hallens tingelagh att optaga dheras giorde skiutzfärder och liqvidera dhem
emillan så att den som mehra har uthgiordt må få sin refusion af dhem som mindre skiutzat
hafwa.
8. Oluf Olufsson i Byyn prætenderar någon arf som skall wara fallit effter hans son, sal.
Oluf Olufsson i Hammarnähs. Och emedan effter noga ransakan befinnes det Olufz dotter
lefde effter fadren, som modren, h. Kerstin Persdotter böhr ärfwa, hwarföre effter Swerriges
lagh 2 och 3 cap. Ärfd. balk. ehrkännes samma arff, 60 r.d:r, under modren h. Kerstin
Persdotter at åtniuta och behålla för farfadrens widare klander och prætention.
9. Swen Andersson i Öfwerhallen bewilliades fastebref på sal. Erich Anderssons pantsatte
hemman af 2 ½ tunland för 80 r.d:r, emedan det befanns wara lagbudit och lagståndit och
ingen dherå i medler tijdh lagligen hafwer klandrat.

Ting 6 november 1679
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3162, fol. 718v – 719r, RA.
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 178v – 179r, ÖLA.

[Sidhänvisning enligt Svea hovrätts protokoll.]
Anno 1679 den 6 novembris höltz laga tingh i Hallen, närwarande cronones befallningsman
wälb:de Jonas Flodin och nämbden.
Mårten Mårtensson i Bäck
Halfwar Jonsson i Qwitzle
Erich Persson i Arfwesund
Pehr Erichsson wid Åån
Jöns Persson på Norderöön
Oluf Hansson i Önstad
Hällie Jonsson i Ifelnähs
Erich Persson i Hahlebacken
Jöran Olufsson i Wällie
Swen Andersson i Öf:rhallen
Anders Persson i Öf:rhallen
Jöns Jönsson wid Åån
1. Giästgifwaren i Hahlebacken Erich Pehrsson aflade sin nämbdemans eedh, tillika med
Anders Pehrsson i Öfwerhallen.
2. Qwitzlemännerne Nills Jonsson schergiant, Halfwar Olufsson, Anders Jeppesson och
Nils Nilsson kiärade till Hahlebackzman Erich Persson och Snussbackzman effter det fiskie
som Hahlebackz- och Snussbackzman halfparten med dhem bruka ofwanför Qwitzlegårderne,
20 fambnar allenast ifrån Qwitzlemans land och grund, som bägge parterna sielfwa bekänna,
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jempte gode mäns ransaakningh af d. 6 novemb. 1678 uthwijsar, anhålla ödmiukeligen få
allena åthniuta det fiskie som beläget ähr för dheras land och grund, och innom dheras råå och
röör, som nämbden på sin [fol. 719r] eedz plicht bewitna.
Hahlebackz- och Snussbackzman opwijsa hans excell:tz generalens och gouverneurens
högwälborne h:r Carl Sparres confirmationsbref på bemelte fiskie, daterat Geveleborgh d. 3
septemb. 1667, dher utinnan sal. landzcammareraren Carl Isaaksson Bröms och sal. befallningsman Daniel Bertilsson hafwa taxerat detta fiskie i Qwitzle för 6 m:k s.m:tt åhrligen,
halfparten til Qwitzlemännerne och den andra halfdeelen til Hahlebackz- och Snussbackzman,
hwilken taxa parterna å både sidor ifrån a:o 1666 till datum erlagdt hafwa. Såsom Hahlebackz- och Snussbackzman hafwa låtit taxera detta fiskie in på Qwitzlemans grind, och innom
bohlbyens råå och röör, och dher å hans excell:tz h:r gouverneurens confirmation ehrnådt,
underståår sig denne rätten eij, uthan förfrågan at döhma i saken emedan böxlebrefwet ähr
kommit emillan, och effter 1677 åhrs placat hörer under bohlbyen Qwitzle, hwarför i all
underdåhn ödmiukheet remitteras detta til h:s excell:tz högwälborne h:r gouverneurens nådige
resolution.

Ting 22 maj 1680
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 233r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3467, fol. 210r, RA.

Anno 1680 den 22 maij höltz laga tingh i Hallen, närwarande cronones befallningsman wälbetrodde Jonas Flodin tillika med dhe tolf edsworne nämbdemän.
Mårten Mårtensson i Bäck
Pehr Jonsson i Lååsböhle
Halfwar Olufsson i Qwitzle
Jöran Olufsson i Wälie
Erich Persson i Arfwesundh
Erich Pehrsson i Hahlebacken
Oluf Hansson i Önstad
Pehr Erichsson wid Åån
Hällie Jonsson i Ifelnähs
Jöns Persson i Wästaneed
Steen Olufsson i Hammarnähs
Anders Persson i Öfwerhallen
1. Capiteins sal. Mårten Larsson Reuters änkia genom sin son schergianten Hans Reuter
klagade det Anders Mårtensson i Gietåsen hafwer emot dheras wälfångne bref på Ramsiön
under tijden fiskiat, och effter han hereffter låfwade med sådan åwärckan godwillingen afstå,
altså för dombqwahl effter 39 cap. Ting. B. L.L. saakfältes til 3 m:k s.m:tt.
[Resten av sidan oskriven.]

Ting 18 oktober 1680
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:8, fol. 284v – 285r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3467, fol. 236r – 236v, RA.

Anno 1680 den 18 octobris höltz laga tingh i Hallen med allmogen dher sammastädes, närwarande i cronones befallningsmans, wälb:de Jonas Flodins, stelle, landskrifwaren wäl:tt Daniel
Olufsson Hällman, sampt dhe tolf edsworne nämbdemän.
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Mårten Mårtensson i Bäck
Halfwar Olufsson i Qwitzle
Erich Persson i Arfwesundh
Hällie Jonsson i Ifelnähs
Steen Olufsson i Hammarnähs
Jöns Jonsson i Lååsböhle

Pehr Jonsson i Lååsböhle
Jöran Olufsson i Wällie
Erich Persson i Hahlebacken
Pehr Erichsson wid Åån
Jöns Persson i Wästaneedh
Anders Persson i Öfwerhallen

1. Pehr Jonsson i Arfwesund och Erich Persson i Hahlebacken opbiuda halfwa hemmanet i
Hälliesund, 2 tunl., kiöpt för 32 r.d:r, som h. Anna Olufzdotters sönner Oluf, Nilss och Oluf
Hyll hafwa försåldt, när dhe 1674 reste i fiendeland. Nu klandrar modren på sine barns wäg:r
willia be:te hemman inlösa, som rätta odelsmän ähre, och penningarna låfwar erläggia när hon
fåår een sådder åker igen som sönnerne bortsålde. [fol. 285r]
2. Joen Torrissons hemman i Möckelåsen af 2 ¼ tunland opbödz tridie gången, inlöst af
samptelige bördemännerne.
3. Oluf Olufssons hemman i Byyn opbödz tridie gången, inlöst af samptl. syskonen, gifwit
hwar broder 6 r.d:r och syster 3 r.d:r .
4. Giästgifwaren Erich Persson i Hahlebacken och hans stiufbarn, nembl. sal. Lars Nilssons,
bewilliades fastebref på Hahlebackz hemmanet, efftersom stiuffadren Erich Pehrsson hafwer
betalt creditorerne 120 r.d:r giäld, tilkommer honom derföre halfwa hemmanet och det andra
stiufbarnen, effter dhet lagbudit och lagståndit ähr och ingen hafwer lagl. klandrat.
5. Hällie Jonsson i Ifelnähs i Hallen sochn bewilliades fastebref på sitt sal. faders hemman,
inlöst af sine syskon för 40 r.d:r, bestående af 2 tunl:d effter det lagbudit och lagståndit war.

Ting 2 juni 1681
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 70v – 71v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3468, fol. 267v – 268r, RA.

Anno 1681 d. 2 junij hölltz laga tingh medh allmogen af Hallens tingelagh, nährwarande cronones befallningzman Jonas Flodin och nämbden.
Mårten Mårtensson i Bäck
Peder Jonsson i Lååsböhle
Erich Persson i Halabacken
Jöran Olsson i Wellie
Hallfwar Olssonn i Qwissle
Anders Persson i Öf:rhallen
Hällie Jonsson i Ifillnääs
Pehr Ersson wid Åhn
Erich Bertillsson i Wåge
Oluf Påhlsson i Yterhallen
Hallfwar Olsson i Byn
Anders Mårtsson i Gietåsen
Dato publicerades Kongl. Maij:tz placater och befallningar som förr specificerade ähre.
Konan Kerstin Jonsdotter i Höla åhr 1674 för lönskläger dömbder och 1681 plichtatt medh
kroppen. Gunnilla Jonsdotter saakfällt för lönskaläger [fol. 71r] andra gången till 40 m:k och
strax därefter flydt uthur landet, wettandes ingen hwart uth.
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Såsom Frösöö och Sunne tingelagh intet ähre mächtige att utstå dee stoora skiutzningar som
där geemeenligen huar dagh skiee, dy ähr öfwerlagdt huru och på huadh sätt dee skohla kunna
conserveras och icke utmathade blifwa, och stadnat därmedh att Lijth, Owijken och Hallens
tingelagh komma dem till hielp och understödh medh 2 hållhästar huar wecka, begynnandes
på Lijth och sedan till Owijken och sidst här i Hallen förmedelst aflägen och olägenheet för
Stoora siöen, doch att skiutzen skeer för penningar och alla frij skiutzningar komma Frösöö
tingelagh att fullgiöra, som wijdare på nästa landzmöte skall confereras.
Jon Nillsson i Sillsiö och Altzen sochn beswährade sigh öfwer chergeanten Nills Jonsson
Wijpa i det han hafwer af sig fordrat och tagitt 8 r.d:r för treediemans knechterothan 1675 och
han honom intett befrija kunde, och dy måst läjia sig een annan karl, begärandes att få bem:te
8 r.d:r tillbaka. Chergeanten ex[c]iperade och föregaf att han honom på 5 r.d:r när betallt och
honom ett åhr frijkallatt. Jon Nillsson neekar därtill och säger allenast den tijden säija och
begära contant 5 r.d:r i ett för allt, och enär han det eij wille göra, så håller han det icke.
Chergeanten bejakade därtill och föregaf sig ett rijsbijthskin [skinn av ung bock] uthgifwit för
12 öre s.m:t, huartill Jon Nillsson jakade. Dessuthom [fol. 71v] hafwer chergeanten under den
tijden så myckett underholldh som een annan 3:die mann af rothan bekommitt.
Alldenstundh chergeanten Nills Jonssonn Wijpa hafwer af Jon Nillssonn i Sillsiöö och
Altzen sochn upburitt 8 r.d:r à 4 ½ daler kopparm:t för det han skulle honom ifråå trediemanstiensten befrija, och han det eij längie præstera kunnat, och under den tijden som een
annan tredieman af rothan underhålldh fått, och dy hafwer Jon måst läjia een karl i stelle för
tredieman, och hafwer allenast i betallningh fått ett rijsbijthskin för 1 daler 4 öre k.m:t,
hwarföre finner rätten skiähligt att chergeanten Nills Jonsson Wipa fordeligast betahler till
Jon Nillsson 34 daler 28 öre kopparmynt.
Dato ransakades om fördetta Jon Pederssons hemman i Wåge om 4 tunelandh, i Hallens sochn
belägitt, och befanns öde legat ifrå a:o 1675 till 1681, bägge inclusive, och såsom huusen
woro alldehles afbrände och ingen branstodh [ersättning för brandskada] i förfluutne swåhra
krigztijden kunnat ährnåås, och åkren i fasta lägde legat och ligger och ängierna skoghwuxna
och dy ingen under 4 åhrs frijheet wehlatt optaga, hwillket Bärtill Pehrsonn emoth caution
giorde.

Ting 8 och 9 november 1681
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 152r – 157r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3468, fol. 356r – 361r, RA.

Anno 1681 den 8 novembris hölltz laga hösttingh medh allmogen aff Hallens tingelagh, nährwarandhe befallningzman wälbetrodde Jonas Flodin och nämbden.
Mårten Mårtensson i Bäck
Jöran Olsson i Wällie
Hallfwar Olssonn i Qwisle
Anders Persson i Öf:rhallen
Hellie Jonsson i Ifillnäs
Peder Erichsson wid Åhn
Erich Persson i Arfsundh
Oluf Joensson i Backe
Peder Pedersson i Höhle
Erich Bertillsson i Wåge
Oluf Hansson i [An]sta
Jöns Pärsson i Wästaned
Dato afladhe Oluf Jonsson i Backe och Peder Pedersson i Höhle sine nämbdemäns edh.
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Kongl. placater och ordningar publicerades.
Hallfwar Jeppesson i Gåije fordrade af Erich Bärtillsson i Wåge för 6 ryttares underhold medh
2 måhltijder och hästars foragie a:o 1677 öfwer natten, hwartill Erich eij nekar, men fordrar
hielp af tingelaget för det han sedermehra öfwer proportion medh ryttare gästningh utstått.
Resolutio. Erich Bärtillsson moste betahla Hallfwar 2 daler 8 öre söllfwerm:t och sökie
tingelagett om sin betahlningh det bästa han kan och gitter.
Qwisslemännerne insinuerade een tingransaakningh af d. 6 novembris 1679 lydandes [fol.
152v] emot Hahlebackz- och Snusbackzman om ett fiskie som dee till hallftenna bruukatt
ofwanför Qwisslegårderne, 20 fambnar allenast ifrå Qwisslemans landh och grundh, som
bäggie parterne tillstå och goda mäns ransachningh d. 6 novembris 1678 förmåhr, begärandes
få niuta hela fiskiett, som för deras landh innom deras råå och röör är belägitt och nämbden
bewittnatt. Hwaremot Halabackz- och Snusbackzman opwist h:r generalens och gouverneurens h:r Carl Sparres confirmation på bemellte hallfwa fiskie emot 3 m:k söllf:rmyntz
afradh åhrligen. Hwarföre är saaken till h:r gouverneurens excell:s egen resolution sedermehra af häradzrätten remitterat. Qwisslemännerne hafwa dy uthwärckatt sig h:r öfwerstens
och vice gouverneurens h:r Åke Ulffsparres förklaringh däröfwer och remiss till häradzrätten
att afhielpas de dato Kongzgården d. 9 maij 1681 af innehålld allenast att conservera wederbörandens rätt och cronones inkombst.
Hahlebackz- och Snusbackzman inwända att där deras wederparter någon rätt till hallfwa
prætenderade fiskie hafft, skohle dee det söcktt enär det taxerades, opwijsandes ett gammalt
synebreff af d. 7 julij 1599 innehållandes iblandh annat att Qwissleman, Hahlebackz- och
Snusbackzman skohla rådha i skog och mark medh Yteråckeman sunnan om Qwissleällfwen
etc; hwilkett är upläsitt på landztinget d. 19 februarij 1673, förmälandes att hwar och een
niuter därefter i landh [fol. 153r] och fiskie. Hahlbackz- och Snusbackzman föregifwa sig bemellte hallfwa twistige fiskie förr och alltsedan oqwallt niutit, men Qwisslemän neka därtill
och sägia att fiskiett är icke belägitt på södra sijdan om ällfwen, hwarest dee äga skough ihoop, uthan norr om hollmen, där diupet af strömen är, warandes hållmen närmare norrelandet, där och Qwisslegårdarne förr stådt. Dee andra föregifwa att fiskiett är på södra sijdan
om hållmen och alltså äfwen till fiskiet som landet medh Qwissleman berättighatt.
Qwissleman ingofwo een skrifft gifwen d. 30 octobris sidstledin af Oluf Törisson i Gåije
och Oluf Olsson i Byom, lydandes att Hahlebackz- och Snutzbackzman intett af ållder samma
fiskie hafft, uthan för 66 åår sedan sig det tillwällat. Anders Jeppesson i Qwissle berättadhe
(hwars fader bodt i Snusbacken) att Nills Jonsson i Hahlabackenn och Jeppe i Snusbacken
genom syn för 63 åhr sedan, hållen af Oluf Andersson i Gällstadh och Mariæby sochn, Erich
Hindrichsson widh Åhn och lähnsman Peder Andersson i Trapnäs, fått bemelte stridige fiskie,
föregifwandes att ett breff därom fins i Snusbacken, som skall uthwijsa des rätta sammanhangh, hwartill Peder Jonsson och Erich Pedersson alldeles nekadhe, och önskadhe att deth
där wore, hwarmedh dhe desbättre kunde bewijsa sigh därtill lagl. kombne wara.
Såsom Hahlbackz- och Snutzbackz åboer, Erich Pedersson [fol. 153v] och Peder Jonsson
sittia 1:mo) uthi uhrminnes häfdh och possession af hallfwa fiskiett i Qwissleåhn; 2:do) hörer
fiskiet immediate Kongl. M:tt och cronan till och ingen skatt och afradh, sedan landet kom
under Sweriges crono, där afgått förr än 1666, uthi hwilket anseende Qwissleboerne ingen
prætension af rätt kunna sigh tillägna däraf att fiskiet närmare deras eenskijllte skattelandh är
belägett änn det södre landet, som parterna bäggie ähre rådandhe om, hwaraf föllier att det
innom Qwisslemans eenskijllte rå och röör intet ligger; och 3:tio) dessmedelst haf:r Hahlbackz- och Snusbackzmän berörda hallfwa fiskie anno 1666, äfwensom Qwissleboerne, denn
andra hallfwa dehlen däraff böxlatt, hwaropå confirmation opå Hans Kongl. Maij:tz, wår
aller[nådigste] konung, och herres wägnar af hans excell:s generalen och gouverneuren
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högwälborne h:r Carl Sparre d. 3 septembris a:o 1677 är fölgdh och gifwen. Alltså pröfwar
rätten skiähligt att Hahlbackz- och Snutzbackz åboer i krafft af det 1 och 18 cap. Jordebalck
L.L. och ofwanskrefne skiähl obehindradhe ährhollas widh sin possession af des tillböxladhe
hallfwa fiskie uthi Qwissleåhn emot taxans richtige ährläggiandhe.
Den 9 dito.
Dato ransakades om ödeshemman och des willkor och befans som föllier.
Clemmet Olufssons hemman i Trappnäs af 6 2/9 tunlandh waritt cronones och tillslagitt
lähnsmans tiensten och fördetta lähnsman Mårthen Jonssonn det ifrå 1676 innehafft och
alldehles 1677 lämbnatt ödhe och aff lähnsman Peder [fol. 154r] Ersson 1681 opkörtt hallfwa
[åkeren] och den sådd, såsom och des ängiar slagitt och ingen lähnsmans frijheet niutit.
Erich Pederssons hemman i Wåge af 4 tunl:d waritt ödhe ifrå 1676 till 1681, bäggie
inclusive, uptages på frijheet af Bärtill Persson pro annis 1682, 1683, 1684 och 1685, emedan
hela gården är opbräntt och icke ett huus på tompten.
Oluf Olufssons hemman i Gietåsen af 2 tunl. waritt ödhe ifrå 1676 till 1680, och 1681
optagitt på frijheet af hustru Märitt Jonsdotter pro annis 1681, 1682, 1683 och 1684, dock
innewarandhe åhr allenast något hööslagh.
Dato ransakades om sahl. capiteins Mårten Reuters hemman i Giärsta och Mariæby sochn
om 4 ½ tunlandh och befans att det ödhe legat a:o 1675 och 1676 och anno 1677 bruukatt af
Elias Olssonn på hallfwa åhrwäxten aff sådd och höö till cronan efter hans excell:s h:r
general:s och gouverneurens h:r Carl Sparres permission i gehmeen och 1678, 1679 och 1680
aff bemellte pehrson häfdat och af capitenskan des hallfwa dehl för alla 3 åhren opburitt,
begärandes det få till odahl emot resterande uthlagors betahlande, eftersom ingen på uthlagorne fordratt, heller på resten af förtient löhn decourterat, hwilcket icke häradzrätten
anståår neka eller bejaka, uthan till hans excell:s h:r generalleutenanten och gouverneuren
högwälborne h:r Jöran Sperling i ödmiukheet till resolution lämbna.
Såwijda fördetta lähnsman Mårten Jonsson [fol. 154v] i Trappnääs ähr efter resolution skylldig
betahla dhee förstämpladhe 275 d:r s.m:t i fiendens händer a:o 1677, och under ransachningen
1679 intet kunnatt bewijsa någon annan och flera därtill wållandhe waritt, och nu eij heller
Oluf Olsson i Hammarnääs därtill öfwertyga, dy kan rätten sigh icke därmedh befatta, uthan
lämbna executoren i händer efter förra däröfwer gångne resolutioner.
Corporalen Jöran Johanssonn och Jon Jeppesson i Brasta insinuerade een supplic, öfwergifwen på generalmunstringen till krigzrådet wälb:ne Baltzar Guldenhof, lydandes att corporalen, sedan han 1674 war uthcommenderat till Pommern, tillijka medh sin granne, är dömbder för ett älgzdiurs fällandhe, frånwarandes, till 100 d:r s.m:t, där doch det icke i olaga tijdh
skall fångitt wara, uthan 1673 uthi een graff effter Olufzmässa, hwilcket ährendhe h:r krigzrådet efter Kongl. executionsstadgan remitterat å tinget att undersökias, som och företogz, och
befans att Jon Jeppessonn och corporalens hustru Kerstin Olufzdotter icke för älgzdiurett
wore stämbdhe, uthan aff een annan action, härkommitt i det Erich i Hahlabacken medh Jon
Jeppesson kommit i trätha om ett ängh och honom förkastatt i olaga tijdh ett älgzdiur fångit.
Erich Pederssonn i Hahlabacken tillståår det så passerat wara, och enär han medh sin
brodher Jöran gick att besee det twistige ängiet funno dhe rummet hwarest [fol. 155r] älgzdiuret
war gångitt för ledh och dee inälfwerne uthtagitt, som skedde een häller twå dagar effter
Maria besökellsses dagh, som åhrligen infaller d. 22 julij, 8 dagar för Olsmässo och någre
dagar tillförenne syntes det wara giordt. Erich föregifwer sig dem därföre eij anklagatt, uthan
hoos sahl. befallningzman Daniel Bärtillson sig rådhfrågatt om han icke till någon dehl skulle
däraff wara berättigatt, emedan som det på hans ägor war fallitt och störtt, och allenast fått det
swaret att försöka hoos wederböranden därom och låta honom wetta des swar, och såwijda
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dhee nekade honom något däraf bekomma, skref han befallningzmann därom till, och han på
där å fölliande ting framkalla läth, och mehra angår det Erich intet.
Efterskrefne waritt laghbröder om älgzdiurett, corporalen Jöran Johansson, Jon Jeppessonn i Brasta, Mårten Olsson och Töris Jönsson i Mårtsundh, Jacob Hemmingssonn den tijden
och ibidem, men nu boende i Owijken och Heggen, Anders Ersson i Öfweråcke och Peder
Olssonn i Brasta och nu i Tårsberga och Mattmar sochn.
Dee bekänna och sigh opsatt ledhen någott efter S:t Johannis, minnandes eij annatt änn
ällgen fångades efter Olsmässo. Corporalen Jöran och Jon Jeppesson uhrsächtadhe sigh eij
kunna edeligen betyga att det efter Olai tijdh fångades, uthan föregifwa att Anders Erssonn i
Öfweråcke sagt ingen fara wara Wårfrudagztijden, och dhe intet förstått annorledes. [fol. 155v]
Ehuruwähl corporalen Jöran Johansson, Jon Jeppesohn och Pedher Oluffsson i Brasta
ähre dömbdhe anno 1674 om hösten för ett älgzdiurs fällandhe 1673 i olaga tijdh till 100 d:r
söllf:rm:tz böther och efter noga och närmare ransachning medelst remissorialet befinnes att
Mårten Olsson, Tyris Jonsson och Jacob Hemmingsson i Mårtsund och Anders Ersson i
Öfweråcke waritt medh dem i lagh och nutitt sin dehl däraff, doch Jon Jeppesson och Peder
Olsson icke mehra än een lått tillhopa, och dee kunna intet bewijsa sig deth i laga tijdh fått
som tillbödz, hwartill och kommer att praxis här i landet för ett älgzdiur som i olaga tijdh
fånges icke medh högre straff warit belagt än 50 d:r söllfwerm:t och sedermehra för förbudet
resolverat till 40 m:k. Hwaruthinnann rätten intet competerar någon förändring göra, uthan till
hans excell:s generalleutenantens och gouverneurens högwälborne h:r Jöran Sperlinghz
nådige omdöme ödmiukel. heemställes.
Mårten Pärsson, Oluf Persson och Märitt Persdotter i Kläppe fordrade 40 r.d:r eller 60 d:r
söllf:rm:t för deras faders inlagde peninger i Möckellåsen, som deras styffader, Chrestenn
Jonsson 2 åhr bebodde, och sedan Jöns Mårtzson hemmanet antogh att inlösa och 10 åhr
besuttitt medh accord att gifwa bem:te Mårthen, Oluf och Märitt dhe 60 d:r söllf:rmynt och
åhrligen för des bortowarande 6 m:k s.m:t af hwarie 30 d:r, som är 3 d:r söllfwerm:t [fol. 156r]
åhrl. och belöper i interesse 30 d:r söllfwerm:t och capitalet 60, görandes tillsammans 90 d:r
s.m:t. Och blefwo inför rätten förlichte att Jöns betahlar capitalet och hallfwa interesset som
är inalles 75 d:r söllf:m:t, lefwererandes hallfparten därpå fölliandhe Gregori marcknadh.
Comminister herr Elias Thalin fordradhe aff efterskrefne resten på 1676 åhrs uthlagor, för
hwilcket åhr han sochneskrifware tiensten förträdde, nembl.
Af Nills Jonsson i Qwissle 2 d:r 14 ½ öre s.m:t och för 5/16 t:r spannemåhl opå cröningzgärdenn à 4 d:r, giör 1 d:r 8 öre, summan blifwer 3 d:r 22 ½ öre, hwaremoth Nills intet hadhe
inwända.
Töris Jönsson i Mårtsundh på cröningzgärden ½ tuna korn som betahlt efter dåwarandhe
marckgång medh 2 d:r s.m:t. Hällie Jonsson i Fillnäs är skylldig 3 d:r s.m:t och böör dhem
betahla. Lähnsman Peder Ersson måste betahla 4 d:r 25 öre söllfwerm:t och söka sitt det bästa
han kan hoos wederböranden.
Hans Larsson Biörckman för Wärcköhn skylldigh 1676 åhrs cröningzgärdh som inalles
belöper 3 d:r 15 3/5 öre s.m:t. Herr Elias fordrar och 1 gilling och 20 lispund[?] höö för
ödesgården Gällstadh, som Pehr Olsson åbodt och Biörckman 1676 bärgatt, hwar uppå han
opwijsar general Sparrens [fol. 156v] stallmästares Håkan Anderssons quittans aff denn 16
januarij 1677 och h:r Elias där emot Nills Jönssons annotation på copian däraf, att uthan
original kan det intet gottgiöras. Hans tillbiuder skaffa hans excell:s generalens egit quittans
därpå och dy kan han intet därmedh graveras.
Mattmarsboerne fordrade af Hallens tingelag betahlning för det dee intet widh ordinarie
omskiffte i Mårtsundh fått anno 1678 ombyte, eij heller fyllest i Trappnäs, uthan medh 8 à 9
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hästar måst skiutza till Frössön. Mårthen Olufsson i Mårtsundh exciperade däremot, föregifwandes sigh eij då wara skiutzskickare och tillijka medh flera angaf att Hallens byggiare
offta måst genom Mattmar till Hierpe skantz skiutza om sommartijdh då dhee hwarcken där
eller å Fröhsöhn bordhe hålla hästar.
Såsom emellan hela landet een sådan ordningh är giordh att tingelagen äre giörligast
ihoop iämkadhe medh hwarandra att liquidera och den mindre uthstått, den andra refundera
skahl, och alltså Mattmar medh Alltzen och Offerdahl ihopslagne, dijthän Mattmarsboerne
wijsas att sökia iämkningh.
Nämbdeman Pähr Ersson i Siör, på Lijtz tingelagz wägnar, prætenderade af Hallens tingelag
wedergällningh för deras elacka wägastycken, som Lijth wedh wägadehlningen uthi Räfsundz
tingelagh måst antaga, hwaremot Hallen protesterade och föregofwo sig förswahrlige wägar
bygdt, och att inga å den ortten wore bättre, föruthan [fol. 157r] Mälgåhsbron, som ofärdigh
war, och Jon i Mälgåhsen och Oluf Larsson i Grimnäs uthlofwatt för 4 åhr sedan swarsgodh
opbyggia för 4 1/5 d:r s.m:t, dhem dhee förruth bekommo, och Peder Ersson föregaf att Lijth
densamma ånyo måst opbyggia efter den förra war odugligh och uthgammall. Om så befunnes, syntes eij mehra än billigt att dhe bordhe besagdhe 4 1/5 d:r s.m:t ifrå sigh lefwerera.
Såwijda Hallens tingelagh intet kan öfwertygas elacka och oarbetadhe wägar afstått och
fått bättre igen, kan det ingen refusion påläggias att gifwa till Lijtz tingelagh,
Oluf Mårtensson opbiuder första gången sin moderbroders, Oluf Bengtssons, hemman i
Wästanedh, som honom till sytningh och testamente jempte löösöhren är effterlåtitt, och det
oklandrat.
Bärtill Pederssonn opbiuder första gången fördetta Töris Olufsons hemman i Mårtsundh af
2 ½ tunlandh, som lähnsman Peder Erssonn begynt inlösa och till odahlsmännerne betallt 63
d:r s.m:t och nu samma rätt och willkor till Bärtill transporterat.

Ting 6 och 8 maj 1682
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 214v – 217v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3469, fol. 332v – 335r, RA.

Anno 1682 den 6 och 8 maij höltz lagha wåhrtingh med allmogen af Hallens tingelagh, nährwarande befalningsman wälb:de Jonas Flodin och nämbden.
Mårten Mårtenson i Bäck
Jöran Olsson i Wällie
Halfwar Olsson i Qwissle
Anders Persson i Öfuerhallen
Hällie Jonson i Fillnääs
Peder Ersson wid Åhn
Erich Person i Arfsundh
Olof Jonson i Backe
Peder Pedersson i Höhle
Erich Bertilsson i Wåghe
Oluf Hansson i Ansta
Jöns Person i Wästanedh
1. Dato påmintes och förmantes allmogen att dee hörsambl. effterläfwa Kongl. legojonsstadgan och om dee förrymbde soldathers oppenbarande. [fol. 215r]
2. Dato stältes för rätten Anna Erichsdåtter, fendrickens Erich Erichsons Finbergs fördetta
hustru och tillspordes om hon är tingförder för begågne lägersmåhl med maioren wälb. Claes
Jägerhorn och om någon dom blef deröfwer afsagd. Hon swarade att ransakningen höltz på
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Frösöön och att domen oplästes att hon derföre skulle mista lijfwet. Sedan frågades om hon
hafwer med fendrichen Finbergh sedermehra, och sedan som han kom ifrå Norie heem hijt i
landet, hafft omgängie, hwartill hon beiakade och bekänner sigh med honom aflat barn, som
föddes mellan Olufsmässa och Michaelis tijd förledne åhr 1681, och effter intygandet hafwer
fendrichen stadigt effter heemkombsten hoos henne wistatz, så i Måhlstadh som på Norderöhn i Sunne pastorat. Fendrichen Finberg hafwer warit på Frössöö tingh den 2 novemb. 1680,
då han kom heem resandes ifrå Norie, och icke henne råkat, intercederade han för henne hoos
tingsrätten, men wid tilfrågan om han henne wille igentagha, där hon af höge öfwerheeten
skulle pardoneras och benådas, swarade han neij.
In aprili 1681 hafwer han rest härifrå söder åth och sedan inga tijender ifrå honom kommit. Anna Erichsdotter bekänner sigh huarcken politicè eller ecclesiasticè plichtat, utan ifrå
kyrckian och sahligheetz medell stängder, huilcket alt under högl. Kongl. håfrättens högwijse
och nådigste resolution ödmiukeligast heemställes.
3. Fältwäbell Hans Rytter skuldgafs hafwa besåfwit [fol. 215v] Kerstin Simonsdåtter, af ächta
sängh född i Helliesund och Hallens sochn, huilcka bägge tilstode hafft olåflig beblandelse
och aflat barn tilsammans, som föddes Martini tijdh 1681 och war fullgångit men dödt födt,
som änckian Gölu Jönsdotter i Månsåsen bewittnar sant wara. Deth war och kunnigt att hon
hafwande war och efftersom hon intet hade födt, utan på wäntande dagar gick, enär hösttinget
här höltz, kunde dee eij examineras och fällas. Och efftersom dee ogiffte äre och tilförne med
den synden eij behäfftade, så blifwer hans saak 40 m:k och hennes 20 m:k.
4. Ländzman Peder Ersson angaf Anders Jönson i Giällsta för deth han hafwer kallat befallningsman Jonas Flodin skiälm och ländzman tyff, warandes skiedt hoos munsterskrifwaren
Nills Brobäck på Norderöhn, som det åhörde. Anders Jönson nekar aldeles befalningsman
angripit och mycket mindre kallat skiälm, hafwandes ingen ordsaak dertill, utan bekänner sigh
sagdt att ländzman hafwer större och mehra uthlagor af sigh tagit än han bordt utgiöra och
lijkwäl intet quittens fått. Anders Jönson tilfrågades om han wille ährkänna munsterskrifwarens görande relation i saken uthan edgångh, huartill han beiakade.
Munsterskrif:n Brobäck bewittnade som föllier, att ländzman Peder Ersson kom till sigh
förledne Gregori tijd och blef sittiande een stundh, och strax der [fol. 216r] effter kom Anders
Jönson, warandes mycket drucken och begynte förwijta Per Ersson af sigh högre uthlagor
tagit än han borde göra, och sedan kallat honom tyf och Pär Ersson bedit honom deth bewijsa.
Anders Jönson sade och att dee oährligen handterat Norderöhns kyrckiokorn och af Peder
tilfrågat huilcken den må wara och han ingen nambngifwit. Sidst hafwer Brobäck bedit
Anders gåå heem efftersom han heel drucken war, och wid han uthgå skulle, fallit neder, och
först af wärden ophulpen och ländzman honom kullstött, att han baaklänges genom
kammardörren föll och blef liggiande, och sammaledes andra gången genom stugudörren,
huarmed dee åthskildes.
Anders Jönsson tilspordes huru han kan bewijsa ländzman högre uthlagor af sigh tagit.
Rp. att han för Thomasmäss termin tagit 7 d:r 23 öre 21 s.m:tt och munsterskrifwaren Brobäck icke mehra än 7 d:r 10 öre för S:t Johannis termin, som bägges quittantier uthwijsa. Af
jordebooken befans att han för huarie termin böör uthgiöra 7 d:r 18 öre 21 p:g:r silfwermynt.
Anders Jönson föregaf att ländzman opburit för 1679 åhrs uthlagor 15 d:r 16 öre s.m:tt,
förmenandes då och högre af sigh tagit, men enär 1 öre s.m:tt på huar dal:r till fordzlepenningh räcknas, så fehlas 5 öre s.m:tt. Anders Jönson berättar sigh wara druckin och eij
minnas wäll huru han är kommen dertill, föregifwandes att ländzman på 1679 åhrs uthlagor
fordrat 15 öre s.m:tt och fördenskull förnekat honom quittens, huartill han nekar, men
nämbdeman [fol. 216v] Oluf Hanson i Onsta bewittnar sigh hördt Anders klaga sigh däröfwer
förr än denna twist yppades, men intet fått.
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Såsom Anders Jönson i Giällstad hafwer söcht att kunna bewijsa ländzmannen Peder
Ersson högre uthlagor af sigh taghitt, än honom bordt uthgiöra, huarmed han wehlat sigh ifrå
uthsagde skällzord leda, lijkwäll befinnes att ländzman för 1679 mindre upburit 5 öre s.m:tt
och dem uthj 1680 åhrs infordrat. Altså pröfwar rätten skiäligdt det Anders Jönson för det han
kallat ländzman tyff och des wijthesmåhl och obewijssligh beskyllningh effter dhet 20 cap.
Tingmålabalken, plichtar med 40 m:k s.m:tt och ware ländzman till sin honeur i det måhlet
frij och exculperat.
5. Nills Hanson i Böhle angaf hurusom Simon Erssons son Erich om 12 åhr gammall,
förledne sommar hafwer med een knijf stuckit genom hans dotters Brithas wänstra hand,
huarutaf hon lydt blefwin är i främbste fingret, huarigenom hennes arbethe studzat och fadren
hafft henne hos bardberaren mäster Oluff i 10 weckor, och i femb weckor måst betahla
hennes kåst, efftersom hon intet arbethe mächtade göra, á 12 öre s.m:tt, och i läkiare löönen 3
d:r s.m:tt. Erich föregaf att Britha sigh först slogh med een wisp [risknippe] och han sedan
med knijfwen rände genom hennes handh. Erich skall näst förr warit på [fol. 217r] ett taak och
släpt urin på een koo som Britha miölkade, huilcket dröp neder i stäfwan, deth han och tillstår, huarutaf owänskapen är kommen. Erich tiänte då hoos hustru Giertrud ib:m.
Såwijda Erich Simonson är öfwermage och intet war hemmastadder och hans föräldrar
uthfattige ähre, så tillätz dhem förlijkas, som och skiedde inför rätten, således att Simon
Ersson skall allenast förnöija och betahla läkiare löönen och stämbningspenningarne och
sedan wara därutinnan aldeles förlijchte.
6. Erich Anderson fordrade effter sin mohrfader Elias Jonson i Arfwesundh någon arf i deth
fasta, huars hemman Erich Päderson åboer, och föregifwer sigh dhet af Mårten Jäppeson
inlöst och inga documenter med sigh hafwer. Altså afsades dhet Erich Person å nästa tingh
skall bewijsa huru han till hemmanet kommen är, huaraf kan förmodel:n sees utaf huad grund
och beskaffenheet Erich Andersons prætension kan wara.
7. Dato præsenterade Olof Olofsson i Byn een lagbudin och lagstånden kiöpeskrifft af sine
syskon på des faders gård Bye om fyra tunlandh. Och såsom den är 3:die gången lagl. opbuden den 18 octobris 1680 aldeles då och nu oklandrat, bewilliandes honom fasta och doombreef.
8. Mårten Olsson i Mårtsund opbiuder förste gången sin faders gård ib:m. inbördat af sine
syskon för 225 d:r s.m:tt.
9. Lars Jonson opbiuder förste gången nordaste gården [fol. 217v] i Kläppe aff 3 tunland, som
Lars Olufson åbodt hafuer, och nu är köpt af Hällie i Ifijllnäs och Mårten Persson i
Myckellåsen för 85 d:r 16 öre s.m:tt.
10. Bärtell Pederson opbiuder andra gången Törris Olufsons hemman i Måttsund af 2 ½ tunl.,
som är inlöst med 63 d:r s.m:tt nästa bördemän till åtherlösn.
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Ting 15 december 1682
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:9, fol. 306r – 310r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3469, fol. 428v – 433r, RA.

Anno 1682 den 15 decembris höltz ordin. lagha hösttingh medh allmogen af Hallens tinglagh,
nährwarande befalningsman wälb:d Jonas Flodin och nämbden.
Mårten Mårtenson i Bäck
Jöran Olsson i Wällie
Halfwar Olsson i Quissle
Pedher Ersson widh Åhn
Hällie Jonson i Fillnääs
Erich Bertilsson i Wåghe
Oluf Hanson i Ansta
Jöns Pederson i Wästaneedh
Oluf Påhlson i Ytterhallen
Halfwar Olsson i Byhn
Joon Påfwelson i Höhle
Jöns Jonson i Låsböle
1.

Dato publicerades Kongl. Maij:tz förr nämbde placater och förordningar.

2. Dato öfwersågs röökelängden, huareffter laghmans och häradzhöfdings penningarna
uthgå böra.
3. Om allmänningarna ransakades och föregafs att inga andra ähre än dee som 1666
afradzlade, huars breef uthwijsa skillnaden ifrå bohlbyarne, men inge widh handen, och att
dee gambla afradz- och böxlebreefwen toges 1666 dem ifrå. Af afradzbooken befans att
somblige icke uthwijsa terminum ad quem, uthan nämbner till fiälls och skole några dahlar
wara, som icke antagne ähre och nu opbödz emoot skiäligh taxa.
4. Till sahl. Oluf Påfwellsons tuenne döttrars, Giertru och Märitz i Brastad, målzmän
förordnades Töris Jonson i Böhle och Oluf Pederson i Byhn som deras näste fränder å fäderne
äre och böra göra sigh kunnighe om deras rätte prætension i Brasta hemmanet och [fol. 306v]
wederböranderne lagligen till näste lagha tingh stämbna låtha, då rättens uthslagh derpå föllia
skall.
5. Angående cappellans h:r Eliæ Thalins caution för ödeshemmanet Tifwarsgården på
Norderöön, som Nills Brobäck på frijheet optagit och han 2:ne frijheetzåhr n[i]uttit och icke
jorden deremoth skall opbrukat och gårdhen bebygdt, williandes h:r Elias hellre gården antaga
än stå löfftes hazard och äfwentyr. Och ehuruwäll Broobäck föregaf sigh det förswarligen så
till jord som huus häfdat, så war h:r Elias icke dermed tillfredz, dy uthwaldes på h:r Eliæ sijdo
Jöns Person och Oluf Hanson i Onstadh, och på Broobäckz Jöran i Wällie och Erich Pederson
i Wåge att nogha effter Valburgi alt i ögnasyn tagha och optächna.
6. Befallningsman gaf wid handen hurusom 2:ne hemman i Trappnäs by warit förordnat till
ländzmans hemman, och länsman Clemet Olsson i någon tijdh brukat och illa häfdatt. Effter
honom kom Hans Larson Biörckman och icke heller som sig borde brukat, honom
succederade Mårten Jonson i Trappnäs som det lämbnade alldeles ödhe. Sedan blef Peder
Ersson Bångh ländzman och opkiörde det eena sädet och det måkade och sådde, men 1682
aldeles obrukat. Och såsom cronhemmanet således är kommit af sigh och nuwarande
ländzman Nills Wijpa intet hemman för des tienst niuter, begärte befallningsman att
wederböranderne måge obligeras det reparera och bringa till full häfd till huus, jord och
hägnad, huar oppå Hans Larson Biörckman opwijste sahl. befallningsmans Daniel Bertillsons
[fol. 307r] immission till ländzmans tiensten de dato Brunflod den 5 martij 1674, huaruthinnan
och förmähles att ländzman Clemet Olsson låttit förfalla alla husen, åkeren till een stoor dehl
igenlagdt och den öfriga aldeles i waanbruk, ängiorne skoghvuxne, gerdzlegårdarne ne107

derfallne och all hans ägendom uthwärderat till cronones restz afbetahlningh för 1671 åhrs
krigshielp, wijsandes Biörckman af 1674 åhrs tijondelängd sigh i tijonde gifwit 1 fjerding 3
kannor spannmåhl och 1675 3 fjärdingar, och fleera åhr brukade han det icke, som och
befans, beklagandes sigh eij mehra kunna förmå, och icke heller för ländzmans tiensten meera
nöth än som bem:te waanbrukade hemman, berättandes att då wore 3 stufwor i Nedergården
brukelige, fastän dee dråpachtige wore, tillijka med kornladun och nöthhuset.
Mårten Jonson war ländzman 1676, 1677 och 1678 och bekänner att åkeren till 2/3 war
wid Biörckmans afträde brukader, och tilsatt Gunnar Ersson det a:o 1676 att bruka, som skall
uthsått 3 tun:r och i gården bodt. 1677 föregaf han deth osådd wara, och ordsaak att order
skulle warit att dee hemman som icke kunde fullsåes osådde skulle wara, som doch icke
bewijsas kunde, och om så warit så förstodz ländzmans hemmanet icke der under. Gunnar
brukade hööslaget 1677, som af fienden borttogs förr än deth wärderades effter ödeslängdens
innehåld. 1678 osådd och af Mårten och h:r Elia Thalin slåtten brukat och på ödeslängden
opfört 2 gilling[ar] höö till cronan. Mårten Jonson föregifwer i des ställe ränthan af sitt
hemman niuttit uthan order, ehuruwäll han offta derom [fol. 307v] supplicerat hafwer. 1679 blef
Peder Erson ländzman och fick address och tilstånd att tilträda halfua Mårthens egit
skatthemman att bruka till des Mårthen ofuanbem:te ländzmans gård reparera skulle, som
uthgafs d. 16 aprilis 1679 och på ordinarie ländzmans gården lijtet höö bärghat [till?] det
finska rytteriet wid anmarchen, tillijka med det oslagna afbette och i ödeslängden affört. 1680
ohägnat och obrukat och des räntha tillijka med det öfrige till löön fått och på ödeslängden
hemmanet opfördt. 1681 opkiörde Pedher Erson det eena sädhet och det måkade och sådde
och i tijonde 10 skylar 1 band à 4 kan:r till prob han bärgade då och heem slåtten. Hafwer och
1681 niuttit ländzmans löönen af Mårthens hemman, men på 1681 åhrs ödeslängd intet
opfördt, huarcken korn eller höö. 1682 är deth bärgat af Nills Person Saltovio och Mårten i
Tifwarsgården på halfua höet till ländzman som skulle förordnat warda, som och skiedt ähr,
men ännu olefwererat.
Effter nogha undersökningh befans att ett tunland warit ifrå Carlsgården, som är den
nedre, kiöpt under Ifwellsnäss och Ifwellsnäs des skatt giordt till warande ländzman, först till
Clemet Olsson i hans tijd, till Hans Larson för 1674 och 1675, till Mårthen för åhret 1676 och
till Pedher Ersson för 1681 skatt af ett tunland giordt, och således hafwer Hällie i Ifwallsnääs
inne hoos sigh skatten af berörde tunland pro annis 1677, 1678, 1679 och 1680.
Dato framtedde Hällie Jonson i Ifwallnäs een kiöpeskrifft daterat d. 20 aprilis 1651 af
Carl [fol. 308r] Tohlson i Trappnäs på des jordelått, belägen widh Ifwallsnääs för 18 r.d:r
specie, huilcken på tingett den 23 septemb. 1662 är insinuerat och resolverat att Carlsgården
skulle opmäthas och däraf pröfwas huru mycken jordh ifrå bem:te Carlsgård är inkiöpt och
underlagdt Ifualsnäset och skatten däreffter lämpa, huilcken eij fullgiord, berättas wara
uthanför ett tunland skattat till ländzmans hemmanet, emoot den jordelått han derifrå köpt,
doch är deth tunlandet i ödeslängderne intet observerat, uthan 1677, 1678, 1679 och 1680
opfördt heela chrono- och ländzmans hemmanet skatt af 6 2/9 tunland och lijkawäll ett tunland
deraf brukat under Ifwallsnääs. Hällie föregaf sigh af Carlsgården så mycken jordh hafwa
kiöpt som böör skatta för ett tunland.
Nämbden förklarade sigh willia förmå tinglaghet opbruka 1/3 af åkeren på
chronohemmanet och till een tingsstufwa een timberståck af huart hemman och een barck och
1 pund näfwer. Item till oppbyggandet 8 öre k.m:tt af huart hemman, förståendes att dee
stoora hemman och gårdar framföra långhståckarne och dee mindre tuärstockarne.
Såsom Hans Larson Biörckman crono- och ländzmans hemmanet i Trappnäs a:o 1674
effter befallningsmans Daniel Bertilsons immission den 5 martij 1674 antagit, som wijsar deth
fast illa till huus och jord häfdat warit, och han, som af 1674 och 1675 åhrs tijondelängder kan
sees, begynt det excolera och förbättra, och för länsmans [fol. 308v] tiensten allenast den ringa
grödan som däraf föll, tillijka med ett tunlandz räntha af Ifuallsnäs niutit, så ehrkännes han för
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reparation frij och otilltahlt. Men Mårten Jonson, som bem:te chrono- och länsmans hemman
1676 för länsmans tiensten antogh, och war effter egen bekännelse till twå trediedehlar
opbrukat och husen i man- och fägården nyttiga till bohningh, och han icke allenast åkeren
aldeles i linn och lägde lagdt, uthan och husen förfalla låtit. Altderföre pröfwas skiäligt att
Mårten Jonson skall nästkommande wåhr twå trediedehlar af åkeren opköra och sedan i gådt
bruuk bringa, warandes i lijka måtto plichtigh forderligast att reparera och förfärdige husen,
så inn- som uthomgårdz, åthminstonne så gode som han dem emottogh, förståendes och
derunder tilbörlig hägnadt och giärtzlegårdar. Peder Erichson Bång anbelangande, som
mehrbem:te chrono- och länsmanshemman åhr 1681 till cultur antaghit och räntan af ett
tunland i Ifuallsnääs, som i des skatt inrächnat är, opburit, och icke desto mindre och lijkawäll
tilgripit räntan af Mårten Jonsons egit skattehemman af 5 5/6 tunland i Trappnäs som militien
anslagit är, finner rätten honom Peder Ersson skyldigh att restituera och gifwa tilbaka. Att
ofuansagde chrono- och ländzmanshemman är a:o 1677, 1678, 1679 och 1680 på ödeslängden
för 6 2/9 tunl. opförd, där doch ett tunland lijkawäll deraf under Ifualsnäset i fult bruk warit,
huilcken skatt Hellie hoos sig innehafuer, lämbnes i ödmiukheet till högwälb. h:r
gouverneurens ex:tz correction och höggunstige omdöme. [fol. 309r]
7. Munsterskrifwaren Beniamin Hanson, å sin faders pastoris h:r Hans Damiani wägnar,
angaf hurusom han säx wekor för Michaelis stadt Hans Larsons Biörckmans 2:ne pijgor
Kahrin och Kerstin och gifuit dem fästepenningar, huilcka dee bekänna sigh emottagit och
behållit ungefähr i 5 weckors tijdh, föregifwandes den på willkohr tagitt om dee icke skulle
blifwa quar hoos sin huusbonde, huartill Beniamin nekade och berättade deth med
Biörckmans minne skiee. Biörckman bekände sigh sagdt een af dhem wäll mista kunna om
han finge een som kunde stilla i fähuset. Pijgorna bekänna sigh först legopenningen af
kyrckioherden taghit och sedan af Biörckman een månadt dereffter, då han pastoris emottogh
och dem sin gifwit. Karin föregaf att Beniamin sigh owitterligen lagdt legopenningen i sin
barm och enär hon den warse blef budit honom den tilbaka, men han eij welat, uthan sagdt
och bedit henne den behålla, och där hon icke quar blefwe hoos Biörckman att hon dermed
skulle wara stadder. Beniamin kunde omsijder eij neka så passerat wara.
Såsom Kerstin Jönsdotter hafwer i laga tijdh stadt sigh i åhrstienst hoos kyrckioherden
ehrewyrdige h:r Hans Damianum och der å fästepenningh tagitt och öfwer een månadz tijdh
behållit och sedan af sin huusbonde Hans Larson Biörckman, så ehrkännes hon effter Kongl.
legojonsstadgans [fol. 309v] fierde artickell plichtig att gå i tiensten hoos h:r pastoren, af
huilcken hon först togh fästepenningen, och effter högstbem:te ordning och artickell,
efftersom hon andra gången sigh städia låtitt, skyldig att betahla till Biörckman een åhrslöön.
Men Kahrin Persdotter, som frijwilligt legopenningen icke tagit och doch med förord om hon
i sin förre tiänst eij blifwe skulle behållit, och såwijda hon i tiensten bleff, blif:r och hon
därföre otilltalt och frij.
8. Joon Tyrison i Myckellåsen incaminerade een laghbudin och lagstånden köpeskrifft på
halfwa gården i Myckelåsen, 2 ¼ tunland, af Enar Siulson, som doch 1675 obrukat lågh och
cronones uthlagor icke däraf gått, som är 10 d:r 13 öre 18 p:g:r s.m:tt. Och såwijda dhet icke
chronan för ödesmåhl heemfallit är, så tillåtes Joon Törissons 1675 åhrs uthlagor emoth
quittens till befalningsman lefwerera, och således bewilliades honom derå fastbreef lijkmätigt
h:r gouverneurens excell:z resolution till befallningsman Flodin.
9. Qwissleboerne begärte skogsskildnad emillan sigh och Snusbacken med Hälliebacken
sunnan siöön, huilcken bewilliades af heela nämbden, häradzhöfdingen och befalningsman
nästkommande wåhr att hållas och råda half nämbd huardera.

109

10. Samptl. nämbdemän intygade på befalningsmans tilfrågan dhet kåhnan Gunilla Jonsdotter
[fol. 310r] a:o 1674 hafwer rymbdt till Norie och sedan är af henne intet hördt, om hon
lefwande eller dödh är, men här i landet är hon intet.
11. Kånan Kerstin Jonsdotter intygades och för lägersmåhl plichtatt med een månadz
fängelse i kijstan [häktet].
12. Peder Olsson i Hierte saakfält 1674 för tyfwerije och intet betalt saköhren och dy hans
hemman till säkerheet nu opbödz förste gången.
13. Oluf Mårthenson opbiuder andra gången Mårten Olssons hemman i Wästanedh på
Norderöön aff 2 ½ tunlandh, som han af sine syskon inlöst, och effter hans och des hustrus
dödh det för sin odahl behålla, tillijka med löösörerne till sythningslöhn, efftersom han och
des närmaste arfwa är och ingen af dee andra welat honom till skötningh antagha.
14. Bärtill Pederson opbiuder tredie gången Töris Olsons hemman i Måttsundh af 2 ½
tunlandh, som är inlöst med 63 d:r s.m:tt, näste bördemän till lösen oklandratt.

Ting 21 maj 1683
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 53r – 56v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3470, fol. 284r – 287v, RA.

Anno 1683 den 21 maij præsente [fol. 53v] prætore ordinario uthi Hallens tinglag och nämbden.
Mårten Mårtenson i Bäck
Jöran Olsson i Wällie
Halfwar Olsson i Qwissle
Hällie Jonsson i Ifwellnäs
Erich Bärtellsson i Wåge
Oluf Hansson i Ansta
Jöns Päderson i Wästaned
Erich Pädersson i Arfsund
Anders Persson i Öf:rhallen
Peder Pedersson i Höhle
Oluf Jonsson i Backe
Joon Jeppesson i Brastadh
1.

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater och resolutioner.

2. Ifwar Olufsson på Hammarnäset fordrade af Mårten Mårthensson i Bäck 4 ½ r.d:r à 6 m:k
s.m:tt som skohla restera på des hustrus Kerstin Pädersdåtters arff, huars förmyndare
faderbroderen Mårten warit och nu tillstår honom restera bem:te 4 ½ r.d:r, men föregifwer att
Kerstins fadher Päder Mårthensson skulle besittia fadershemmanet och syskohnen uthlösa,
huar under ett ängie, Stoorängie widh nambn i Mårtsundzskogen, war af Simon Gunnarsson i
Hälliesund för 10 r.d:r pantsatt, och Mårthen äfwen 10 r.d:r aff broderen Pedher till
uthlössning hafwa skulle, som medelst oförmögenheet lämbnade pantängiet till Mårthen att
bruka så längie han skulle få sine penningar igen, deth han effter Päders dödh uthskieppatt
och uthlegdt åhrligen för ½ richzdal:r och barnen låtit bekomma, begärandes sina penningar
igen och Päders arffwa antagha ängiet och bruka deth bästa som dee kunna. Ifwar föregaf att
Mårthen haar fått sina uthlössningspenningar 20 r.d:r, deth han och tillstår, och föregifwer
samma åhr sigh bem:te Päder lähna 10 r.d:r och besagde ängie till pant fått. Ifwar föregaf sigh
eij wetta om deth sant är och Mårthen beropade [fol. 54r] sigh på Joon Olsson i Mohn, som då
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warit tillstedes och därom kundskap skall hafwa, men nu icke tillstädes. Mårten berättar att
pantängiet fölgde hemmanskiöpet på lycka och fromma, om han det finge behålla heller intet.
Af åfwanstående skiähl ehrkännes Mårthen Mårthenson skyldigh betahla till Ifwar Olsson
på des hustrues Kerstin Pedersdotters innestående arff 4 ½ r.d:r à 6 m:k, som ähr 6 dal:r 24
öre s.m:tt, och söke wederböranderne om dee prætenderade 10 r.d:r som han föregifwer sigh
till Päder Mårthensson länt det bästa han kan och gitter.
3. Soldathen Petter Palm, barnfödder i Nyköpings stadh, och af capitein wälb. Gerhard
Lilliecrantz leutnantt, manhafftigh Erich Lille, a:o 1682 sidst in martio uthi Ståckholm
wärfder, förestältes effter herr gouverneurens excell:tz remiss de dato Degernääs 17 februarij
1683, och först tillspordes huarföre han icke will fullborda effter låfwen sitt ächtenskap med
Kahrin Johansdåtter i Ståckholm. Rp. att han henne aldrigh ächtenskap tillsagt och eij heller
henne häfdatt och besåfwit, blifwandes med henne bekant in medio aprili, och fiortton dagar
däreffter widh afreesan därifrå hijt opföre gifwit henne een zedell af innehåld att såsom han
effter Gudz providens och skickelsse medh henne skulle byggia ächtenskap. Så wille han och
forderligast förmå reessa dijt igen, dhetsamma fullborda, wettandes intet henne hafwande
wara, och enständigt nekar sigh med henne olåflig beblandelsse haft, och att hon skall sagdt
för chergianten Järlingh att där hon med Palmen förr hade warit bekant, så skulle han intet
låtit sigh wärfwa.
2:do honom frågades [fol. 54v] huru han kom till beswära sin capiten att willia reesa till
Stockholm att fullborda ächtenskap medh henne Kahrin, då honom förehöltz venerandi
consistorij ankombne breef att hon födt barn. Rp. att han meente därigenom få låf att reesa till
Stockholm och skaffa een karll i sitt ställe, men aldrigh täncht med henne copuleras,
beropandes sigh på chergianten Erich Järling, som skall henne känna och wetta till sin
exculpation något gifwa wid handen, om han tilstädes wore, jämbwähl och att soldathen Oluf
Holm attesterat denne medh Karin intet warit bekant förrän påsketijden 1682, huilcken
inkallades till examen, som fuller tilstodh attesten aff 31 januarij 1683, wettandes intet meera
än deth hon skall sielf för sigh berättat, kunnandes intet hålla Palmen frij för hennes
omgängie, och att rychtet gick påsktijdhen, det hon skulle wara hafwande, deth Palmen uthan
tuifwell och hörde, men nekar sigh dett kunna märckia och see, sägandes att hon gick snörder,
luthandes och hållandes händerne framför buken. Hon skall Sancti Johannis tijd däreffter födt
barn, som Palmen effter hennes breef skall sagdt, berättandes sigh concipera Palmens uthgifne
obligation och revers att ächta henne, som han förmeente juhltijden näst efter skulle kunna
skiee. Men Palmen satte sielf sitt nambn under, föregifwandes sigh eij kunna märckia dem
sinsemillan otucht bedrifwa, men lijkwähl eij kan dem hålla frij. Palmen förehöltz att han
skrifwit Kahrin till sedan han wiste henne hafwande wara och födt barn och undrar hwij hon
för sigh deth eij oppenbarade i Stockholm då han henne kunnat medh sigh tagha och hennes
theses[?] på sigh anwändt. Rp. att han deth giorde enär chergianten Järlingh förledne sommar
berättade henne hafwande wara, oansedt han henne intet besåfwit, hafwandes i [fol. 55r]
tanckar henne lijkwäl ächta, emädan som hon kan wähl bourdera [brodera] och derigenom
förmeent sigh understödh bekomma, nekandes sigh af henne fått breef sedan hon födt barn,
och att Järlingh nyligen wid hijtkombsten ifrå Ståckholm sagdt dhet hon midsommarstijd
1682 födt barn och att han sidst in aprili intet kunde förstå henne hafwande wara, williandes
henne intet ächta.
Palmen förehöltz i lijka måtto om Maria Olufsdåtter, barnfödder i Södermanland, Lilla
Malma sochn och Willåttinge härad, som d. 20 aprilis sidstleden födt barn och honom derföre
beskyller. Rp. att han om påskehälgen 1682 (då hennes husbonde capitein Lilliecrans war uth
på landett rester) henne Maria förste gången häfdat och befrijat sigh med henne, som skiedde
lijtet förr änn han gaf Kahrin sin ächtenskaps försächran, och wid hijtkombsten efter pingest
henne esomofftast häfdat, kunnandes intet annat förstå än hon möö war, enär han förste
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gången henne besåf, wettandes altså intet någon annan med henne hafft i så måtto beställa,
och enär han af comministro wyrdige h:r Elia Thalin blef tillspord om hennes häfdande och
om han henne ächta wille, därtill beiakat och fått recommendation till vice pastorem mag.
Christopherum Anzænium, huaruti herr Elias skrifwit deth capiten Lilliecrantz för henne
waritt misstäncht och rychtbar, och förr skall Palmen eij wettat däraf, sökiandes och
anhållandes om att få henne ächta, achtandes intet om han för henne först bötha och plichta
skulle.
Maria examinerades och föregaf att Palmen i Ståckholm i påskhelgen 1682 sigh första
gången besåfwit och sedan här i landett in julio 1682 under ächtenskaps lofwen och med
ingen annan mansperson omgängie [fol. 55v] således hafft, och den 20 aprilis sidstweckan födt
barn i Låsböhle, närwarande Peder Jonsons hustru ib:m, Giertrud Jönsdotter och hust. Anna
Jonsd:r. Hustru Giertrud tilstod sigh warit tilstädz enär Maria födde barnet och att Palmen
stadigt där inne war. Item att hon blef om måndags morgonen siuk och wåndades till fredags
morgonen och intet nämbdt huem som sigh besåfwit och denne eij heller henne därom frågat,
men i wintras hörde hon fuller tahlet gå, som skulle capiten Lilliecrantz henne häfdat, och
med dethsamma hördes att capitein höll på att laga till bröllops åth henne och Palmen.
Hust. Anna tilstår också sigh af Palmen wara bedin att wara hoos Maria under
födzlestunden och sidsta natten hoos henne war, då hon ingen barnfader nämbde, eij heller
frågades hon derom, emädan som Palmen där inne war, berättandes sigh fuller hört sägas att
capitein Lilliecrans medh Maria hafft omgiängie, och att i wintras sades deth han åth henne
och Palmen wille giöra bröllop, men om dett förra wille hon ingen sagusman wara, efftersom
mycket sägs som intet kan wara santt.
Dato förehades chergianten Erich Järlingh och förehöltz hurusom Petter Palm gårdagen
berättade deth han skall något wetta gifwa wid handen om Karins Johansdotters förhållande i
Stockholm. Rp. att han gästade förledne wåhr 1682 hoos hans moster, Erich Mårtenssons
hustru på Norremalm och Grythgiutaregränden därest Palmen war då han blef wärfder,
warandes Karin hafwande och Palmen lijkawähl henne om ächtenskap försächrat, deth han
sielf för leut:n Erich Lille och chergianten sagdt, berättandes sigh eij wetta om dee wore
bekanta förr än dee i bem:te qvarter råkades och intet hört af henne sägas att Palmen intet
skulle sigh wärfwa låtit om hon förr med honom warit bekant, och förledne höst hörde [fol.
56r] sägas att hon lijtet in på sommaren hade uthi ett annat qvarter födt barn. Meera föregaf
han sigh därom eij hafwa att producera.
Effter alfwarsam förmaningh bekände hust. Giertrud Jönsdotter att Maria under hårdeste
wåndan och födzlestunden om fredagsmorgon sadhe att capitein Gerhard Lilliecrans war
barnfadren och strax däreffter blef hon förlossat, warandes hust. Anna då och tillstädes och
enär dee bäggie förledne wecka henne därom tillfrågade, fått deth swaar att hon intet mins
därtill och weth däraff, och förr hafwa dee henne icke därom frågat.
Hust. Anna Jönsdotter bekände omsijder att Maria 2 eller 3 tijmar förän hon förlåssat blef
bekände att Petter Palm icke barnfaderen war, uthan capiten Lilliecrans, och förledne
torssdagh, tillijka med hustru Giertrud, till henne warit och därom påmint, och beswarade att
hon eij wettat huad hon då sade.
Palmen föregifwer sigh eij wetta någon wara till Marias barn fadher änn han, och att han
eij märckia kunde deth Kahrin hafwande war, då han henne om ächtenskap försächrade.
Maria Oluffsdåtter stältes före och ytterligare påminthes att bekänna rätta barnfaderen,
nekandes som förr af ingen annan wetta än Palmen, och lijkawähl såwijda kom att hon fuller i
folckz närwaru hafwer legat i sängh med capiten Lilliekrantz och intet haf:r han då kunnat
giort något barn. Omsijder bekände hon deth capiten ähr barnfadren och att hon kom till
capiten tree weckor för juhl 1681 att bryggia åth honom, men icke i någon lagstadd tienst,
uthan därigenom hulpen blifwa att fölia hans pagagie til Ståckholm, huarest Palmen henne
först besåf, och med capiten intet förr än åtherkombsten in julio [fol. 56v] sammanlagh hafft,
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och med Palmen här i landet intet hafft beställa. Huar opå inkallades Palmen, som och föregaf
sigh henne här i landett offta häfdat hafwa, då Maria sin bekännelsse ändrade och sade att
capiten och Palmen bäggie in julio sigh besåfwit, men Palmen först, efftersom han förr än
capiten hijt i landet kom, hafwandes Palmen och capiten inom åtta daghar henne häfdatt in
julio 1682, och efftersom capiten icke tillstädes war och tingstijman uthe och förbij, kunde
rätten icke wijdare därmed komma, uthan effter herr gouverneurens excell:s resolution
ransakningen hans ehrewyrdigheet probsten communicera. Witterligit skall härmedh wara att
capiten wälb. Gerhard Lilliecrans dagen effter bekände för häradtzhöfdingen och
befallningsman att han Maria häfdat förr än han reste till Ståckholm och sedan wid
heemkomsten in julio, och sigh wara barnfaderen.
4. Peder Ersson Bångh, lagstämbder att swara Joon Olsson på Norderöhn om förtient löön,
och uthan laga förfall sigh absenterat, dy effter det 33:die capitlet Tingm. B. för tredsko saker
till 3 m:k.

Ting 8 december 1683
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 136v – 141r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3470, fol. 368v – 374r, RA.

Anno 1683 d. 8 decembris höltz laga tingh med allmogen i Hallen præsente prætore ordinario
och nämbden.
Jöran Olsson i Wällie
Erich Bärtelsson i Wåghe
Oluf Hansson i Onsta
Erich Pärsson i Arfsundh
Hällie Jonsson i Ifwelsnäs
Halfwar Olsson i Quissle
Jöns Pehrson i Wästaned
Peder Ersson wid Åhn
Anders Pärsson i Öfuerhallen
Oluf Jonsson i Backe
Peder Pedersson i Höhle
Lars Jonsson i Kläppe
1.

Dato aflade Lars Jonsson i Kläppe sin nämbdemans eedh.

2. Corporalen Jöran Johansson i Brastad, Joon Jeppesson ib:m och Mårten Olsson i
Mårttsund tiltaltes om een gammall skatt som dee skohla 1682 om wåhren för Brasta opfunnit
och intet oppenbaratt. Jöran föregaf sigh eij mehra däraf wetta än pijgan Agnäs Ersdotter
sagdt och oppenbarat, nembl. 2 sölfwerskedar, 1 ¾ r.d:r uti tree halfwa och een ortt, iempte
några och tiugu gamble penningar merndeels af paij- och hamburgmynt så stoort som ett
swänskt markstycke. Pijgan Agnäs examinerades och berättade sig komma medh booskapen
ifrå skogen och mitt på een stijgh blef warse några gamble penningar och twå sölf:rskedar
liggia, som legat i een ask som aldeles förruttnat war och bottn höltz tilhopa, huilcka hoon
baar heem till sin huusbonde Jöran Johansson, då Joon Jeppesson dijth kom och dee sin
emillan dem dehlat, effter hans dåtter war med enär det fans och denne fått den eena skeden
som corporalen till sigh löste medh 1 r.d:r.
Joon Jeppesson förhördes och beklagade sigh få några och 40 st. små och stoora
penningar och sin dehl i een halff r.d:r och een skedh, emädan som hans dåtter tillijka med
Agnäs deth alt fann. Mårten Olsson förklarade sigh intet mehra wetta däraff än att Hemming,
Joon Jeppesons son, för sig sagdt att jordegodz lärer wara i Brastadh och bedit sigh wara med
att fölia däreffter och genom lappen Clemmet Johansson deth opfinna, huartill Mårthen
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beiakatt, tillijka med Johan Jeppesson och lappen, då deth eena då deth andra förslaget
gifwitt, men intet wärckeligen och något funit, och mehra sade han sigh deraf eij wetta.
Såsom ofwannämbde 2:ne sölfwerskedar och penningar äre fundne på Brastadz
skatteäghor och bäggie grannarne deth sins emillan dehlat, och ehuruwähl lappen Clemmet
befinnes ingen spådom brukatt, utan warit medh, dy lämbnar rätten sielfwa fyndet och finner
där hoos skiäligt att Mårthen Olsson, Hemming Jonson och Johan Jöransson, som lappen
superstitionswijs kallat, plichte och gifwe till pios usus [fromma ändamål] huarsin daler
silf:rm:tt.
3. Soldathen Carl Olufsson Linn, född i Uppland och Tijhla [Tibble] sochn skuldgafs hafwa
besåfwit Swän Andersons hustru i Öfwerhallen, Kerstin Olufsdåtter, deth trumbslagaren Oluf
Jönsson Brant, född i Muncketorp sochn i Wässmanland, berättar sigh sedt förledne fembte
dagh pingest genom fönstrett. Soldathen Dafwid Simonsson ifrå Uppland widh Lösta bruuk
berättar näst för sidstledne pingest see Carll liggia i sängh med Kerstin, men intet sågh han
honom någon otucht med henne drifwa, huartill Carll aldeles nekar, och föregifwer det Oluff
sin afwundzman är medelst det slagzmåhl dee sin emillan hafft och än oförlichte äre, och böör
icke wittna huar uti Dafwid intresserat ähr. Deth befans att dee slagitz [fol. 137v] och oförlijchte
äre och mädan dee woro wänner hörde Oluf deth tahlet intet uthan sedan.
Kerstin examinerades apart och nekar eenständigt med honom olåfligit omgiänge hafft.
Mannen Swän Andersson berättar sigh intet kunna märckia Carl med sin hustru olåfligh
beställning hafft.
Emädan som Carl Olsson Lin är tillwitt lägersmål med hust. Kerstin Olufzdåtter i
Öfwerhallen och icke haar åtagitt, altså tillfölie af det 17 cap. Erfdabalcken L.L. skall han å
nästa tingh sielf tolffte befria sigh henne eij häfdatt.
4. Capitein Gerhard Lilliecrantz tilspordes om han haar häfdatt Maria Olufsdåtter och med
henne aflat barn. Rp. Ja, och deth skiedde d. 9 julij a:o 1682, då han heem kom ifrå
Ståckholm, warandes wähl plägader och effter 10 månaders förlopp föddes barnet och
huarcken förr eller sedan henne häfdatt, deth kåhnan Maria tilstår och är ständig däruti, att
Petter Palm sigh i Stockholm häfdatt och sedan prima julij här i Jemptelandh förr än capiten
heem kom, retraherandes capitein sina ordh som han i sommars för häradzhöfdingen och
befallningzman sade, som skulle han häfdatt Maria förr än reesan galt på Stockholm och
påstår att han henne allenast d. 9 julij 1682 besofwit och tillrächnar sigh barnet. Såldaten
Petter Palm bekänner sigh så nu som å wåhrtinget Maria häfdatt i Stockholm påsketijden a:o
1682.
Såsom af ofwanstående ransackningh och wåhrtingzprotocollet befinnes att soldathen
Petter Palm hafwer först besåfwit Maria Olufsdotter, dy blifwer han effter deth 3 cap. Gifftm.
B. L.L. saker till 40 m:k för möökränckningh och Maria effter Kongl. resolution plichtar med
20 m:k och capitein Gerhard Lilliecrans, som henne Maria sedan häfdatt, saker effter praxin
allenast till 3 m:k, men kåhnans straff fördubblas effter Kongl. resolution och blifwer 40 m:k.
5. Päder Ersson i Månsåhsen fordrade af Erich Persson i Hälliebacken 3 d:r s.m:tt, som han
på Halffwar Jeppesons wägnar i Gåije länt till hust. Karin Mårtensdåtters reesa åth Stockholm
att sökia för Halfwar och dee andra fångarna Kongl. pardoun och låfwatt derföre wara man.
Rp. Erich bekänner sigh effter begäran bedit Peder därom, men aldrigh derföre caverat.
Hustru Karin tilstår sigh bem:te 3 d:r s.m:tt aff Päder fått på Halfwars wägnar till
resepenning:r, och så mycket af dee andra fångarne. Päder föregif:r att Joon Mårthensson i
Månsåsen hörde att Erich caverade i alt fall, som icke ähr tilstädes. Erich nekar därtill, dy
differeres till des Joon Mårtenson kan examineras.

114

6. Comminister h:r Elias Thalin fordrade på sahl. pastoris mag. Johannis Petræi barns
wägnar fölliande gäld: 1.) Af Chrestiern Persson på Norderöhn sex öre s.m:tt. Deth intygades
att ingen af deth nambnet där bodt eller boor. 2.) Af Joon Hälliesson i Ifwelnääs 24 öre s.m:tt
och bewittnades af Jöns Persson i Wästaneed att dee wore betalte och han lefrerat 3 st. ryssior
à 6 m:k i arbetslöön på sonen Hällies wägnar. H:r Elias sade sigh fuller deth deels hördt, men
kan icke wähl sigh deth påminna. 3.) Mårthen Olsson i Mårttsund låfwar betahla 1 d:r 12 öre
k.m:tt. 4.) Nills Mårthensson i Trusta ährkännes skyldig 6 m:k s.m:tt och låfwar betahla. 5.)
Aff Joon Hemmingsson i Åhlsta fordras 3 r.d:r. [fol. 138v] Rp. att han för tree spänn korn 3
r.d:r skyldig waritt, men betalt således att m:r Jöns slogh ett åår ett hans halfwa ängh, Grufwa
ben:d, för lega och sedan 2 åår heela ängiet för capitalet, åhrligen fåes där sex lass hårdwals
höö. H:r Elias förmente deth wara för leghan, huartill nekades och Oluf Hansson i Önsta
intygade att Joon deth sade för sigh, medan m:r Jöns läfde eij heller kunde så stoor lega för så
ringa penningar gifwas, huarmed sisterades. 6.) Af Hans Larsson Biörckman fordras 1 r.d:r 13
sk. som han låfwade betahla.
7. Effterskrefne tiltaltes hafua försummat wägabyggningen förledne sommar. Hans Larsson
i Wärcköhn blef eij rotheratt emädan han intet war hemma och Chrestiern i Böhle lades till
hans förra rotha på Hammarnäsett. Nills Brobäck i Tijwarsgården uhrsächtar sigh därmedh att
han ödeshemman optagitt. H:r Elias Thalin och feltwäbell Hans Reuter föregifwas blifwa
udda och dy eij kunnat skaffa karll. Hust. Giertrud i Swedie warit i een plåckrotha och ingen
mans hielp hafwer och uthbudit penningar. Resolutio. Medelst ofwantalde excuser befrias dee
för böther och obligeres nästkommande wåhr ehrsättia deth dee försummatt.
8. Comminister h:r Elias Thalin beswärade sigh öfwer fäldtwebeln Hans Rytter för deth han
sigh i Hallen uti ett barnsöhl hoos chergianten Erich Järling i förledne sommar uthropat för
een förrädare, som leut. Erich Lille d. 9 octobris 1683 och chergianten Erich Järling dato
attesterat, huartill Rytter intet nekar, uthan föregifwer det i dryckenskap effter andras tahl
sagdt och intett weeth däraff, [fol. 139r] emädan som han 1677, då förräderijet skiedde, war i
Tyskland, wijsandes medh corporalens Daniel Grijps attest af d. 1 huius och chergianten
Järlings af d. 6 dito att dee blefwe samma gångh därom förlichte. H:r Elias sade fuller sigh
effter hans trägne begäran och mångas intercession räckia honom handen på deth han skulle
få wara i fredh, men hans opsatte förlijkningzskrifft icke underskreef, och dy tredie dagen
effter skrifwit capiten Gerhard Lilliekrantz därom till och begärt han wille saken hafwa i
minne såsom ett wittne, och kunde eij gifwa sigh till fredz. Capitein berättade sigh wara uthe
enär deras trätha begyntes och widh han inkom sade Rytter till h:r Eliam: Du är een förrädare
och skall wara een förrädare, då h:r Elias retorquerade, sägandes: Du skall wara een skiälm till
des du migh något förräderije bewijsar. Rytter föregaf att h:r Elias kallade sigh hunswått och
bälghund, huaröfwer han ijfrades i dryckenskap af hastige mode effter hårdt tahl kallat honom
förrädare, påståendes sigh wara därom förlicht. H:r Elias tilstår sin giorde retorsion som
capiten oprepade. Rytter sade omsijder sigh sagusman för sigh hafwa, nembl. Hans Larsson
Biörckman, huilcken nekade därtill, och Rytter beropade sigh på capitenskan hust. Lijsa Falck
på Andersöhn, hennes son corporalen Daniel Grijp och sin landbonde Erich Olsson. Dee förra
2:ne wittnen ähre absentes. Landbonden examinerades interim och bekände sig höra förledne
juhlhelgh hemma hoos Rytter, Hans Larsson sägia i dryckenskap att alla stubbar borde klädas
med rött prästeskiägg, men intet nämbde han någon persohn, eij heller hörde han huru tahlet
begyntes eller lychtades.
Aldenstund fältwebell Hans Rytter äntelig påstår att Hans Larsson Biörckman uthi
corporalens [fol. 139v] Daniel Grijps närwaru uthropat h:r Eliam Thalin för een förrädare och
han icke närwarande ähr och kan endeligen examineras, altså opskiuthes saken till nästa laga
tingh.
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9. H:r Elias Thalin fordrade af Hans Larsson Biörckman 6 d:r 2: 6 s.m:tt, som restera,
nembl. för 1676 åhrs chröningzgärd af Wärcköhn och för Backhemmanet 26 ½ öre s.m:tt.
Biörckman opwiste gouverneurens h:r Carl Sparres frijheet för 1676 åhrs uthlagor af
Backhemmanet, som öde lågh, af d. 8 februarij a:o 1677, förmanandes sigh som andra
påstbönder niutha chröningzgärden af Wärckön, men fans därtill dömbd wara d. 9 novembris
1681, och för bem:te 26 ½ öre frijkallas han.
10. Herr Elias fordrar och beskiedh på 8 dal:r s.m:tt som Jonas Kuth på Hans Larssons
wägnar qvitterat af prästänckian i Sunne bekommit. Rp. att befallningzman Jonas Flodin 1679
lämbnade hoos Hans Larsson 30 d:r s.m:tt, däraf sahl. m:r Jöns Petræus skulle hafwa 21 d:r
och Hans dee öfrige, som dem alla insatte och genom Kuthen allenast bekom igen 8 d:r och
dy rester een daler. Bemälte 30 d:r finnas Hans Larsson aff Flodin påförde wara. Resolutio.
Hans Larsson frijkallas för ofwanrörde 8 d:r s.m:tt.
11. Soldathen Carl Lind angaf hurusom trumbslagaren Oluf Jönsson Brant näst för Michaelis
sidstleden hafwer sigh öfwerfallit uti Ytterhallen hoos Erich Päderssons änckia, hust. Märitt
Pålsdotter och femb stoora såår med een knijf skuhrit, som ännu synas af ärren, och fältskiärn
Jochim Krögher attesterat d. 4 octobris så i sanning warit, warandes deth eena wid wänstra
tinningen, huaraf han ännu mehn lyder. Trumbslagaren kunde eij neka därtill, uthan
föregifwer det härkomma af något munbruuk. [fol. 140r]
Såsom trumbslagaren Oluf Jönsson Brant hafwer skurit soldathen Carl Lind, effter
fältskärens Jochim Krögers attest af d. 4 octobris sidstleden, femb st. fulla köttsåår som och af
ärren och synas, så saakfälles han derföre effter deth 10:de cap. Såram. B. med willia L.L. för
huardera köttsåret 6 m:k, som är 7 d:r 16 öre s.m:tt, och emädan som deth eena hugget widh
wänstra tinningen är ännu honom till mehn och befruchtas skadeligit, så lämbnas deth effter
det 6 cap. i bem:te balck på trumbslagarens answaar innom natt och åår, och där iempte
förplichtatt, att betahla läkare löhnen och för sweda och wärck och giord bekostnad i ett för
altt 7 d:r s.m:tt.
12. Pastoris h:r Mårten Lundells hustro Malin Nortman lät fordra testamentz kohn effter sahl.
hust. Kerstin i Hammarnäset af des arfwa och ett åårs räntha, effter hon borde den för ett åhr
sedan hafwa. Rp. att hon ägde allenast een elack koo och war sythningzjon, men låfwat
lijkawähl gifwa den elacka koon eller penningar och lämbnat nije dal:r k.m:tt hoos
prästhustrun, som hon på sin mans behagh togh och sedan tilbaka sände. Lars Jonsson i
Kläppe säger sigh willia ställa prästhustrun däri tilfredz, och omsijder låfwade 11 d:r, huilcket
aggreerades efftersom kohn war uthgammal och icke mehra wärdh.
13. Halfwar Olsson i Qwissle, Anders Olsson i Öfwerhallen och Lars Olsson wid Åån på sine
hustrurs wäg:r beswärade sigh öfwer sin swåger Törris Jonsson i Böhle, som dem förhåller
deras jordepenningar i bem:te Böhle, skattades wärdt 110 r.d:r, som Erich Bärtilsson i Wåghe
besannar. Rp. Törris föregifwer sigh intet kööpslagat därom, uthan broderen Swän, som strax
dödde, tyckiandes hemmanet wara altför dyrtt. Resolutio. Skall effter det 3:die [fol. 140v] cap.
Jordabalcken L.L. af tree män på huardera sijdan wärderas och uthlösas.
14. Mårten Olsson i Mårttsund opböd andra gången mellestgården i Mårttsund af 4 tunl.,
kiöpt af sine syskon för 225 d:r s.m:tt.
15. Befallningzman Jonas Flodin genom ryttaren Päder Jönsson ingaf sin rächningh och
prætension på Hans Larson Biörckman, som företogs och befans som föllier.
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1. Effter tilfrågan berättade gevaldiern Raal Ersson Rase sigh wara tilstädes i Frössöö
ländzmans gård 1679, då Erich Jonsson i Häste insatte hoos Hans Larsson Biörckman een
älgshud, förseglat i een säck, den Hans sielf emottogh, sahl. öfwerstleutnanten Pehr Sabell
tilhörigh. Hans Larsson föregifwer sigh ingen wettskap därom hafwa och om hon insattes
måtte hon uthtagen wara. Roald sade sigh på Frössöön hafwa wittnen som sedt huden halfft
åår dereffter hoos Biörckman, men han nekar lijkawähl dertill.
2. Förrige rächningzsluth består Biörckman 6: 21: 8, sammaledes 27 kannor spanskt wijn
à 2 d:r, 54: –: –.
3. Tillstår sigh fått spannemåhl per Michell i Röö, men förmenar eij wara 10 t:r, uthan 8
t:r som han borde niuta för giästgifweriet, äfwensom förrige ååren, och dy giordt sigh därom
intet bekymber.
4. På obligation af 200 d:r s.m:tt opwijsar han extract aff åthskillige qvittenser som till
dragounerne lefrerat, ähr på 118 d:r 19: 8 s.m:tt.
5. Till Chrestophers Skåttes bekomne 6: 30: 16 beiakas. Hans Larsson prætenderade på
befallningzmans åthskillige giorde giästningar, men ingen rächning opsatt, och söker sielf
derom med honom komma till conferentz, anhållandes om dilation till des befallningzman [fol.
141r] sielf kan komma till swars.
Såsom saken härrörer af twistige rächningar så differeres dee till bägges confrontation.
16. Emellan Nills Jonsson Wijpa och Chrestier Pädersson blef aftahlat om 1683 åhrs
ländzmans löön således att Wijpan behåller åhrsväxten af kornet och opburne säx marck
silf.m:tt af Ifwellnääs, och Chrestier inbärgat höö och 6 m:k af Ifwallnäs.
17. 1682 åhrs ländzmans löön delar Päder Ersson Bångh och Nills Jonsson Wijpa sins
emillan, som är ett tunlandz räntha i Ifwellsnäs och några skrinder höö, emädan som Päder
Ersson förwaltat tiensten 1/3 åhr, 1/3 åår warit vacant och 1/3 Nills Jonsson, och altt icke
förslår till een halff ländzmans löhn.

Ting 21 april 1684
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 183v – 187v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3471, fol. 444r – 448r, RA.

Anno 1684 den 21 aprilis höltz laga tingh med allmogen af Hallens tinglagh præsente prætore
ordinario och nämbden.
Erich Bärtilsson i Wåghe
Oluff Hanson i Önsta
Erich Pädersson i Arfsundh
Hällie Jonson i Ifwallsnäs
Halfwar Olsson i Qwissle
Jöns Person i Wästanedh
Peder Ersson wid Åhn
Anders Pärsson i Öfwerhallen
Oluf Jonsson i Backe
Peder Pedersson i Höhle
Lars Jonsson i Kläppe
–– –– ––
1.

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr nämbde placater.

2. Dato insinuerade fältwäbell Hans Rytter furierens Daniel Grijps och Carl Grijps attest af
den 6 huius, lydandes att Hans Larsson Biörckman uthropat caplan h:r Eliam Thalin för een
falsk och röskiäggut förrädare och wore wärd att sittia widh Rödöns sundett och pryda
stubbarne, och icke blifwer förr gått än som alla stubbar blifwa medh röda prästeskiägg
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beklädde. Huar emot Hans Larsson exciperade och nekade aldeles dertill, äfwen som på
höstetingett, williandes intett dheras lösa attest någott wittzordh gifwa, eij heller wore dee
tilstädes och kunde edeligen examineras, dy kunde intet dertill göras för denna gången.
3. Fältwebell Rytter oppwiste och furierens Daniel Grijps attest af den 1 decembris 1683, att
herr Elias och Rytter hos chergianten Järlingh kommo till ordkastas om ett skåp och bordh,
som skulle wara för h:r Elia sönderskurit, då Rytter bedt den nämbnas som det giordt, då h:r
Elias swarat: du din skälm och hunsswått håller iag derföre och Rytter bedt honom [fol. 184r]
göra sigh frij för deth förräderie som om honom berychtatt ähr, och i medler tijdh håller han
honom för een förrädare. Item soldathens Måns Pederson Lohms attest af den 20 februarij
1684 af innehold att h:r Elias skylte Rytter före hafwa sönderskurit ett skåp och enär han sigh
excuserade och sade att munsterskrifwaren Beniamin deth giorde, sade h:r Elias: Du din
hunssfått och bälghund tager iag derföre, och sedan effter något tahl om Ransiön: Iag gifuer
digh och siöön 1000:d dieflar, din skiälm, då Rytter begynte honom föreställa och påminna
deth förräderij som om honom i rychte går, huartill h:r Elias aldeles nekar och icke mehra änn
som på höstetinget berättades och af capiten Gerh. Lilliecrantz intygades retorsionswijss
giordt, föregifwandes att soldaten Lohm för sigh berättatt att Rytter lät skrifwa attesten effter
behagh i sin siukdom och icke sielf den underskrifwit, huilken och frånwarande ähr. Rytter
föregaf och att leutnanten Erich Lille deth samma låfwat bewittna och icke heller tilstädes.
Såsom opnämbde wittnen icke tilstädes och stämbde ähre att eedeligen sina attester
besanna, så opskiuthes denna saak till nästa laga tingh.
4. Hustru Giertrud Jonsdotter i Tifwarsgården beswärade sigh öfwer feltwäbell Hans Rytter,
för deth han skall d. 26 januarij sidstleden hafwa giort sig heemgångh sålledes, att enär
hennes son Nills Olsson och soldathen Anders Lijthen kommo till att bytha några ordh,
efftersom Anders wille 1 tunna korn på ränthan hafwa åth feltwäbelen, och han för fått uth
effter ordningen, haar Rytter tagitt myssan af Nills och kastatt till dörren, den Nills igentogh
[fol. 184v] och satte sigh på säthet och Rytter gick effter, då han flydde deth rummet och
fältwäbell fölgde effter och slogh åth honom, då Nills fick honom i armen och hölt och Rytter
togh så honom i håret och Nills honom och soldathen Lijten halp fältwäbelen. Wid deth
samma kom ländzman i Ragund, Hans Ersson, och skilde dem åth, som hans attest uthwijsar,
och där iempte att Rytter sagdt Nills wara stoor i munn, fåendes Nills ett blodhsåår wid näsan.
Fältwäbelen exciperade der emoth och föregaf att Anders och Nills trätade och Rytter dem
näfste och sade att Nills war stoor i mun och bad honom hålla stilla dermed, heller skulle
wanckas annat och därmed wänt sigh ifrå honom, då Nills skall tagit i honom och fört öfwer
een wäfstohl och rifwit Hans jacka sönder och sålledes kommo hwarandra i håret och Hans
Ersson dem åtskilde. Men Nills sade sig tagit om hans arm enär han wille slå sigh, då han sielf
rychte sönder jackan.
Såsom hustru Giertrud Jonsdotter och des son Nills Olsson huarcken med wittnen eller
fulla skiähl kan öfwerbewijsa fältwäbell Hans Rytter sig i sitt huus heemgång giordt, så
ärkännes han derföre frij, doch pröfwes skäligt att feltwäbelen plichtar effter deth 10 cap.
Såramåhla B. L.L. med willia för skie[l]m 3 m:k som han Nills Olsson gifwit.
5. Hustru Giertrud Nillsdotter i Swedie angaf hurusom fördetta länsmannen Päder Ersson
Bångh ähr på sin frambledne mans Oluf Påhlssons resterande löön skyldig betahla 9 daler
silfwermyntt och allenast niutitt 2 d:r sm:tt som han för hennes kornpenningar och skiepshiälp
betaltt och contant 1 daler 28 öre dito, begärandes resten, [fol. 185r] huartill han swarade och
sade sig böra clarera bem:tte 9 daler silfwermyntt, förmenandes sigh det giordt hafwa,
sålledes för kornpenningar 2 d:r contant 1 d:r 28 öre, till bardberaren mester Oluff Wulff 3 d:r
och twå åårs krigshielp. Hustru Giertrud föregifwer att m:r Oluf nekar sigh bemelte 3 daler
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fått och dy dem af sig kräfwer, och där hoos att hon sielf betalt skiepshielpen och icke Päder
Ersson uti ofwanbem:tte 2 d:r s.m:tt. Peder sade sigh willia låta henne få tree dal. s.m:tt och
söka m:r Oluff.
Såsom fördetta länsmannen Peder Ersson icke kan bewijsa på dee 9 d. s.m:tt som han
böör betahla till hustro Giertrud Nillsdotter i Swedie mehra lefwererat än 3 d:r 28 öre
silfwermynt, så dömmes han resten, som ähr 5 d:r 4 öre silfwermyntt utan oppehåld betahla
och sökia dee omtalde 3 d:r s.m:tt hoos mester Oluff Wulf som han bäst kan och gitter.
6. Corporal Jöran Johanson och Joon Jeppeson i Brasta beswärade sigh öfwer Qwissleboerne för det dee förledne sommar skohla släpt eeld lööss, huaraf deras fyra hööladur tomma
blefwe opbrände, begärandes betahlning derföre och laga correction. Qwissleboerne
föregofwo att elden som skadan giordt icke af dem är löösskommen, utan snarare af Anders
Jeppesson i Qwissle, som och samma tijdh och där iempte swedieland brände. Anders
Jeppesons son Oluf bekände att skadan ähr kommen af deras swediande.
Såsom Oluf Andersson i Qwissle bekänner att fyra stycken hööladur äre förbrände för
corp. Jöran Johanson och Joon Jeppesson i Brasta af des faders Anders Jeppessons opptände
skogseldh och swediande, altderföre plichtar han effter den 24 articklen i Kongl.
skogsordningen medh [fol. 185v] 20 m:k och wedergälle skogsäganden des unfångne skada
medh ladur och annat effter mätismanna ordom.
7. Päder Ersson i Månsåsen framstälte effter opskåfsdomen på höstetinget Joon Mårthenson
ib:m, huilcken examinerades och intygar att Erich Persson i Hälliebacken caverade för 3 daler
silfwermyntt ifall Halfwar i Gåije dem eij kunde betala. Halfwar föregaf sig Erich intett
derom bedit och Bengt i Moo, som och satt fången, betygade deth han deth icke allenast
samtychte, utan och badh Erich Persson anmoda Peder Erson i Månsåsen derom. Oluf Olsson
i Hammarnäs war och fången och betygade och wittnade äfwen som Bengt i Moo.
Ehuruwäll intygat är att Halfwar Jeppeson i Gåie, tillijka med dee andra fångarna som
ifrå lifwet dömbde wore, hafwer icke allenast samtycht att affärda een som pardoun för dem
hoos Kongl. Maij:tt sökia skulle, utan och anmodat Erich Pädersson att förmå 3 d:r s.m:tt till
läns hoos sin swåger Peder Ersson i Månsåsen, så pröfwas lijkawähl skiäligt att Erich
Päderson, som för dem caverat, böör och dem till Päder Ersson i Månsåsen betala. Doch skall
Halfwar utan oppehåld låta Erich Päderson bem:tte 3 d:r s.m:tt igenfå och sålledes söker huar
sin man.
8. Päder Olsson i Mariæby fo[r]drade trediemans löön aff Halfwar Jonsson i Trapnäs, huar
effter undersöchtes och befans att Halfwar gick tredieman i 1 ½ åår och Peder i tree åår och
där hoos war ordningen att hwar tredieman skulle till hufwudlöön bekomma 60 daler kopp.
m:tt, der opå Peder af Halfwar fått 3 daler k.m:tt och till 1/3 af halfwa hufwudsumman
medelst 1 ½ åårs [fol. 186r] tienst är Halfwar berättigat, som ähr 10 d:r och Pedher Olsson
måste bestå för sin gård halfwa trediemanslönen, efftersom han intet förmådde något till
någon annan uthgifwa i dee 1 ½ åår Halfwar gick tredieman. Dy blifwer Halfwar skyldigh att
gifwa Pedher 17 d:r k.m:tt.
9. Nills Gunnarson i Högsta angafs hafwa försummat gudztiensten den tredie stoorböndaghen 1683. Rp. att han war med häst till Snussbackz sundett och slapp eij öfwer,
emädan som färieman intet skall warit tilstädes, utan gått till kyrckian och hustrun eij
mächtatt roo, och ingendera nu tilstädes, dy opskiuthes till nästa tingh.
10. Tyris hustro i Mårtsund Karin Nillsdotter lagstämbd för kyrkiobrått och eij comparerat,
dy plichte medh tree marcker.
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11. Erich Swänsson i Giähle beswärade sigh öfwer Erich Pädersson i Arfsund för deth han
sin sahl. swärfader Oluf Jonssons hemman i Arfsund om fyra tunland een godh tijdh brukatt,
deth Erich på sin hustrus wägnar söker igenfå och inbörda, huartill Erich Persson eij nekar,
allenast han får sina penningar ighen som han uthlagt haf:r, nembl. 20 r.d:r som hans fader
Peder Jonsson till Oluf Jonsson läntt. Till Oluf Olsson i Hammarnäsett 20 r.d:r, huilcka Peder
Jonson hafuer honom låtit igenfå, men Oluf bekänner eij mehra än 18 r.d:r warit, deth Oluff
Jonssons änkia Kerstin Olsdotter beiakar. Till Swän Olson i Bleckåhsen 10 r.d:r, dem hustru
Kerstin erkänner Mårten Jeppesson fått och Erich Person betalt. Till Isac Olson i Åsan 20
r.d:r, som han will bewijsa med hans qvittens af den 26 aprilis 1675, lydandes att Isach fått aff
[fol.186v] Erich Päderson på den bewillningh hans moder af befallningsman till Hans Larsson
Biörckman på 30 daler silfwermyntt som föregifwes härflyta af Mårthen Jeppesons resterande
uthlaghor för bemelte gård. Hust. Kerstin och Erich Swänson tilstå att Erich Pärsons fader länt
och försträcht icke 20 r.d:r, utan 12 r.d:r och 2 r.d:r för boowallen till Jeppe i Måttsund, dem
Erich Päderson till honom betalt. Hälliemyhran bortpantatt för 1 ½ r.d:r åth Peder Jonsson.
Mårten Jeppeson bebodde hemmanet till tolf åår och Erich Pädersson i 10 åår och
broderen Joon Pädersson ett åhr. Erich Swänson, som till hustru haar Oluff Jonssons dotter
Kerstin Olsdotter, som flera syskon hafwer. Oluf Jonsson och Erich Jonson ägde hemmanet,
Erich kom af sig aldeles och reste till Norie och hemmanet lämbnades i stoort wahnbruk och
elacka förfalne huus.
\Sententis./ Alldenstund Erich Pädersson i Arfsund icke är bördigh till Oluf Jonssons
hemman i Måttsund och icke heller derom kiöpslagatt, utan i tijo åhrs tijdh på försträchte
penningar som een landbonde dett besutitt, nembl. genom sin fader Peder Jonson till
bördeman Oluff Jonsson 12 r.d:r. Oluf Olsson i Hammarnäsett til bem:tte Oluf 18 r.d:r läntt,
huilcka Peder Jonsson betalt hafwer. Till Jeppe Mårtenson i Måttsund på een boowall 2 r.d:r,
dem Erich Pädersson hafwer betalt, och för Hälliemyran 1 ½ r.d:r, giörandes tilsammans 33 ½
r.d:r. Altså finner rätten skiäligt att Erich Swänson, som till hemmanet på sin hustrus wägnar
är bördigh, berättigat wara med des syskon besagde hemman fritt inbörda med 33 ½ r.d:r à 6
m:k s.m:tt, som ähr 50 d:r 8 öre s.m:tt. Huad dee 10 r.d:r som [fol. 187r] Swän Olsson i
Bleckåsen på Mårten Jeppessons wägnar hafwer oppburit och 20 r.d:r, eller 30 d:r s.m:tt, till
Isach Olson i Åsan widkommer, så kan rätten intet påbyrda hemmanet den skuld som Mårten
den tijden han war landbonde giordt hafwer, utan pröfwar rättwist wara att Erich Pedersson
söker Mårten Jeppesson derom dät bästa han kan och gitter.
12. Dato ransakades och undersöchtes enär fendrich Erich Ersson Finbergh sidst hijt i landet
war och befans att han kom anno 1682, dagen för den andra stoorböndagen om afftonen till
Norderöhn, och först till tahls medh Erich Påhlsson Lapp, som des hustru syster till ächta
hafwer, sägandes sig niuta löön och spannemåhl af regementzskrifwaren i Hälsingland och
sitt tilhold hafft hardt wid Nyköpingh, hoos öfwerstleutnanten wälb. Johan Axel Cruus. Han
berättas några dagar warit uti een ödesgård i Trusta by, därest hans hustro hade sin hemwist,
och icke i andra gårdar gått än till sin swåger Erich. Samma gång han reste bortt med hustrun
och 2:ne barn, och föregaf allenast willia begifwa sig till caplan h:r Eliam Thalin att inlösa der
stående pantt, och kommande till strandan råkat munsterskrifwaren Nills Brobäck som skulle
roo öfwer siöön till Mariæby, och honom på båthen fölgt, föregifwandes sig skola till h:r
Eliam och lösa sin pantt igen, dijt han intet warit, utan begifuit sig gåendes till Owijken utföre
åth Hälsingland, williandes ingen bekänna sig af hans bårtresa wettat. Doch kunna tolfmännen
på Norderöhn Oluf Hanson och Jöns Persson intet neka sig af hans heemkombst wetta. Den
tijden war i tinglaget ingen länsman, efftersom Päder Ersson då beledsagades till Dahlarne för
begångne dråp, wettandes ingen huarest dee ähre och tilhålla. [fol. 187v]
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13. Dato opbödh Mårten Olson i Måttsund sitt fadershemman i Måttsund af sine syskon,
inbördatt tredie gången oklandratt.
14. Päder Ersson Bångh opbödh första gången Swän Andersons hemman i Öfwerhallen aff 2
½ tunl. för 155 d:r s.m:tt.

Ting 3 och 4 oktober 1684
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:10, fol. 232v – 236r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3471, fol. 496r – 499v, RA.

Anno 1684 den 3 och 4 octobris höltz laga höstetingh medh allmogen aff Hallens tinglagh
præsente prætore och nämbden.
Erich Bertilson i Wåghe
Oluf Hanson i Önsta
Erich Pedersson i Arfsundh
Hellie Jonsson i Ifwelsnääs
Halfwar Olsson i Quissle
Jöns Persson i Wästanedh
Peder Ersson widh Åhn
Anders Persson i Öfwerhallen
Oluff Jonsson i Backe
Peder Pedersson i Höhle
Lars Jonsson i Kläppe
–– –– ––
1.

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz förr specificerade placater. [fol. 233r]

2. Corporalen Pedher Byman beswärade sigh öfwer soldathen Johan von Höfwen för deth
han uthropat honom in martio sidstleden för een tyf, skälm, hundzwått, blodhsugare och
förrädare uti Oluff Påhlssons i Ytterhallens och Joon Olssons i Ålstad närwaru och några
soldaters, huartill Johan nekar, wettandes intett oährligit med honom, eij heller will han någon
påberopade wittnens görande relation troo, utan dee sin wittnesedh giöra, den dee och giorde.
Oluff Påhlssons, att Pedher Byman kom till sigh och strax dereffter kom corporal Joon
Krigzman och 2:ne soldater som höllo wacht öfwer Johan won Höfwen och wille der blifwa,
dertill Oluff nekade och badh dem gå till förordnat rum uti sochnestufwan, deth dee intett
wille. Dy badh Byman Krigzman änteligen gå dijth och förrätta sin wacht, huar af Johan blef
wredh och kallade Byman liugare, bedragare, tyff och förrädare, och Byman allenast swaratt,
om han icke wore i arrest, skulle han wäl wetta huad göras skulle.
Joon Olssons, att han kom intett in förr än deras samtahl war ändatt, och då sade Byman,
du hafwer skält migh och derföre skall du och swara migh. Joon Olsson Beckman betygade
att han kallade honom tyff och skiälm och förrädare, spåttandes honom i ansichtett.
Johan Blix, att han hörde von Höfwen kalla Byman tyff och skiälm.
Af föregående ransakningh och eedeligit intygande befinnes att soldathen Johan won
Höfwen haar utan ordsaak kallatt corporalen Peder Byman tyff, skiälm och förrädare. Altså
blifwer han Johan von Höfwen effter det 20:de cap. Tingm. balckn för huardera withesmåhlet
saker till 40 m:k. Plichtatt d. 5 dito medh kråppen. [fol. 233v]
3. Bertill Person i Hammarnäset kärade till Hans Larsson Biörckman på Wärcköhn för deth
han skall på Tröstelägdan slagitt öfwer råmerckiett, begärandes höet som bärgatt är. Hans
Larsson föregaff sig eij mehra slagitt än han böör medh rätta, och att Gunnar Ersson, som där
före bodt för aderton åår sedan, dömbd ifrå deth styckett som Bertill prætenderer. Bertill
oppwijste ett breef af den 10 januarij 1580, lydandes att Biörn Jacobsson i Bäck hafwer sålt
till Erich Jonsson i Öfwernäset Trostelägdan utom hagan för 26 r.d:r. Hans Larsson föregaff
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der ingen haga finnas, utan dijkerna och rehnerna synas, huilcken halfwa lägde Biörn till
Erich Jonson pantsatte a:o 1596 för 20 gode daler. Hans Larson föregaf sigh intett derom i
synnerheet wara stämbd, och alla gambla breef på Wärcköhns äghor äre hoos h:r Oluff i
Trångh uti Altzen sochn, dijth han intett kunnat hinna, efftersom han icke tilsagd och stämbd
bleff förr än förledne söndagh.
Såwijda Hans Larsson föregifwer deth ingen haga skall finnas emellan sina äghor uti
Trostelägdan och Bärtill Perssons, så beslötz att gode männ skohla där effter ransaka och
noga wndersökia om der icke finnes gambla haga stom [rester av trä]. Huad förpantningen
widkommer, så gifwes Hans Larsson dilation att förskaffa sigh påberopade breef till nästa
tingh.
4. Gevaldigern Raal Raase, på Peder Hanssons änckias hust. Karin Biörnsdotters i Målsta
och Tuhna sochn i Medelpad, fordrade effter fullmacht af Hans Larson Biörckman betahlning
för femb lisspund [ska vara pund] lijn à 5 d:r kopp:rm:tt, som anno 1679 crediterades. Rp. att
han haar fått 3 pundh lijn och accorderat att gifwa derföre 1 ½ tunna korn, deth han föregifwer
[fol. 234r] sig giordt till magazinet och qvittens till landzskrifwaren Jöran Alander lefwreratt.
Dee andre 2:ne pundh bårgade regementzprästen h:r Pähr Gestrinius, wettandes intett om han
dhem betalt hafwer. Doch war prijset på lijnet satt à 5 d:r.
Hans Larsson pålägges till nästa tingh att skaffa bewijs på sin giorde lefrering till magazinet för ett pundh lijn, och om dee 2 pundh sökes h:r Pähr Gestrinius.
5. Hustru Giertrud Jonsdotter i Tifwarsgård anklagade soldaten Erich Ersson Wässman för
heemgångh den 16 septembris i så måtto att enär han intett bekom begärte penningar på sin
löhn och underhåldh, som förbudit war, emädan som han för septembris månadt sin fyldnat
fått, nembl. tree weckors spijssning och 1 r.d:r 9 skil:r, hafwer han henne slagitt tuänne
blånader på högra armen och axelln, huaraf hon blef ofärdig att göra något arbete. 2:o, sedan
een hampgarnharffwa sönderhuggit och tillijka medh nystfoten kastatt i elden, fönstrett
sönderslagitt, item een trääskåhl, ett steenfaatt och talrijkar, ett sängewahr af blaggarn tagitt
och giordt sig byxor aff, och een gammall wallmarströija läntt och icke restituerat, huartill han
intett neka kunde, föregifwandes lijkawähl att hon kallade sig först hunsswått, därtill änkian
nekar. Tolfman Jöns Persson bekände sigh see änkians högra axellbladh wara sullit, rödt och
lijtet blått. Nye rutor i fönstrett äre sönderslagne, garnharfwan wärderades med stohlen för 4
öre s.m:tt, 9 st. fönsterrutor à 1 öre, skåhlen och fathet för 6 öre, 3 alnar blaggarn till byxor à 1
öre, facit 22 öre s.m:tt.
Såsom Erich Wässman haar begått heemgång hoos hustru Giertrud Jonsdotter i
Tifwarsgårdhen, [fol. 234v] så plichtar han derföre effter det 5 capitlet Eedzörebalcken
landzlagen medh 40 m:k. Och effter det 10:de capitlett Såramåhlabalcken med willia
landzlaghen för blånaden 3 m:k. Der hoos dömmes han och att betahla för dee pertzedlar han
förderfwade 22 öre silfwermyntt, och den läntte wallmarströijan moste han restituera och
lefwerera tilbaka.
6. Leutnant Erich Lille fo[r]drade aff Oluf Påhlsson i Ytterhallen ellofwa ortter för een
rågswedh. Rp. att så kööpslagatt war, derpå han gaf sin skrifft att betala deth. A:o 1675 och
1676 kom leuttnantens broder Lars Lille och obligation opwijste och betahlningen fordrade,
som och skiedde, med een sex dalers plått, een fläsksijda och någon graffisk och ett paar
finskoor, huar emot han sin obligation igenfick, som sedermehra är förkommen, och bewijsas
med Joon Morthenssons attest i Trappnäs af den 26 maij 1679, att samma skrifft war sedt
ibland Olufz breef. Nämbden betygade den tijden höra att Lars Lille fordrade derpå och hörde
att Oluff begynte medh betahlingen.
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Såsom Oluf Påhlsson wijsar med fördetta sochnskrifwarens Joon Mårtenssons attest af d.
26 maij 1679 sig hafwa igenbekommit sin uthgifne obligation på ellofwa richz ortter till
leutnant Erich Lille för een rågswedh, och där hoos är intygatt att dess broor furieren Lars
Lille derpå fordratt, altså finner rätten skiäligt att frijkalla Oluff Påhlsson för leutnantens
fo[r]dran derutinnan.
7. Emellan befallningzman Jonas Wargh och munsterskrifwaren Nills Brobeck angående
deras tuistighe rächningar, sattes liqvidations terminen den 25 huius på Frössöhn, då den med
sine documenter skohla inkomma, föregifwandes Brobäck [fol.235r] till datum ingen richtigheet af befallningzman kunnat niuta, och befallningzman föregaf sigh medh honom slutitt
rächning, och huad sedermehra passerat honom gåttgiordt, och lijkawähl resten eij kunnat få,
protesterandes dy nu på all hinder och kåstnadh.
8. Leutnant Erich Lille angaf Oluf Påhlsson i Hallen hafwa å sidsthåldne stoorböndagh,
både för predijkan och effter, såldt öhl till soldatherna, huaraf dee blefwo druckne och kommo
med huarandra i slagzmåhl. Deremoth Oluff exciperade och inwände sig låtha med
leuttnantens willia soldathen Oluf Holm få ett stoop öhl effter trägen begäran medelst då
påstående warma och tågande till camperingen, och effter predijkan kiöpte soldaterne ochså
några kannor, och dermed steghe dee till båtz och afreste. Oluf Holm berättade sigh för
predijkan kiöpa 2 eller tree kannor och sedan med sina cammerater förtärdt till 4 d:r 16 öre
kopparmyntt. Leutnanten berättade att mäst heela compagniet war tillsammans och där drucko
och trenne, nembl. Oluff Holm och Oluf Brantt och Mattz Kåck slagittz samma gångh. Oluf
Brantt är siuk och kan intett comparera. Bonden föregifwer sigh eij kunna wetta huru många
soldather af sig öhl kiöpte. Oluff Holm berättade att stugun war full aff soldather. Desse äre
tilstädes och hoos Oluf druckit, Oluff Holm, Oluff Brantt, Mattz Kåck, Johan von Höfwen,
Chrestian Demant.
Emädan som Oluff Påhlsson i Ytterhallen befinns på sidsta stoorböndaghen innewarande
åår hafwa sålt öhl till åthskillige soldather, och sålledes öfuerträdt Kongl. Maij:ttz placat och
förbudh, altså dömmes han effter högstbem:tte placat att plichta med 40 m:k och der hoos stå
kyrckioplicht. Soldaterne Oluff Holm, Oluff Brantt, Mattz Kåck, [fol. 235v] Johan von Höfwen
och Chrestian Demant, som samma gång hoos Påhlsson druckitt, plichta i lijka måtto effter
högstbem:tte placat med huarsina tree marck:r och stånde kyrckioplicht. Dee andra soldater
som om stoorböndagen och köpt ööl hoos Oluff Påhlsson, och icke nambngifne äre, skall
länsman wara förtäncht opspana dess nambn, och wid handen gifwa å nästa tingh. Huad
slagzmåhlet widkommer emellan Holmen, Branten och Kåcken, så kan där i denna gången
intett sluut skiee, emädan Branten medelst någon siukdomb icke tillstädes ähr.
9. Soldathen Carl Olsson Linn tilfrågades om han sine laggärdzmän hafwer effter domen
den 8:e decembris a:o 1683 att befrija sigh ifrå lägersmåhlet med Swän Anderssons hustru i
Öfwerhallen, Kerstin Olsdotter, som swarade sig wara på orthen främmande och kunna intett
skaffa några eedzgärdzmän. Swän Anderssons hustru Kerstin bekänner nu friwilliogt att Carl
sig häfdatt tree gånger förledne åår, först om wåhren näst för wåhrandan. Sedan då
trumbslagaren Oluf stodh uthom fönstrett och hon honom sågh. Och om nattan tredie gången i
kiällaren, och att hon i fiohl nekade, dertill war Carl ordsaken, som henne bedit och inrådt
tijgha dermedh, som nu eij skiee kan, emädan som hon blifwer stängd ifrå Herrans nattwardh,
beklagandes att Carl sin högra arm förderfwat och ofärdig giordt, huartill Carl nekar,
föregifwandes henne wara fånutt, men hon påstår sin giorde bekännelse.
Mannen Swän berättar sigh eij wetta wist enär hennes arm blef ofärdigh och att hon intett
tahlatt derom, förrän hon bekände i sommars sig hafft med Carll lägersmåhl. Hon haar och
warit swaghsintt och ännu synes dermedh bekaijat wara. Swän berättar [fol. 236r] sigh eij
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kunnat förstå något olofligit omgiengie aff dhem, doch hört af sina barn att Carll hafft sin
hustru upp een natt att gåå i källaren effter ööhl, dijt han och fölgde och een stund drögdt.
Såwijda Carl Olsson Linn intett kan præstera och göra wäriomåhls eedh sigh icke häfdatt
Suen Andersons hustru Kerstin Olsdotter, så blifwer han i anledningh af det 34:de capitlet
Tingm.balcken fälter till sakena, och effter Kongl. straffordningen som een ogifft persohn
plichtar medh 40 d:r, och Kerstin Olsdotter, som sielf bekänner och tilstår lägersmåhlett med
honom Carl Linn, plichtar såwijda hon laghgiffter är med 80 daler silf:rmyntt effter
högstbemelte Kongl. ordningh.
10. Joon Påhlsson i Höland lagstämbder aff Jöns Mårthensson för arffpenningar och icke
comparerat, dy för stämbningz försittiande saker till 3 m:k.
11. Päder Jonsson i Snussbacken lagstämbd af HalfwarJonsson i Jäppe för ett stodh och icke
sig instält eller laga förfall låtitt wijsa, dy saker till tree marcker.

Ting 18 maj 1685
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 49v – 52r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3472, fol. 334r – 336v, RA.

Anno 1685 den 18 maij höltz laga tingh med allmogen aff Hallens tinglagh, wederwarande i
befallningzmans ställe häradzskrifwaren wäl:tt Carll Wargh och nämbden.
Erich Bärtellson i Wåghe
Oluf Hansson i Önstadh
Erich Pedersson i Arfsundh
Halfwar Olsson i Quissle
Jöns Pedersson i Wästanedh
Peder Ersson widh Åhn
Anders Persson i Öfwerhallen
Oluff Jonsson i Backe
Peder Pedersson i Höhle
Lars Jonsson i Kläppe
Mårten Mårtenson i Bäck
Hällie Jonsson i Ifwelsnääs
1.

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placater.

2. Märitt Pedersdotter ifrå Arfsundh beswärade sigh öfwer dragon Johan Pedersson Höök
ifrå Öfweråcke för deth han under ächtenskaps låfwen sig besåfwit och tuenne gånger låtitt
tillagha fästningzööl, och med fåfäng änskyllan dragit sigh der ifrån, och lijkawäll förtärtt och
consummerat huad i så måtto tillredt waritt, och näst för juhl sidstleden uti tuenne boofaste
mäns, Henrich Olssons och Peder Erssons wid Åhn, närwaru handsträckning giordt, och intett
will sin låfwen fullborda och hålla. Huartill Johan icke neka kunde, föregifwandes henne wara
gammall och att capiten deth icke will tillåthe, underkastandes sigh deth straff som Sweriges
lagh för sådant honom tillägger och will henne ingalunda ächta.
Såwijda Johan Höök uti twenne bohlfaste dannemäns närwaru låfwat Märitt Pädersdotter
ächtenskap och henne häfdat, altså är skiäligt funnit att låta saken denne gången beroo, och
lämbna deras accord under venerandi consistori [domkapitlets] wijdare examen och
omdömme.
3. Befallningzman Jonas Wargh läth genom häradtzskrifwaren [fol. 50r] Carll Wargh fo[r]dra
af comministro h:r Eliæ Thalin åtta lass höö aff Grimswedh effter h:r Eliæ Thalins zedell den
8 april 1681, lydandes att enär herr Hans Hofwerbergs uthskickade komma att uthtaga höö,
skall dem tilställas åtta lass af Grimswedhz höö. Att sållunda slutitt är, wittnar iag med mitt
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nambn, huilcken zedell comminister dominus Magnus Flodalinus per transport aff Hofwerbärg fått och opdragit befallningzman. Huaröfwer h:r Elias sig förklarade sålledes att han
allenast attesterat så mycket höö wara i behåll h:r Hofwerberg tillhörigt och låttit samma wåhr
effterskrefne bekomma däraff som skohla höö kiöpt och tagit, nembl. Hans Nillsson i
Årrgården ett lass, Salomon ib:m ett dito, Peder Nillsson ett dito, Oluff i Degernäs ett dito,
Swän i Knyta ett dito och h:r Peder Hålst ett dito, deth fendrich Malmbergh attesterer den 6
huius, williandes bewijsa med herr Hans zedell att höö är lefwereratt. Häradzskrifwaren
præsumerade att sålunda h:r Hofwerbärg haar h:r Eliæ sedell herr Måns updragit, så måtte
intett deraff till någon annan wara såltt, utan Hofwerbergh till äfwentyrs måst hafwa hafft
meera höö än bemelt åtta lass, anhållandes att h:r Elias måtte tilhållas honorera sin zedell på
åtta lass höö. Herr Elias begärte dilation till affton att skaffa fram sina höözedlar, derpå han
sedan opwiste h:r Hans inwijsningh aff den 10 april 1681 på ett lass af Grimswedh till Swän i
Knytta, och ett till Oluff Jonson i Degernäs. Item Nills Hanssons i Årrgården på tuå lass, ett
åth sig och ett åth sonen Peder, attesterat af d. 15 huius, williandes hålla med eedh att h:r Pähr
Hålt fick låf på ett lass och Hans Nillsson i Skåttgården bekom och ett lass, bekännandes att
Malmbergh ett lass tagit och intett borde, som kan synas aff h:r Hans annotation på een zedell.
Därtill medh insinuerade h:r Elias herr Hans zedell aff innehold att h:r Elias skall behålla deth
höö som öfwerblifwer i Grimswedh, när pastor haar der fått sitt wåhrandzhöö, daterat d. 18
april 1681. [fol. 50v]
Såsom wällärde h:r Elias Thalin opwijser wyrdige h:r Hans Hofwerbergz zedell aff den
18 april 1681 att få behålla alt öfwerblifwit höö i Grimswedh, sedan kyrckioherden hade fått
deraff wåhrandzhöö, huilcken är uthgifwen sedan h:r Elias sin revers uthgaf, dertill med är h:r
Hofwerbergz zedell och sedermehra på tuå lass höö af Grimswedh opwist, huarföre är skiäligt
funnit att opskiuta saken till des h:r Hofwerbergh förklarar sig om dee åtta lass som
reverserade ähre, woro uthom dee ofwanbemelte assignerade behåldne i Grimswedh.
4. Rustmäster Mårthen Rytter kärade till Erich Påhlsson Lapp i så måtto att han förledne
höst kiöpte af honom een fåhla som skulle wara utan lythe, med deth aftahl att han till
Michelsmässtijden skulle få föllia stoett då han fålan lefrerade, och aff sig eij synter, utan nu
förmerckes hafwa fehl på wänstra baakfothen, begärandes sina penningar igen och betahlning
för wintherfödan, huar emoth exciperades att han fuller sålde honom fålan som då färdig war
och låfwade att få föllia stodet, men intett kunde honom sedan wåhla. Item att han blef
Bartholomei tijdh litet halt, deth han Rytter sade, men bleff strax godh, och enär Rytter
hemma hoos sigh togh emot honom war han intett haltt. Rytter sade sig eij stoort see på
honom då, och nu först i wåhr blefwit warse honom haltta. Elias i Backa berättade sig see een
gång fålan, den tijden säden infördes, haltta. Deth intygades aff Oluff Hansson att fåhlan war
färdigh enär han såldes, dertill Rytter eij neka kunde.
Såsom ingen kan obligeras något wåhla sedan kiöpet är giordt, och fålan betyges waritt
färdigh enär rustmästaren Mårten Rytter aff Erich Påhlsson den kiöpte, eij heller blefwit
warse enär den i höstas effter aftahl emottogz, utan nu i wåhr först synthes honom wara lijtett
lahm, altså kan rätten [fol. 51r] intett finna Erich Påhlsson wara dertill wållande och fast
mindre plichtig något dertill contribuera.
5. Halfwar Jeppesson i Gåje fo[r]drade betahlning aff Peder Jonsson i Snussbacken för ett
stoo som han läth uthtaga enär marchen 1678 skulle gå till Norie, i ställe för deth som Erich
Jonsson på Näsett till ammunition uthgiorde och casserat bleff och låfwatt betahlning före.
Och såwijda han huarcken stoett eller betahlning derföre fått, söker han nu sin förnöijning
deruthinnan. Rp. att i det casserade stoettz ställe togz Anders Päderssons i Öfwerhallen, som
bekänner sigh aff tinglaget derföre fått betahlningh. Men Halfwar måtte, som andra, skiuttza
krigzfolckett, och emädan som han ingen sände effter deth, fick han intett deth igen, och alla
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som sina igenfo[r]drade bekommo dem ighen, nekandes Peder sig honom någon betahlning
derföre låfwatt. Intygat blef att saken är handteratt och afdömbt 1678 på tinget, och som
nämbden påminner sigh, blef Peder för Halfwars prætension frijkallat, men Halfwar föregaf
att saken blef oppskiuten. Altså måste härmedh beroo till des bemelte protocoll kan öfwersees
och wijsa sammanhangett.
6. Hällie Jonsson i Ifwellsnääs beklagade sig förledne winther mista något höö på Brattås
böle, och emädan som Peder Pedersson på Norderöhn haar mötatt Gertrud Nillsdotter i
Swedie östan för Swedie by på backan, kunnandes intett see någon wägh wara på södra sijdan
till Peder Anderssons råningh, som skedde mellan bägge Jemptmarcknader, med een
hööbörda, och dragon Joon Bäck samma gångh strax effter henne ochså mötatt. Peder sägher
sigh frågat henne huar ifrå hon kom, och bekom till swaar ifrå Månsåsen, och sedan att hon
war effter een hööbörda åth Pehr Andersson i råninghen, och inga creatur egte eller ägher,
föregifwandes Peder allenast på sig hälsa, men intett frågat huadan ifrå hon kom. Peder påstår
sig henne frågat, kunnandes intett see huad slagz höö deth war, emädan deth war i
skymningen, wettandes eij heller huar hon deth tagit. Doch war hon på den wägen ifrå
Brattåhs böle, där Hällie skall höö mistatt. Hustro Giertrud bekänner sig hafwa een koo
allenast. Sochnskrifwaren Nills Persson berättade sig offta sedt henne komma heem medh
karmslädan och granrijs ofwanpå och höö under. Men huarest hon deth tagit weeth han intett,
beklagandes sigh och mistatt höö der i gården, men ingen något tilllägger. Nills Persson
berättar att ingen wägh in på winteren till råningen waritt, och att han först på winteren
begynte taga der höö, deth Oluff Hansson i Önstad, som mäst huar dagh derom körer, betyger
santt wara. Corporal Oluff Brant haar ett åhr brukatt een dehl i Swedie och berättar att ett
strykbålster och een kiorttell med höö på een kielcke stodh strax widh åkerhagan uthom
wägen under een grahn, den han om afftonen läth heemdraga och bolstret baar i sin stufwa
och enär han kiorttellen skulle och inbära, kom hustro Giertrudh löpande uth och fattade i
kiorttelen och sade sig den äga, tillbiudandes honom höett på deth hon skulle få sina kläder
igen, som hustro Elin åhörde, då han henne läth igenfå både höö och kläderne, gifwandes
henne dessutan intett gått skåttmåhl, betygandes henne den tijden insatt höö i sin ladu hafwa,
och war kommen ifrå uthbys mans ängior derest hon een ladu hade, men förr uthtömpt. Lars i
Kläppe betyger och att ingen wägh in på winteren åth råningen waritt.
Denne saak heemskötz nämbden att betänckia och sluthe i anledningh af deth 7:de
capitlett Tyffmåhlabalcken L.L., och effter noga betänckiande och eenhällige afftahl kunde
häradsnämbd:n [fol. 52r] henne intett wäria hafwa aff Hällie Jonsson stulit een börda höö, och
dy till föllie aff 7:de capitlett Tyfmåhlab. L.L. saakfälles hustru Giertrud att gällda åther
bondanom een hööbörda och å fyrattijo m:k till treeskiptes.
7. Fältwäbell Hans Rytter haar låtitt stämbna dragon Pedher Åkerman uti een saak att wittna
emoth Oluff Hansson i Ångstadh och intett comparerat, dy haar saken intett kunnat
företaghas, huarföre plichtar han för stämbningz försittiande med sina 3 m:k.
8. Erich Jonsson på Näset lagstämbdt att swara dragon Johan Juncker för ährrörigh
beskyllningh och intett comparerat, dy saker till tree m:k.
9. Sammalledes att swara Lars Jonsson i Kläppe för arff och jordepenningar och intett sig
instält, dy plichtar han tree m:k.
10. Peder Erssons ödeshemman i Ålsta om fyra tunland bärgade Nills Hansson skräddare
deels förledne åhr och tilsades å höstetinget antingen skaffa åboo derpå heller betala ränttan,
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och nu hafwer han skaffatt dijth Oluff Jönsson, som haar begynt åkeren opköra och 1684 lärer
blifwa hans första frijheetz åhr.
11. Erich Jönssons i Hiälstad af 3 ¾ tunl. 1684 aff Anders Jönsson ib:m brukatt och är ett
halfft af hans odalzhemman, som warit ett rökemantahl och han nu deth antager, rächnandes
1684 för förste frijheetz åhrett.
12. Oluf Pederssons ib:m af fyra tunl. aff Hans Larsson höö bärgatt 1684, och intett förklaratt
sig deth antaga eller räntan betala och till intettdera mächtig wara.
13. Peder Ersson Bång opbiuder tredie gången Swän Andersons hemman i Öfwerhallen aff 2
½ tunl. oklandratt.

Ting 10 oktober 1685
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 78v – 80v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3472, fol. 363v – 366r, RA.

Anno 1685 den 10 october höltz laga tingh med allmoghen af Hallens tinglagh præsente
prætore och nämbden.
Erich Bertillson i Wåghe
Oluff Hansson i Ånstadh
Erich Persson i Arfsundh
Halfwar Olsson i Qwissle
Jöns Persson i Wästanedh
Peder Ersson widh Åhn
Anders Persson i Öfwerhallen
Oluff Jonsson i Backen
Peder Persson i Höhle
Lars Jonsson i Kläppe
Hällie Jonsson i Ifallnäs
Mårthen Persson i Myckellåsen
1.

Dato aflade Mårten Persson i Myckellåsen sin nämbdemans eedh.

2.

Kongl. Maij:ttz förr opnämbde förordningar publicerades.

3. Peder Ersson i Öfwerhallen beswärade sigh öfwer Jöns Swenssons hustru på Hallens
kyrckbordh Kerstin Jonssdotter, som skall sigh uthropat hafwa sin dotter Märitt Olsdotter
wehlat wåldtagha, som aldeles osandt är, anhållandes att h[o]n må derföre näfst blifwa.
Huartill hon swarade sigh eij mehra sagt än dåttren för sigh berättat. Dåttren är icke stämbd
och tienar i Mörsell sochn uti Sällsiöön, som böör wara tilstädes, dy opskiuthes saken till
nästa tingh.
4. Dragon Petter Palm kärade till Pehr Jonssons hustro i Låsböle Giertrud Jönsdotter för
deth hon skall olåfwandes i sitt quarteer Johannis tijd sidstledne i Röningzbergh uthi Altzen
sochn om een söndagz morgon tagit uhr fönstrett och krypit in och tagit uth een hans hustrus
tröija aff brunt zarss [ylletyg] och ett lakan för een fierdedelz tunna sill, som hon till Palmen
bårgat för 4 ½ d:r kopp.m:tt och sigh sålledes sielf pantatt. Rp. att hon kom dijth om een
söndagmorghon och krafde Palmen för ¼ tunna sill, då han swarade att såwijda hans hustru
sillen tagit mädan han war till Ståckholm, så må hon medelst opwuxne griller den sielf betahla
och dermed gick han till kyrckian och denne altså krafd, och budit Palmens [fol. 79r] hustru
Maria om betahlningh eller pantt, som så mycket angelägnare war som hon een långh wägh
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gått och rychtett war deth dee skulle skillias åth, det Maria behiertatt och gifwit henne tilstånd
att taga fönstret uhr wäggen och krypa in, deth hon giorde, och fick låf tagha zarsströgian och
lakanet till försäckringh, huartill Maria nekar och föregifwer sigh bedit henne töfwa till dess
Palmen skulle komma heem ifrå kyrckian, deth hon intet wille, och derföre tilgreep tröyan
och lakanet, och der hon skulle samtycht dertill, så hade hon wäll kunnat läsa op dörren,
efftersom hon wiste huarest nyckelen lågh. Hustru Giertrud påstår sigh medh låf deth giordt
och att Palmen stack stufwunyckellen i sin byxsäck, föregifwandes Palmen att bonden eller
sönerne i gården wore gångne tilförne i kyrckian och altså fick han intet af dem några
penningar på sin löhn henne at betahla. Hustro Giertrud berättar deth änckians söner i gården
wore hemma een stundh efftersom han war bortgången, dertill Palmen nekade, säijandes sigh
kunna med sin wärdinnas söner bewijsa att stugunyckellen war hemma, och att dee förr än
han ginge till kyrckian. Hustru Giertrud sade det Maria sielff lade lakanet kring om tröijan
och badh sigh tröijan i kyrckian sättia i förwahr, dertill Maria beiakade, emädan annorledes eij
kunde skee, såsom och war tilstädes enär sakerna togos.
Emädan som Petter Palm intett kan öfwerbewijsa hustru Giertrud Jönsdotter
wåldsambligen till sin betahlningh hafwer tagit dess hustrus zarsströija och ett lakan, utan
deth finnes skett i hans hustrus närwaru, huilcken och sedan tröijan handteratt och ihooplagt i
kyrckian. Altså frijkallas hustro Giertrud i deth måhlet för Palmens tilltahl.
5. Britta Persdotter ifrå Norderöhn bekänner sigh beblandelse hafft med skräddaredränghen
Franttz Johansson och medh honom aflatt och födt barn, men han förledne winther begifwit
sigh till Norgie. Mårten Olsson i Tifwarsgården och Chrestier Jonsson i Kläppe betyga Frantz
bekänt sig henne häfdatt och willia ächta, och [fol. 79v] henne derpå tagit i hand, warandes
ingendera förr medh den synden beslagen, och han ännu i Norie stadder, dy plichtar hon effter
praxin tiugu m:k.
6. Johan Pedersson Höök, som på wåhrtinget bekände sigh Märitt Persdotter ifrå Arfsundh
häfdat, och intett willia medh henne ingå ächtenskap, fastän han deth uthlåfwat, förklarar sigh
nu henne willia ächta, och tillhörsampt föllie aff 3:de capitlett Gifftmåhlabalcken L.L., wari
deras boot halfwa mindre, och plichte han altså tiugu m:k och hon tijo m:k.
7. Peder Andersson i Swedie angaf hurusom han medh sin hustro ärfft ¼ i Swedie
hemmanet, och ¼ på kiöp av sin hustrosyster Giertrud Nillsdotter tagit, och deras broders
Oluff Nillssons barn äga des andra halfpartt, som warit bortsatt åth sochnskrifwaren Nills
Persson för fem richzdaler, huarpå Peder betalt tree r.d:r och heela hemmanet till brukz
antagit, begärandes deth inbörda och lösa, emädan som deth ingalunda twenne åboer kan tåhla
medelst des swaga wilkohr. Hustro Elin Ersdotter förmente, att sina barns halfwa dehl der uti
kunde reserveras till deras myndige åhr. Hemmanettz beskaffenheet befans wara af ringha och
swaga wilkohr, och i tijo åår af twenne änkior illa häfdat och husen förfaldne, och der ingen
wiss åbo dhet får, så blifwer deth aldeles förderfwat, warandes hust. Elins barn af inga medell
att kunna deth framdeles inbörda. Peder Andersson kan eij bewijsa sigh tillhandlat Giertrudz
¼ i hemmanett.
Såwijda Peder Anderson intet kan bewijsa sig tilhandlatt hustro Giertrud Nillsdotters een
fierdedehl i Swedie hemmanet, så håller rätten säkrast wara att ophöra med difinitiv dom
emellan honom och Oluff Nillssons barn om deras halfpart i bemelte hemman till des han sitt
angifwande bewijsar.
8. Nills Olsson i Wästanedh angaf dragon Peder Jönsson [fol. 80r] Åkerman af sigh stulit
förledne sommar contant 1 d:r 28 öre s.m:tt, ett paar skoor – 16 öre, ett skålpund tobak – 24
öre, ett skooläder för 10 öre, een sölfwerring – tolf öre, twå st. slessingz [fint linnelärft]
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halsdukar – 20 öre, facit 4 d:r 14 öre, och igenfått förutan fiorton öres wärde, huilckett han
tilstår sigh stuhlit. Altderföre plichtar han effter Kongl. Maij:ttz strafordningh tree gånger så
myckett, som giör 14 d:r 20 öre silfwermyntt.
9. Hustru Kahrin i Wåhla kärade till dragon Anders Rafwaldsson Bäckman för deth han
förledne winther af sigh stulit een kanna brännewijn, ett lispund korngryn och ett paar skor,
deth han tillstår sig giordt och förtärtt, huilcka wärderades för 1 d:r 8 öre s.m:tt, och altså
effter Kongl. straffordninghen saker till tree gånger så mycket, förutan tiufnaden, som inalles
blifwer femb d:r silf.m:tt.
10. Effterskrefne tilstå sigh wara skyldige och restera på chronones uthlagor, nembl:
Norderöö sochn
Wärcköhn Hans Larsson Biörckman för åhr 1684
Öhlstadh
Joon Hemmingsson för 1683
item pro anno 1684
Trustadh
Nills Mårtenson för 1683 tilstår icke 19 d:r : – : 4
efftersom han föregifwer sigh i leutt:s Lilles närwaru
lefwererat 1 r.d:r som icke godhgiord skall wara och
ehrkänner dy
item för 1684
Wästanedh Jöns Persson pro 1684
Tifwarsgård Olof Hemmingson för 1684
Gåije
Hööle

Hallen sochn
Halfwar Jeppesson för 1684
Joon Jonsson nekar till 15 öre 20 p:g:r

Jerstadh

Marieby sochn
Peder Jonsson för 1684

Silf:rm:tt
25: 23 : 12
14: 11 : 12
21: 11 : 12

17: – : 4
24: 16 : 4
– : 14 : 12
8: 26 : 12
17: 3 : 12

16: 29 : 20

Altså måste dee samma rest utan oppehåld betala. [fol. 80v]
11. Jöns Persson i Ångron i Myskie sochn låtit stämbna Pedher Pedersson i Månsgården för
skuldfordran, och sigh eij instält, dy saker till tree m:k.
12. Högwelborne h:r gouverneurens remiss af den 7 septembris sidstleden oplästes och dess
till föllie undersöchtes om hustru Ingeborg Jonsdåtters dåtter [lucka] som är skrifwin för
huusmans skatten innewarande åhr, ehuruwäll hon allenast skall wara om sina fiortton åår
gammal. Och såwijda hon är födder i Helsinglandh och Jerfsiö sochn, så kan ingen här dess
rätta ålder wist wetta, utan hon finns wara merndeels fullwäxt och nyss oprunnen, och
efftersom hon sålledes wuxen och nu i åhrs tienst war, och inne hoos sin moder Ingeborgh
warit, som icke så gammall är att hon kan för huusmans skatten befrias, dåch ibland siukligh,
huilcket på skrifningen angafs, och i deth anseende är een för huusmans skatten opförd.
Hustro Ingeborgz man Jöran Juthe är och förledne sommar ifrå Norie hijtkommen.
13. Till hörsampt föllie af hans excell:tz h:r gouverneurens [Lennart Ribbingz] resolution den
14 septembris innewarande åhr 1685, påmintes allmogen om landziämbnan i förflutne
feijgdetijdh, som dee böre till Sunne tinglagh effter ordre uthgöra. Och ehuruwäll dee söchte
att draga sigh undan samma uthgifft, genom åthskillige inwändningar, huartill dee i många
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måtto fast benägnare än andra tinglag äre, så uthlät lijkawäll nämbden sigh på samptl.
allmogens wägnar att willia gifwa af huar röök tiugufyra öre silf.m:tt, allenast att dermedh
icke mycket hastas.

Ting 21 och 22 april 1686
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 173r – 175r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3473, fol. 275r – 276v, RA.

Anno 1686 den 21 och 22 aprilis hölttz laga tingh i Hallen præsente prætore och nämbden.
Mårten Mårtenson i Bäck
Jöran Olsson i Wellie
Erich Bertellson i Wåghe
Erich Peersson i Arfsundh
Anders Peersson i Öfwerhallen
Oluf Jonsson i Backen
Peder Peersson i Höhle
Lars Jonsson i Kläppe
Hellie Jonsson i Ifwellsnääs
Mårten Peersson i Myckellåsen
Nills Jeppesson i Gåije
–– –– ––
1.

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placater.

2. Oluff Nillson i Hälliesundh tillspordes om sitt angifwande hoos pastorem loci ehrewyrdig
herr Mårten Lundell, angående des grannes Joon Perssons tijonde försnillande, sålledes att
Joon skulle hafwa oppdraghit 100:de skyhlar och sedan omskylat och deraf giordt 80 skylar,
och dereffter tijonden giordt. Rp. att han intet mins sig dhet hafwa för kyrckioherden sagt, och
sedan att han dhet aldrig sagdt, berättandes att pastor war ihoop medh sig hårdt om ett och
annat, och een och annan gångh tagitt i eldkafwellen och will truga att säija för sigh något.
Och såwijda pastor intet war tillstädes opphördes dermedh.
3. Feltwäbell Hans Rytter oppwijste fördetta dragons Johan Deflons zedell af d. 24 feb 1680
på 7 ¾ dal:r kopp.m:tt att bekomma af corporal Erich Palm, som han war på een klädningh
skyldigh, huilken Palmen begynte disputera, men strax låfwade bem:tte 7 ¾ dal:r till Rytter
betahla, och strächte honom sin hand derpå.
4. Joon Olsson på Hammarnäset, som åboer ett chronhemman, angaf dhet Mårten Olsson i
Mårtsundh innehafwer ett ängh [fol. 173v] som kallas Graffätta, som under chronhemmanet
lydt, och ännu skattar derföre åhrligen tolf öre silf.m:tt, som nogsambt kan synas der utaf att
hans granne Olof Olsson, som lijka stort hemman haf:r, skattar tolf öre s.m:tt mindre.
Dheremooth oppwiste Mårten Olsson een tingzdohm af d. 23 octob. 1673, lydandes hurusom
Mårten käradt till Joon Eliason i Hammarnäset om ängiet Graffittia, som under hans gårdh i
fordom dagar legatt, begärandes dhet få för penningar lösa, heller att Joon effter breffwetz
lydelse betalla åhrl. een half ortt skatt altsedan han fick bemelte ängie, och sedan framgeent,
då Joon oppwiste ett pergamentz breef MDLIX [1559] af innehold att hans förman Mårten
Eliasson dhet kiöpt af Faste Siuhlsson i Mårtsund för 28 m:k och tree m:k i godh willia, och
däraf gifwa een half ortt åhrlig skatt som eij effterkommit ähr, och för sexton åhr sedan har
Joon Larsson opprödt ängh till några lass widh gambla ängiet, huilcka blefwo inför rätten
förlijchte, att Joon cederade Mårten bem:tte ängh, så dhet gambla som dhet nya, som hann
opprödt för tolf r.d:r att innlösa under sin gård, där dhet förr af ålder tillydt, och innom
Mårtens rå och röör är belägit, huarmedh parternes prætensioner å både sijdor, så om skatten
som slåttens uthwidgande, skola opphäfne wara, och Mårten, som ängiet tillträder, swarar
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dädaneffter för skatten. Mårten föregaf att Hammarnäs hemmanet skulle ofwannembde een
half ortt göra till sin skatt, mädan han ängiet hade därifrå, utom sin i jordebooken påfördh,
och fastän han ängiet cederade, borde han den lijkawäll betalla. Utaf gamble jordeboken fans
dhet Joon Eliassons heller Joon Olssons är för ett ängh serskildt skattlagd för sex öre s.m:tt,
som effter fördubblingen ähr tolf öre.
Såsom ängiet Graffätta hafwer allenast een tijd under Joon Eliassons hemman på
Hammarnäsett lydt och legatt och blifwit skattlagdh för sex öre s.m:tt som gamble jordeboken
uthwijsar, [fol. 174r] huilket är köpt dijt ifrå Mårtsundh 1559 för 28 m:k och 3 m:k i godh
willia, och deraf gifwa een half ortt heller sex öre s.m:tt i skatt, och bem:tte ängh medelst
förlijkningh på tinget d. 23 octobris a:o 1671 (som approberat och stadfästatt blef) löstes och
lades under gambla bohlbyen igen tillijka medh skatten. Altså pröfwar och finner rätten
skiäligt till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ttz jordeplacat och häradzrättens sluth
derutinnan, att ängiet Graffättan förblifwer under gamla bohlstad framgeent. Men Mårten
Olsson, som hemmanet huarunder ängiet lyder brukar, moste åhrligen till Joon Olssons
innehafwande chronhemman på Hammarnäset, såwijda uthlagorne äre fördubblade, uthgöra
tolf öre s.m:tt, jembwäll och för dee tree åhr som Joon Olsson för chronhemmanet skattat, ty
den som jorden och nyttan haar, böör tungan och skatten draga.
5. Mårten Olsson i Mårtsundh kärade till Erich Persson i Arfsundh om åtta richzdal:r som
han skall länt till dragon Jacob Mårtenson, som bebodde halfwa Olof Jonssons hemman i
Arfsund, dhet Erich Pederson sedann bebodt, och dy söker han af honom bem:tte åtta r.d:r.
Rp. att han som een landbonde på och emoot försträchte penningar uti 10 åhr dhet brukade,
och 1684 d. 21 aprilis dömbder derifrå och måtte cedera till bördemännen. Jacob Mårtson war
eij heller odalsmann dertill, utan som Olof Olsson på Hammarnäset berättar, har han fått af
Jacob åtta r.d:r för sine inlagde penningar och dem till Erich Perssons fader lefwereratt, dertill
Erich Persson nekar. Olof Olsson sägher sig eij wetta att Jacob fick af Mårten bem:tte 8 r.d:r
till läns, wijdare än Mårten dhet sielf sagdt och berättat. Mårten föregaf att Jacobs son Jeppe,
som tienar i Norie, skall wetta deraf. Rp. att han den tijden war 5 eller 6 åhr gammal och att
hans fader intet ägde.
Såwijda Mårthen Olsson intet kan bewijsa sig länt till Jacob Mårtson åtta richzdal:r och
mycket mindre att dee äre lagde i Arfsundz [fol. 174v] gården, altså kan rätten intet påläggia
Erick Persson dhem betalla, som allenast någon tijdh emoot försträchte penninghar
hemmannet brukade. Men skulle Mårten kunna sitt angifwande bewijsa, så wore eij mehra än
billigt att han söchte äges- och odalzmännen till hemmannet derom.
6. Lars Jonsson i Kläppe och Mårthen Person i Myckellåsen, som gårdagen blefwe
förordnade att söka förlijka dragon Jonas Fogell och capellan herr Elias Thalin om Fogellens
9 månaders giorde tienst, berättade sig höra på deras sambtahl och söchte dem förlijka, och
herr Elias bödh fuller uth några perttzedlar, dem dragon intett wille emoothtaga, utan
prætenderade sin förtientte penningelöön som een dräng böör hafwa, och h:r Elias wille intett
dertill beiaka, beskyllandes honom hafwa welat tubba misesmöör af sig uti fäboderne och
wellat tubba miöhl i quarnen af sin dräng Gunnar Gunnarson förledne winter, huaremoot
Fogell protesterade och sade att herr Elias aldrig skall bewijsa sig stullit misesmörett, och att
han sade sigh stullit miöhl af Gunnar i quarnen och icke wellat tubba. Men tolfmännen
berättade honom säija tubba, och såwijda stoorböndagzmorgonen, will Gud, skall fijras, kan
man prästen icke obligera till conference, utan lämbnar deras twist på nästa laga tingh att
ageras.
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7. Capiten Gerhard Lilliekrans lagstembd för eenfalt hoor till d. 21 huius och eij comparerat,
och dy aff befallningzman skriffteligen påmintt att infinna sigh detta dato och lijkawäll sig
absenterat, dy saker till sina 3 m:k.
8. Mårthen Anderson i Gietåsen opbiuder andra gången halfua Gietåhs hemmanett, som
hans fader Anders Mårthenson sig tillhandlatt för 36 r.d:r, huarutj allenast förbehålles
styfbarnens rätt enär tee myndiga blifwa, som brefwett d. 13 junj 1654 uthwijsar. [fol. 175r]
9. Sammalledes oppbiudes första gången den andra halfwa gården som Mårthen i bördh löst
af sin halfsysters mann Mårthenn Bengtsson i Wällwijken för 75 dal:r s.m:tt, af 2 tunnland, d.
25 junij 1685.

Ting 6 och 7 oktober 1686
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:11, fol. 239r – 242r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3473, fol. 337v – 340v, RA.

Anno 1686 den 6 och 7 october med Hallens tinglagh, närwarande häradtzskrifwaren Carll
Wargh och nämbden.
Erich Bertillson i Wåghe
Oluf Hansson i Önstadh
Erich Pedersson i Arfsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oloff Jonson i Backenn
Peder Pederson i Hööle
Lars Jonsson i Kläppe
Hellie Jonson i Ifwellsnääs
Mårten Pederson i Myckellåsen
Jönns Pederson i Wästanedh
Peder Ersson wid Åhn
Nills Nillson i Quissle
1.

Dato aflade Nills Nillsson sin nämbdemanns edh.

2.

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placat om myntettz valor wid stoora siötullen.

3. Dragon Jonas Fogell beswärade sigh öfwer capplanen herr Elias Thalin i så måtto att han
haar tientt honom 1685 i nije månader och ingen löön fått, doch afrächnar een månadh för
dhet han på camperingen bortto waritt, och fordrade betahlningh för dee åtta resterande à 4
öre s.m:tt dagen, efftersom han låfwatt sigh gifwa betahlningh för huar dagh han arbetar, som
effter hans ingifne specification löper 9: 10: 16 s.m:tt och rättegångz expensier 2 dal:r 16: 16,
så att summan är 12: 27: 8, huar å han afdrager på 1 dal:r s.m:tt han fått 19 öre till sin
förtäring och slutel. fordrar 12: 14: 8. Och enär han derom påminnelsse giör, afspijses han
med ährrörige beskyllningar: 1) för en folkskämmare, 2) stulit mösösmöör i hans fäboder, 3)
tubbat miöhl af hans drängh wid quarnan, huarutinnan han finner sigh oskyldigh, begärandes
satisfaction der utj. Rp. att han ingen wiss löön honom låfwatt och stadt, utan effter deth
arbette han göra skulle, och efftersom han icke stundelighen flijtigh war, utan offta skålckade
een och annanstans ifrå arbette, haar han tilbudit honom perttzedlar, och han eij wellat dem
antaga. Lars Nilsson, som och tientte der, berättar Fogellen offta gå ifrå arbette hijt och dijth.
[fol. 239v]

Fältwäbell Hans Rytter berättar herr Elias för sigh berömt honom för des flijtigheet och
wakenheet. Rp. att han då intett annat wiste och sågh fuller honom wara ibland flijtigh. Sedan
om mösesmörett, att Fogellen waritt wid quarnen och af drängen Gunnar Gunnarson begärtt
och wellat tubba miöhl af honom, dhet Gunnar berättade honom begära men intett fått,
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huartill Fogellen nekade. Gunnar sade att mösösmörett war quaar i fäboderne om dagen, då
han dijth war, och den andra dagen, då Fogelen waritt wid quarnen och gått derifrå,
bortkommitt, och äfwen sådana spijksatte skoor som Fogellen hade på sigh, haar den samma
som dijth waritt hafft, och ingen annan wiste han heller samma tijdh dijth wara, men Fogelen
nekar. Till bättre bewijs påropades Olof Pålson i Ytterhallen, som berättade Fogellen fråga
wägen till byquarnen, säijandes sigh hafwa lijtett miöl der, och när han kom dädan sagt sigh i
säcken hafua sex kast sill som han fått hoos Kållingen, och bedit honom see om hann något
tyfgodz i säcken hade. Fogell nekar sig hafft sill och det intett sagt, eij heller något miöhl i
quarnan, utan dijth gått till Gunnar som påtingat ett par byxor, emädan som han sporde
Kållingen intett wara hemma, dit han sig ärnat. Gunnar tillstår sigh om böxorne talat, och
Fogellen i quarnan påmintt derom.
Herr Elias insinuerade hurusom Jonas Fogell haar in decembri 1685 på båten till
Norderöön kallatt öbona tyfwar och skälmar. Här taga dee een sugga till tolfman, och enär een
kann rächna till 12, så blijr han tolffmann. Test [vittnen]: Gunnar Gunnarson och Nills Erson i
Höhla, som tilstå sigh samma ordh höra af honom sägas. Fogell sade Gunnar wara då hans
drängh och wille orden icke tillstå.
Sammalledes försmädeligen tallatt om pastore loci herr Mårten Lundell, effter Lars
Nillsons och dragon Måns Persons och Segridz, Dårdis och Gerttrudz attest sine dato, deth
karllarna tillstå. Rp. att dee är alla hans tienstefolk och att dee säja sin willia.
Ytterligare, att Jonas skältt hans hustru, test: Jöns Person i Wästanedh [fol. 240r] deth han
tillstår, och Fogellen swarar att enär hon kallat sig tyff, sagt och kallat henne fyllhynda.
Sammalledes sagt till Mårten Olsson i Tifwarsgården sig willia spela om prästens kappa, deth
Mårten berättar sig hörtt af honom och myckett annat. Rp. Nej, men deth allenast att han will
sökia herr Elias för deth han kallat honom tyff.
Anders Jönsson i Gällstad, att Fogellen sagt sigh måst föllia pastoren till Bergh för den
äreskämmaren herr Elias skull. Rp. tillstår sigh honom så kallatt.
Mårten Långh, att Fogell i Sunne wid båthlänningen kallat herr Elias ähreskämmare, tyf,
skiälm och förrädare. Rp. Nej, och allenast beklagatt sigh wara af herr Eliæ uthropatt för een
tyff och folckskämmare.
För Gunnar Gunnarson, Lars Nillson och länsmans hustru sig slagitt een karll så illa att
han eij weeth om han lämbnade. [Denna mening saknas i det renoverade protokollet.]
Länsmans hustru Kerstin Låck berättar sigh fått breef af sin broder Samuel Låck, att
gårtyfnadt funnitz i Fogellens huus, och dy rände han der ifrå, men brefwett är förkommitt.
Rp. nekandes dertill och begär reconvention.
I lijka måtto, att Fogell war ährlöser giordt för leutt. Berttill Låckz skulld, som hennes
syskon sagt. Rp. Neij, och kan intett bewijsas.
Ändoch comminister wäll:de herr Elias Thalin ingen wiss löön har tillsagt dragon Jonas
Fogell, så befinnes lijkawäll att han in aprili 1685 antagit hans arbette och continuerat dermed
öfwer alla tree andetijmorne till nyåhrett 1686, förutan dee tijder han waritt borttcommenderat, så haar rätten skiäligt pröfwatt och funnitt att herr Elias skall gifwa honom i ett för
allt 3 ¾ dal:r s.m:tt, och då är afrächnadt deth Fogellen kan förr på löönen fått hafwa. Huad
Jonas Fogells angifwande, som skulle herr Elias kallat honom tyff och äreskemmare
widkommer, så fins nogsambt aff tolfmännens Lars Jonsons och Mårthen Pedersons fattade
relation derom på wåhrtingett, att herr Elias intett kallatt honom tyff, utan misstäncht honom
af gifwitt [fol. 240v] tillfälle för något mösösmöör som han mistatt, och tiltaltt hwij han welat
tubba miöhl af sin drängh Gunnar. Altså hålles deth af intett wärde, och herr Elias derföre
frijkallas. Beträffande herr Eliæ angifwande emoth Jonas Fogell, såsom 1:mo att han
försmädligen talatt om Norderöbona, som Gunnar Gunnarsson och Nills Erson i Höla åhörtt
och kunna betyga; 2:do i lijka måtto förtaltt och missfirmatt kyrckioherden wyrdig herr
Mårten Lundell effter inlagd attest af sitt legofolck, så lämbnas dee læderade partter
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derutinnan deth emoot honom Jonas Fogell lagligen uthföra. Och såsom ett wittne tuingar
enom till edgång och Jöns Pedersson i Wästanedh betyger Jonas Fogell kallatt herr Eliæ
hustru Anna Jonsdotter fyllhynda. Sedan effter Anders Jönsons i Gällstadz intygande kallatt
herr Elias een ähreskämmare; 3:tio effter Mårten Långz bewittnande kallat honom
ähreskämmare, tyff, skälm och förrädare, huarföre pröfwas skiäligt att Jonas Fogell skall för
sådanna grofwa wijtesmåhl sielff tolffte sigh der ifrå befria, eller bunden med sådant straff
som lagh biuder, förståendes icke förrän säkertt attestatum kan inkomma, att Jonas Fogell
icke ährrörligen i Östergöthlandh är dömbd worden, huarom i protocollet widlyffteligen är
annoterat.
4. Törris Jonsson i Mårtsundh klandrade een fäboowall som kallas Quisslewall och under
hans hemman legatt, och nu haar Nills Wijpa i Quissle samma wall. Rp. att han bodde een
tijdh i Mårtsundh på Törris nu hafwande hemman, och Mårten Gunnarsson skulle gifwa
honom 2 ½ r.d:r för åboet och nederlagt bruuk. Och såwijda han inga penningar hade, effterlät
han honom samma walld. Test: Erich Bertellson i Wåghe, som betygar sigh minnas honom
för åboet få wallen, men intett summan. Törris sade honom förr sagt 1 ½ r.d:r, men Nills
nekar.
Hans Kongl. Maij:ttz jordeplacat till underdånigst föllie, lägges den dehlen aff Quitzle
boowall som af ålder lydt under Tyris Jonsons [fol. 241r] nu hafwande hemman i Mårtsundh till
förra bohlstad ighen, och effter högstbem:tte Kongl. Maij:ttz resolution a:o 1685 emooth 1 ½
r.d:r lösn, emädan som swaranden Nills Wijpa intett kan bewijsa för mångha penningar hann
fäbowallen innehafwer, och dessutan een god tijd brukatt.
5. Nills Nillsson i Quissle kärade till sin granne Halfwar Olsson ib:m för dhet han förledne
wåhr brukatt mund på hanns hustru Märett Nillsdotter och beskyltt henne wara ordsaken att
han mistade sin häst och den förgiorde, jembwäll och förgiortt några barkade hudar, enär hon
intett fick läna lijmhårett[?], och sagt deth wijsfinnen berättat deth wara giortt af nästa
granquinfolck, och att hon haar oppätitt hans rygg och tagitt hans hälsa bortt, som dragon
Anders Falk åhördt och bewittna kan. Rp. sig det eij giordt, utan bedit henne intett såå in på
sin åker, och wid något munbruuk sagt: Iagh tallar intett med tigh, iag haar eij wunnit på digh,
enär iag ord kastatt med digh, tillwijtandes henne intett något. Anders Falk aflade sin
wittnesedh och berättade som föllier, nembl. att Halfwar bad hustru Märett intett hacka bårt
mullan frå sinn källare, och hon swaratt: Såår iag förnär, så skall iag intett skära, och att han
taltte om sin elacka och siukliga ryggh, säijandes att wijs man sagt dhet hans nästa
grannquinna det giortt honom. Sedan taltte han om een häst han mistatt, och intett hörde wähl
på hanns tahl, effter ho[n] körde plogen, men der hoos effter du intett fick lijmhårett af mine
huder mistade iagh huderne.
Såsom edelligen intygatt är af ett wittne, att Halfwar Olson sagt deth wijs man berättat
hans nästa grannquinna är ordsaken till hanns elacka och siukliga rygg och der hoos att han
mistade huderne enär Nills Nillssons hustru Märitt, som är hans nästa grannquinna, intett
effter begäran bekom lijmhårett, och ett wittne och lijknelse kommer een lag åstad. Altså
pröfwas skiäligt att Halfwar skall sielf tolffte befria sigh henne hustru Märitt sådant intett
tillwitt hafwa. [fol. 214v]
6. Anders Jeppesson i Quissle besuärade sigh öfwer sin granne Nills Jonson Wijpa ib:m för
dhet han beskylt hans hustru Agnes Olsdotter för fanens uthrijdare och trullkäringh, och sagt
henne skämpt sigh och hans folk och creatur, och åthskillige tyfstycken tillagt, som dragon
Hindrich Jacobson åhörtt och bewittna kan. Huar emooth Nills Wijpa exciperade och föregaf
sigh sända sin son till henne ett ährende, och enär han gått der ifrå haar hon spåttat effter
honom, dhet han beklagatt, då Nills till henne gått på åkeren och frågat hwij hon så giordt och
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sagt, så plägar trullkäringhar göra, då hon swaratt, kallar tu mig trullkäringh, och skält honom
för mösösmöörtyff, häste- och gårtyff, och han retorsionswijs swaratt, du skall wara trullkäringh till des du mig deth bewijsar, opräcknandes åthskillige grofwa klagemåler emoot
henne, men henne intett stämbna låtitt. Henrich Jacobson aflade sin wittnesedh och bekände,
nembl. att Nills Wijpa kom uth på åkeren och först hälsade på hustro Agnes och hon swarade
Gudh sinner[?]. Sedan sade han till henne: du helfwettes uthskickade, mee- och trullkäringh,
huad haar du med mina barn beställa, och hon suarade, hafua dee ingen annan wägh än genom
min ärteåker. Wijpan sade att hon haar förgiortt sig och sina barn och förwillatt hanns pijga.
Såsom och att hon gått i alla hanns huus och tagitt bortt hans ägendomb. Item att hennes
dotter tientt hoos Erich i Hälliebacken och der stullit mösösmöör och gifwitt kalfwarna.
Nills Wijpa förehölttz Henrichz bewittnande och sade sig hafft några skijdämbnen, dem
Jeppesons barn borttagitt och dy taltt derom, men Anders föregifwer sig sielf dem huggit.
Medelst Henrich Jacobsons edellige intygande och andra skiähl och lijknelser finner
rätten skiäligt att Nills Jonson Wijpa skall å nästa lagha tingh sielf tolffte befria sigh intett
uthropatt hustro Agnes Olsdoter för mee- och trullkäringh och tyf, heller lagligen plichta för
sådanna grofwa beskyllningar och wijtesmåhl, och utföra sine klagepunchter emoot henne
effter föregången laga citation som han bäst kan och gitter. [fol. 215r]
7. Fältwäbell Hans Rytter haar stämbdt Mattmarboerne till 28 stycken som förledne sommar
skoola uthbett hans ängh och slått i Wåge, som honom till booställe anslagitt är, och Olof
Erson i Kluk och Lars Olsson i Tåssbergh af dem utskickade, men hafwa ingen fullmacht af
dee andra, och dy begära dilation till näste tingh, huartill feltwäbelen sambtychte.
8. Gamble sochnskrifwaren Nills Pederson kärade till rustmästarenn Mårten Rytter om fyra
dal:r s.m:tt som honom resterer på ett hästebytte, och effter någon discurs och sambtahl
förlijchtes dee sålledes att Nills Person tager sin häst igen och rustmästaren Rytter stoett och
fåhlet.
9. Nämbden tillspordes huilcken är tinglagettz fullmächtigh att agera emoot Hans Larsson
Biörkman angående des angifne beswäär och prætension öfwer honom hos herr gouverneuren
excell:s och des remiss till häradzhöfdingen att lagligen inquirera derom, efftersom han på
wåhrtingett intett medelst swagh ijs kunde comparera. Rp. att Mårten i Bäck är deras
fullmächtigh derutinnan och nu icke tillstädes. Hans Larson protesterade emooth deras
ensidighe angifwande och begärtte komma med dem i action och sigh förklara och ernå
reconvention på tinglagett, som honom hoos h:r gouverneuren excellens traducerat hafwer.
10. Mårten Andersson opbödh andra gången halfua hemmanett i Gethåsen, kiöpt af Mårten
Bengtson för 75 dal:r s.m:tt, bestående aff 2 t:l Item den andra halfua gården, köpt aff Hans
Mårtenson och Enar Siuhlsson för 30 r.d:r, opbudit tredie gången utan klander.

Ting 28 och 29 april 1687
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 49v – 55r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3474, fol. 50r – 56r, RA.

Anno 1687 den 28 och 29 april med Hallens tinglagh. Nämbden.
Olof Hanson i Önstadh
Erich Pedersson i Arfsundh
Anders Peersson i Öfwerhallen
Oloff Jonsson i Backen
135

Peder Pedersson i Höhle
Hällie Jonsson i Ifwellsnääs
Jöns Peerson i Wästanedh
Nills Nillson i Qwissle

Lars Jonsson i Kläppe
Mårthen Pedersson i Myckellåhs
Peder Ersson widh Åhn
Tyrris Jönson i Mårtsundh

1.

Dato aflade Tyrris Jönsson sin nämbdemanns edh.

2.

Dato publicerades Kongl. Maij:ttz placater.

3. Furier Petter Palm itererade sitt angifwande emoot capiten Gerhard Lilliekrantz, som
skulle han wara barnfadren till hans hustrus Maria Olsdotters födde barn in januario a:o 1685,
med huilcken Palmen wijgdes 1684 in septembri, och berättar sigh allenast henne een gångh,
in martio 1684, då compagnie möthett höltz, häfdat (möthett höltz som capiten berättar d. 24
martij), och altså kan han intet kännas derwidh, huartill capiten swarade att han både förr och
sedan i hennes quarteer i Låsböle war och sammanlagh hade, som rycktbart blef, och h:r
öffwersten förordsakades gifwa capiten ordre att förordna honom ett längre bårt aflägne
quarteer, opwijsandes hennes werdz Peder Jonssons i Låsböle attest af d. 26 huius, lydandes
att Petter Palm natten emoth d. 20 aprill och natten effter 1684 lågh i sängh medh Maria
Olsdotter, dhet han så mycket bättre kan sigh påminna som han den 20 war i barnsöhl hoos
Anders Olson i Höhlan. Peder Jonsons hustru Gertrudh Jönsdotter berättade att Palmen, då
barnsöhl i Höhlan 1684 war, låg i Marias stuffwa och intet war dher meer än een sängh,
förmanandes honom såwäll då liggia i sängh medh henne, enär dee [fol. 50r] wore allena, som
hon giorde enär hon lågh inne i deras stufwa och fögha försyhn, huarken för gårdzfolket eller
främmant hade. Palm föregifwer sig wäll samma tijdh liggia i stufwan på bäncken drucken,
men intet i sängen heller henne häfdade, efftersom han befruchtade capiten med henne hafft
beställa.
Maria förhördes och föregaf att Palmen sigh een gång häfdat då möthet war 1684 och
capiten 2:ne gånger henne i sitt quarter Hölan, sedan barnsöhlet in aprili dher höltz, då hon
blef hafwande, men intet hade beställa med Palm den natten han låg i hennes stufwa. Palm
oppwijste Joon Mårtensons i Månsåsen attest af d. 4 april 1686 af innehåld att Maria
frijwilligt bekänt och sagt sigh aldrigh sagt för Palmen dhet Palmen barnfadren war, utan
capiten är rätta barnfadren. Capiten opwiste comministri h:r Eliæ Thalins hustrus Anna
Jonsdotters och feltwebels Rytters hustrus Margeta Gosens attester af d. 20 huius, at Maria för
dem sagt sigh eij wetta huilckendehra, capiten eller Palm, ähr barnfadren. Huaröfwer hon
förklarade sigh dhet måst göra för Palmens skulld, på dhet barnet icke alldeles skulle
förskiutas och lijda altför stoor nödh, påståendes capiten wara barnfadren och att han henne
förbudit i sin egen stuffwa bekänna på honom, enär hon skulle wijas med Palm, då hon war
pass halfgången och låfwat gifwa ett slachtnöth som hon bekom. Capiten sade sigh gifwa
henne een quijgha à sex ortt att föda och underhålla pilten, som han käntz widher, men intet
för dhet senare, han wiste och intet henne wara hafwande den tijden. Rp. att alt folck kunde
dhet see, och enär hon sittiande wid bordet greet och beklagade sigh, skall capiten bedit henne
gifwa sig tillfredz och då låfwat slachtnötet. Capiten bekände sigh henne häfdat 2:ne gånger
sedan hon dhet förra oächta barnet födt, som och skedt om winteren, då elden war på spijsen
och förr än barnsölet i Hölan in aprili höltz, men Maria står på dhet wara capitens barn, och
att han henne effter barnsölet häfdat, warandes capiten den tijden ogift. Maria har bekänt i
födzlestunden Palm wara barnfadren, dhet hon berättat sig måst göra att dess bettre sigh
uhrsechte. [fol. 50v]
Nämbden voterade att såwida Palmen innom fyrattijo weckor leghat ensam i stufwa medh
Maria och tillförne henne häfdat månaden föruth, och Maria i barnsnöden på honom bekänt,
altså hålla dee capiten icke för barnfadren, mädan som hon honom icke öfwertygha kan.
136

Alldenstundh furier Petter Palm är funnen eena natt i eense stufwa uti Låsböhle medh
Maria Olsdotter in aprili 1684 warit, och hon innom dee 40 weckor födt barn och i
födzlestunden bekänt Palm wara barnfadher, och intet kunnat öfwerbewijsa herr capiten
Gerhard Lilliekrantz innom bem:te 40 weckor henne häfdat, och capiten tillstår sigh henne
tillförne (förståendes sedan hon dhet förra oächta barn hade fådt) tuenne gånger besåfwit, dhet
Palm in martio 1684 och giordt, altså är voterat och skiähligt funnit att capiten h:r
Lilliekrantz, som een kåhna andra gången besåfwit, blifwer effter praxin saaker till sina tuå
gånger 3 m:k, och Maria Olsdotter, som tillförne plichtatt för lägersmåhl både för capiten och
Petter Palm förfaller effter Kongl. Maij:ttz resolution 1659, som biuder att bötherna skohla
huar gångh fördubblas till åttatijo m:k.
4. Halfwar Olsson i Quissle tillspordhes om han effter afhört sluth på höstetinget hafwer
sine laghrättes män tillstädes sielf tolffte att befria sigh intet hafwa uthropat och beskylt Nills
Nillsons hustru Märitt Nillsdotter för den som warit ordsaken till hans elacka rygg, och att han
mistatt huderne, efftersom hon icke fick deraf lijmhåret, huartill han nekar och sade sigh inga
söckt eller hafwa.
Nämbden voterade att såwijda han icke kunnat gå lagh, så är han fälter till saken till dhet
straff som een tilkommer som will liuga ähra och lijf ifrå en annan.
Emedan som Halffwar Olsson hafwer eij kunnat sielf tolffte edeligen befria sigh intet
uthropat hustru Märitt Nillsdotter för dhen som warit ordsaken till hans elacka rygg och till
dhet hann [fol. 51r] mistatt huderna, som höstetingz protocollet wijdare förmäler, så är han
effter 34 cap. Tingmålabalken fälter, och dy dömmes han effter 20:de cap. Tingmålabalken
derföre at bötha fyrattijo m:k.
5. Nills Jonsson Wijpa tillfrågades om han har effter sluthet på höstetinget skaffat sigh
edzgerdzmän att befria sigh intet effter ett edelligit intygande kallat Anders Jeppesons hustru
Agnes Olsdotter mee- och trullkäringh och tyff, huartill han nekar, och dertill medh föregaf
att han genom länssman hafwer låtit stembna hustru Agnäs till swarss om dhet tyfwenambn
hon honom tillwitt, huartill länssman nekar.
Nämbden voterade äfwen som för Halfward Oloffsson.
Såsom Nills Jonsson intet kan præstera förelagdan wäriomåls edh, så är han effter 34 cap.
Tingmålabalken fallen till saken, och dy dömmes för obewijsligh beskyllningh att plichta
effter 20 cap. Tingmålabalken medh sina fyrattijo m:k.
6. Oloff Hansson i Önstadh angaf hurusom ett lijtet opprydiat ängh i Brattåhsen har warit
några och tiugu åhr hans gårdh tillhörigt i så måtto att medan hans swärfader hade bårtpantatt
lägdan i Brattåhsen, bleff der intet rydiat effter hans anpart, utan dee andra interessenterne all
nyttigh skogh intagit, och enär Oloff lägdan inlöst, funnit sigh derigenom præiudicerat och
ware för nähr skiedt, då sal. Pehr Swenson i Hägle skall wijst honom till dhet drolet [sumpig
äng] som nu twistas om, dhet han oprydiat och opåtalt brukat till 1684, då Peer Andersson i
Swedie dhet olåfligen tillgripit och slagit, huarom han tiltalltes, och uhrsechtatt sigh
dhermedh att märcken wore honom okunnighe, dhermed gaf actor sig då tillfredz och 1685
dhetsamma bärgade, och 1686 tager Peder Anderson dhet åther ann och dhet slår, der doch
märckien skohla finnas, att dhet hörer honom eij till? Resp. att hanns swärfader Nills
Henrichsson i Swedie dhetsamma slagit, och att ett annat märckie finns hardt wid dhet som
Oluff tahlar om, och dher effter kommer twistighe [fol. 51v] ängiet merendeels under Swedie
skoghen, och att Joon Hemmingsson i Åhlstadh weeth bewittna dhet hans swärfader dhet
slagit. Joon Hemmingson berättadhe att han så wäll dhet som annat een och annanstädes slogh
i marken, medan han huusman war, men intet sedan han blef bondhe i Swedie, berättandes att
2:ne märckien icke långt ifrå huarandra dher stå, wettandes intet huilcketdera är dhet rätta.
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Oloff Hansson föregaf om dhet eena märckiet skulle wijsa in på Swedieskogen, så skattar han
tillijka medh Pehr Andersson i Swedie. Peder Anderson sade om twisten wore om
rydningzskoghen wore dhet een saak, effter skogen är obytt, men intet om änghiet,
tillståendes sigh dhet effter egit behagh 1684 och 1686 slagit, och ingen dherom tillfrågat.
Ehuruwäll Peder Anderson ett oprydiat ängiesstycke i Brattåsen olåfwandes tillgripit och
tagit ifrå Olof Hanson, och dhet 1684 och 1686 bärgat, oachtat han een godh tijdh dhet
possiderat hafwer, så lembnas deth lijkwäll denna gången, och till dess bäggies påberopade
stehnmerkien af gode män effter 26 cap. Byggningabalken landzlagen, tree å huarderas
wägnar, blifwa i ögnosyn tagne och pröfwade, huilkendera bör gifwas witzordh, som på
höstetinget skall företagas och afhielpas. Och enär huffwudsaken blijr sluten skall och dohm
föllia öfwer Peder Andersson, som dhet 2:ne åhr brukat. I medler tijdh behåller Oloff Hansson
ängiet.
7. Emillan corporal Jönns Kållingh och hans halfbroder Hålgier Olsson angående
testamente och arff effter brodren Anders Kålling, blef så afftallat och slutitt att Hålger skall å
näste tingh oppwijsa specification på Anders fordran och huad han dheraf kan fått och
corporalen komma medh honom till liquidation och änteligt sluth.
8. Nills Olsson på Norderöhn beswärade sigh öfwer feltvebel Hans Rytter, som icke har
hållit sin låfwen att opbyggia een stufwa på [fol. 52r] Berge fäbowalld, som genom hans och
brodrens Mårthens förwållandhe tillijka medh miölkbodan oppbrann? Rp. att han med sin
brodher Mårten har låtit framföra timber till een stufwa, och chergiant Daniel Grijp war äfwen
medh samma gångh, och intet will bekymbra sig derom. Nills påstår giorde contract och
lämbnar Grijpen. Feltwebellen föregifwer sigh då eij wetta att Peder Olssons barn i Jellsta
effter dhem der warit och opblåst elden, huaraff Nills säger sigh intet wetta och håller sigh
med feltwäbelens låfwen. Partterna förlijcktes sålledhes, att feltwäbell Hans Rytter låfwade
åth sommaren gifwa Nills Olsson i ett för alt fyra dal:r kopp.m:t och Nills opbygge stufwan af
dijtfördt timber som han kan, huarmed han war nögder.
9. Nills Jonsson Wijpa berättade sigh wara förlijcht med Påfwell Mårtenson i Bäck för een
sönderslagen gammall jerngryta, och skulle derföre få 24 öre s.m:t, dhet Påhl tillstodh och
låfwade betalla.
10. Peder Ersson Bångh itererade sin klagan emot hustru Kerstin Jonsdotter på Hallens
kyrckiobord för dhet hon honom uthropat, som skulle hann wellat hennes dotter Märitt
Olsdotter wålltaga, som Märitt för henne berättat, dy förhördes Märitt dherom, berättandhes
honom 1685 om sommaren begärt få hafwa sin willia medh henne wid fäbodarne, och hon
sagt att han har sin hustru och icke behöfwer bedia henne derom, då han tagit i kiorttelen och
rijfwit den sönder frammantill, deth hon sedan wijst sine moor, och sagt honom willia sig
wålltagha, som doch intet skedde, warandes då ingen tillstädes mehra än dee bäggie.
Huaremoth Peder Ersson exciperade och föregaf dhet aldrigh skedt wara, utan hon een och
annan gångh sökt att få medh hans drängh Jeppe Jonson sänglagh, och enär husbonden och
mathmodren henne derom tiltallt och näfst, fått skambligh mund, och hon sagdt dhet
mathmodren har swarta strumpor och will sielf hafwa drängen. Märett skall dessutan wara af
den odygden att förtahla folk, och modren fast werre, som nogsambt skall kunna bewijsas.
Märitt [fol. 52v] säger sigh wara aderton åhr.
Jeppe Jonsson förhördes och berättade att Märitt pingesthälgen 1685, då han skulle gå
opp till åhn at gästa, tagit af honom wantharna och jackan och welat skoo af honom, säijandes
sigh willia gå i sängh, och bad honom komma medh, dhet han intet giorde, och sagt att
mathmodran intet behöfde hafwa swartta strumpor för drängen. Näst för pingest hafwer hon
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kommit i stufwan, der han lågh allena och lagt sig i sängen med honom och öfwer natten hoos
honom legat. Märett föregifwer sigh draga af honom jackan, men intet bedit honom komma
till sänghz, eij heller sagt att mathmodren hade swarta strumpor, bekännandes sigh om affton
gå till Jeppe, dher han låg allena, med dricka och effter hans begäran liggia hoos honom öfwer
natten, men han föregifwer sigh henne eij bedit derom, och påstår sin förra relation. Peder
Erson berättade henne uthropat dragon Oluff Brant wellat henne besåfwa, som icke tillstädes
är, huartill hon nekar. Nämbden berättar henne wara mycket odygdig i mun att förtahla folck.
Märitt inladhe sedan een skrifft som så lyder, att Peder Erson låtit henne föllia sigh till
fäbowallen effter höö, och enär hon uthlastat höö till twå skrinder kom Peder in i ladan och
begärt få främia sin willia med henne, huartill hon nekat, då han ref sönder hennes kiortell och
hon nekat, och han sagt dhet henne intet skada skulle, och låfwat henne ett kiortellklädhe, och
hon nekat lijkawäll, då han fattadhe henne medh bäggie händerne i håret och så mycket han
fick drogh han uth och bröth hennes högra arm ofärdigh, som ännu ofärdig ähr, föregifwandes
sigh dhet willia angifwa, men afrådd af Pehrs andra pijgha Kerstin Olsdotter, och dy dhet
allenast sagt för sin modher, som henne bedit tiena sitt åhr uth, och intet mehra läggia
dherom. Hon berättar sigh intet förwara håret och att lijtet syntes der hårett sutitt, dhet hon
allenast för sin moder wist, berättandes att högra armen widh armbogan i leden blef brutten,
dhet hennes nuwarande huusbonde Jacob Nillson i Sellsiö uti Mörsill sochn [fol. 53r] skall
blifwit warse enär hon trägit arbette måst förrätta. Peder Erson nekar alldeles till hennes
angifwande och föregifwer sigh derföre wara frij och oskylldigh.
Effter sambtahl och öfwerläggiande beslötz att saken intet kan nu afhielpas, utan
opskiutes till nästa tingh heller extraordinario tingh, då Kerstin Olsdotter och Jacob Nillson
böre wara tillstädes till förhör.
11. Elias Iffwarsson i Steensgården på Frössöön fordrade på Olof Olssons arffwingars
wäghnar effter hans cladda [minnesanteckning], af effterskrefne personer, nembl. aff Oloff
Bengtsson på Norderöön, resten på trij skålpundh toback a:o 1672 handfångit 1 r.d:r 1 ortt 6
sk. och ehuruwäll Oluff kundhe intet påminna sigh wara honom något skylldigh, utan handlat
medh honom hand om hand, så låfwadhe han lijkwäll gifwa honom halfpartten, som ähr 31
öre 12 p:g:r s.m:t, huarmedh han war nögder.
Nills Mårtensson i Trusta låfwade sammalledes betalla halfwa fordran, fastän han berättar
dhen till Oloffz gatubodhpijga betalt, och blifwer 30 öre s.m:t.
Joon Hemmingson i Ållstadh thesslijkes och blijr 17 öre 6 p:g:r s.m:tt.
12. Munsterskrifwarens Lars Risteli löfftesman Swen Pedersson i Häggen fordrade aff Peder
Olson i Jerstadh 1683 åhrs uthlagor som Pedher skall tillstått i Owijken, då han aff Ristelio
war dijtstembdt, och intett betallt? Resp. att han uthlagorne till feltwebell Lukas Linbohm,
som war uthsändt dem med mehra att exequera, betaltt, och först dertill taghit ett hans stodh,
huartill länssman Chrestier Persson länt honom fyra dahl:r s.m:tt, huarmedh han bekom dhet
igen och tillförne sålt een tunna korn åth Chrestier i Kläppe för twå dahl:r 8 öre s.m:t, som
Ristelius strax bekom och togh, föruthan dhet han honom af egit monde lefwerera, och
fordrade Lukas altså resten, som war 6 dahl:r s.m:t. Huartill herr Elias Thalin honom läntte
tree dal:r s.m:t, som hans attest, gårdagen daterat, uthwijsar. Leuttnant Jöran Månson berättar
[fol. 53v] sigh samma daghen, nembl. om wåren 1684, då tinget war ändatt, wara hoos herr
Elias, och see honom läna Pedher Olsson tree dahl:r s.m:t, dem Lucas emottogh på 1683 åhrs
Thomætermin, och intett wille quittera, förän han dee resterande 3 d:r s.m:tt skulle få, huilka
Nills Brobäck, som war skylldigh Peder twå tunnor korn, låfwadhe några daghar dhereffter
betalla, och fordra quittens på uthlagorne. Lukas hade och den gånghen ordre att fordra annan
rest, såsom af Nills Peersson för Swedie etc. Pedher Olsson oppwijste Risteli quittens af den 5
decembris 1683 på dhet åhrettz midsommars termin, nembl. åtta dahl:r 15 öre s.m:tt. Actor
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förmente och twiflade om åhrtahlet, emädan gambla restantier dhe åhren infordrades. Pedher
Olson bewijste sigh till munsterskrifwaren Johan Strandell betaltt 1684 åhrs uthlagor med
qvittencier d. 8 januarij 1686 och 4 jan. 1687. Befallningzman Jonas Wargh, som 1681 och
1682 war reghementtzskrifware, betygar Pedher Olsson till sigh dhee åhrens uthlagor betallt
och clarerat. Pedher Olsson föregifwer Nills Brobäck sagt sigh intet lefrerat omtalldhe tree
dahl:r s.m:tt till Lukas, och dy intett quittens fått. Huarföre hålles nödigt att Nills Brobäck
blijr förhördh, så om dee tree dahl:r som och om Pehr Olsson warit skylldigh något på gamble
restantzier och huad fordran Lucas hadhe.
13. Länssman Chrestier Pederson beswärade sigh öfwer Peder Jonson i Lååsböle, som haar
twenne gånger försummat liggia i håll, huaraf dhen resande är hindrat worden, och att han
eena gången skickat sin drängh till honom effter häst, och lijkawäll intet kommit. Dherföre
haar länssman most dhem medh sina hästar skiutza. Rp. genom hans hustru Gerttrud
Jönsdotter att dhet är försummat och will gerna förlijka honom dherföre. Men länsman
föregaf, om sådant skulle tåhlas, så blefwe ingen lydno, och andra olydige kunde taga styrckio
dheraff. Altså beslötz att Peder Jonson som 2:ne håll försummat, skall effter Kongl.
Gästgifwareordningen för [fol. 54r] huardera gången plichta medh tree m:k och förnöya
länsmann för dhet han för honom hafwer måst skiutza.
14. Mårten Olsson i Mårtsundh fordrade ånyo åtta r.d:r af Erich Person i Arfsundh, dhem
dragon Jacob Mårttsson af honom skall läntt. Resp. att han först förledne söndagz affton blef
stembd, och förmenar sigh derifrå wara lagligen frijkallat. Derföre efftersågz dhet och befanns
att Erich Person d. 27 aprill 1686 är derföre frij dömbd, och Mårtten skulle sökia effter
bekommande skiähl, odalsmannen till hemmanet, som Erich icke är, utan Erich Swensson,
som han intet giordt, uthan twertt emooth dohmen williandes nu begynna ny action medh
Erich Persson om bem:tte 8 r.d:r. Altså blijr Mårthen Olson saker för dombrått effter 39 cap.
Tingmålabalken att bötha 3 m:k och söke Erich Swensson som han best kan och gitter.
15. Länsman beswärade sigh öfwer Erich Peerson och Erich Swenson i Arfsundh för dhet dee
förledne wintter intet opstickatt och wåhlat wägen på Stoorsiöön som deras by tilkommer,
huarom dee offta tillsagde äre och lijkawäll dhet försummat, och länsman af dee resande hårtt
derom tilltallt blefwen. Rp. att dee äre wäll dherom påmintte, men eij effterkommit, emädan
ijsen i förstonne war swagh, och icke heller sedan, huarföre böte huardera effter 3 capitlett
Byggningzbalken L.L. § 6 – 3 m:k.
16. Hanns Larsson Biörkman fordrade een halfftunna sild af Joon Persson i Arfsundh för dhet
han caverade 1679 för hans fadher Peder Jonsson, som war i arrest i höghquarteeret på
Frössöön, för dhet han skulle waritt otroghen 1677 enär fijenden inföll, och effter någhot
sambtahl uthlåffwade Joon Person ¼ tunna och Erich Pedersson ¼ dehls tunna sill, att lefrera
till Hans Larsson.
17. Törris Jonsson i Mårttsundh låfwade effter conference [fol. 54v] att gifwa Hans Larson
Biörkman een halfftunna fisk, som han honom låfwat för hafde omaak medh skrifwande emot
hans arfftagare efter hans hustru, men förbehölt sigh att uthföra dhet Hans Larsson på bytett
meera skall tagit än honom bordt.
18. Peder Mårttenson i Gåije uthlåfwade för Hanns Larssons hafde omak och giorde kåstnad
att uthwärcka resolution att hans modher bekom Trappnäs hemmanet lösa till odall med ett
åhrs uthlaghor till Kongl. Maij:tt och chronan gifwa fyra dahl:r s.m:tt och honom rächte
dherpå handh.
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19. Hanns Larson fordrade af Halfwar Jeppesson i Gåje fem dahl:r s.m:tt som han honom
länte till uthlagzpenninghar a:o 1677. Rp. att han dem länt, men Hans Larson war honom
tillförne skylldigh på twå tunnor saldt 2 d:r och 1678 om wåhren låtit honom få een tunna
korn. Hans Larsson tillstår sig kornett fått, för dhet omaak han hade att cavera honom uhr
arresten, och hafde beswär att sökia igen honom, enär han rymbde, som skedde 1679, men
kornet befins wara 1678 lefreratt, kunnandes eij neka sigh fått twå tunnor af honom, men intet
skylldigh derpå twå dahl:r s.m:t. Nämbden påminner sigh dhet Hans Larsson blef befalt 1675
att oppkiöpa sallt till militien, dhet han och af een och annan genom Halfward giorde.
Halfwar berättar Gunnar Hemmingson i Högsta samma gångh sällia åth Hans Larson een
tunna sill och een tunna sallt, och bekom full betallningh. Vide domen fol. 145.
20. Befallningzman Jonas Wargh oppwiste och ingaf een specification på Hanns Larsons
Biörckmans debet, först till Frössö och Sunne kyrckior, sedan, effter laga doom, till
befallningzman Jonas Flodin [och] 3) till h:r maior Charlie iembwäll och till munsterskrifwaren Strandell och 2:ne dragouner för resterande chronones uthlagor, och dertill medh
effter Måns Nillsons prætension i Ståcke för refusion emot exequerade [fol. 55r] perttzedlars
wärdhe 60 d:r 1 öre s.m:tt, görandes tillhopa 334: 31: 12 2/5, huaremooth till betallningh icke
mehra fins effter inventarium med hemmannet, som är werderatt för 160 dal:r s.m:tt, och
enähr opförde stoo, som störtt ähr, afdrages, är behållit 173 dal:r s.m:t 20. Altså opbiudhes
hemmannet Werköön första gången, creditorerne till betallningh effter huar och eens
hafwande rätt och præference.
21. Mårten Andersson i Giethåsen opbödh tredie gången sin bördalössningh af Mårten
Bengtssons hustru i Wällwijken, liggiande i Giethåsen, som är halfua hemmanet ib:m.
22. Munsterskrifwaren Johan Strandell angaf Pehr Olsson i Jersta och Mariæby sochn restera
medh chronones uthlagor pro annis 1685 och 1686 à 16: 15: 20 à 16: 29: 20 s.m:t, som Pedher
Olson tillstår, hafwandes inga medell dhem att betalla, förutan sitt egit skattehemmann, dy
opbiudes dhet Kongl. Maij:tt och cronan till försäkringh första gången.
23. Sammalledes opbödz Nills Mårttensons hemman Trustad och Norderöö sochn pro annis
1684 och 1685 22: 16: 4 à 24: 16: 4 första gången, Kongl Maij:tt och chronan till försäkringh.

Ting 30 september och 1 oktober 1687
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 113v – 116r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3474, fol. 111v – 114r, RA.

Anno 1687 den 30 septemb. och 1 october medh allmogen aff Hallens tinglagh, præsente
prætore och nämbden, nembl.
Oloff Hanson i Önstad
Erich Pedersson i Arfsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oloff Jonsson i Backe
Peder Pedersson i Höle
Lars Jonsson i Kläppe
Hällie Jonsson i Ifwelsnääs
Mårthen Person i Myckellåsen
Jöns Pederson i Wästanedh
Peder Ersson widh Åhn
Nills Nillson i Quissle
Tyris Jönsson i Mårtsundh
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1.

Dato aflade nämbden effter nya edzformen sin edh å book. [fol. 114r]

2. Samma dato publicerades förr specificerade Kongl. Maij:ttz placater tillijka medh
förbudh att taga älgzkalfwar.
3. Nills Olsson i Tiwarsgården angafs hafwa 1686 slagit in på chronhemmannetz ägor i
Ånstad på Floängiet. Rp. att han haar sit ängh der bredewidh, och een lijten skogzlundh är
allenast der emellan, därest lijtett att slå är, och som hans faar skall sagt huardera ägt half
lunn, och om några hugg wore inpå slagne, är deth intet skett medh willia till någon
snijkenheet, och owijst kan wara huarest skillnan emellan bäggie ängiorne kan wara. Länsman
Chrestier Persson och Mårten i Myckellåsen hafwa dhet besedt och befunnit öfwer halfwa
skogzlund wara slagit, något lijtett här och där, och eij sedt någon råskillnan. Simon Ersson i
Månsgården berättas på chrongården några åhr bodt och dy lärer wetta rätta skillnan emellan
gårderne, som icke tillstädes är. Altså oppskiutes saken denne gången.
4. Dhet angafs på Håfs cronhemman wara furubarck och wed huggen aff Mårten Olsson och
Nills Olsson på Norderöhn, dy pålades länsman tillijka med gode män låta dhet besee och
æstimera skadan som nogast och rächna [hur] många byrdor äre tagne och lass kunna afförde
wara.
5. Dragon Arfwed Betulander angaf sin wärdh Nills Olsson i Tiwarsgården förledne winter i
Norie kiöpt fyra skålpund tobaak och intet förtullat. Rp. Neij, och icke mehra än tuå skålpund
och dhet ena angifwit och dhet andra under wägen förtärt tillijka medh Arfwedh, som honom
fölgde. Arfwed tillstår sigh under wägen få af honom tobaak. Nills föregaff sigh wid
heemkombsten icke oppwäga dhet som quart war, och kan hända att lijtett mehr än ett
skålpund war behållit. Arfwed [fol. 114v] föregaff att hans dåwarande andra drängh Oloff
Eliasson i Backen war samma gång tillstädz och sågh Nills köpa 4 skålpund, dertill Nills
nekar. Altfördenskull moste dermed beroo till dhess han kan komma till förhöör.
6. Peder Olsson, Halffwar Olsson och Oluff Person i Byhn angåfwos aff Joon Olsson på
Hammarnäset, 1686, tree weckor för Johannis, fått en älgzkalff, som hans hustrusyster Märitt
Olsdotter för sin syster sagt, och hon för honom det berättat, och att han smakat kiöttet deraff,
som war intet skiämt. Märitt war då hemma i Byhn. Rp. att dee funno en kalff för Johannis i
skogen liggia dödher, warandes kiöttet förderfwat och nästan heelt odugligit, och af hudan
litet behållit, den Peder behölt, och gaf dee andra huarsina tolff öre s.m:t, huilken
fellberedaren Chrestopher Bråddeson 1685 beredd, och betygat wara förskiembd, som hans
zedell och attest d. 29 [juni troligen] 1687 uthwijsar. Samma hud haar han försåld till
sochnskräddaren Joon Olson för 1 r.d:r 4 öre s.m:t. Men Joon påstår dhet kiöttet war gått och
friskt, at han intet bättre af dhet slaget ätit.
Saken togz i betänckiande och beslötz att pijgan Märitt, som det för Jons hustru
oppenbaratt, skall förhöras, och Jons hustru. Item fellberedaren som attesterer dhet wara skedt
1685, som är passerat 1686, och skräddaren Joon som hudan sedan skall kiöpt, och förr kan
intet sluth i saken skee.
7. Munsterskrifwaren Johan Strandell fodrade aff Nills Mårtenson i Trustadh 15: 20: 8 på
1684 åhrs utlagor, och befans heela åhrs uthlagor bestå aff 24: 16: 4, och derpå wara betallt,
nembl. Isaac Strandell d. 29 martij 1685 quitterat 2: 25: 12, sedan 17 d:r 4 p:g:r äre afdragne
pro 1683 blijr för 1684 behållit aff dee 18 d:r som quitterade äre d. 14 martij 1686 31 öre 20
p:g:r, 1687 d. 29 aprilis lefwereratt 7: 28: –, som giör tillhopa 11: 28: 8 s.m:t och altså blifwer
resten 12: 26: 20 s.m:t, och heela 1685 åhrs ränta 24: 16: 4 finner han sig skylldig wara, [fol.
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115r] så att heela debet är 37: 11: – s.m:t, som Nills Mårtensson böör betala, och där han dhet
eij orckar, moste hans cautionister huad som rester fullgiöra.

8. Johan Strandell fo[r]drade aff Erich Persson i Arfsund öfwerlåpspenningar för 1684 2 d:r
: 6: 6. Rp. att chergeant Erich Järling quitterat midsommars termin 7: 16: – d. 11 julij med
fordzlen, och utanpå quittencet annoterat att Erich Persson lefwererat en dahl:r s.m:t och en
månadz proviant. Thomasmäss termin har dragon Alexander Falk bekommit, görandes
tillsammans enär månadzproviantet berächnas för 1 d:r : 8 öre 19: 14: 6 p:g:r och hans utlagor
belöpa 19 d:r : 12: 12, altså är öfwerlefwereratt 1 öre 18 p:g:r s.m:t.
9. Joon Olsson på Hammarnäset klandrade på hålldne arfskiffte effter swärfadren Olof
Olsson i Byhn, som dödde 1686, näst före Johannis, och arffskifftet höltz eij förrän 1687 om
wåhren, och sålledes förtärt heela åhrsgrödan, item en sex åhrs oxe och en tree åhrs dito, en
häst på fempte åhret, tuå gamble swijn effter hans dödh förskingrat. Sammaledes 12 r.d:r
specie tillgripitt. Swågeren Pehr Olsson tillkände sigh på bytett i wärde 22 d:r 16 öre s.m:t.
Sedan bröllopskåsten till tuå bröder och tree systrar à 18 d:r s.m:t och tijo dal:r s.m:t till
skulld. Rp. swågeren Pehr Olsson förklarade sigh sålledes att han många åhr tient för
fadersgården och till 40 dahl:r s.m:t hade att fo[r]dra, och effter fadrens dödh aff broderen
Anders fått hästen i betallningh, och 12 r.d:r specie, och boskapen slacktat till huusbehoff, och
att Hellie Jonsson i Ifellnäset på ena dåttrans och Per Ersson wid Åhn på den andras wägnar
wore på bytett. Joon Olsson war på bytett i förstonne, men begifwit sigh derifrån och intet
afwachtatt slutett och icke mera befattat sigh dermedh än honom tilldeltes för sin fo[r]dran,
och een fälld till förbättringh på heemfölgden, emädan som han intet med bytett war nögd.
Effter 15 och 21 cap. Erfdabalken Landzlagen tillåtes ett nytt bythe [fol. 115v] och effter 22
i samma balck skall all bewijslig gälld först betallas och huar bära heem som han fångit
hafwer.
10. Nills Olsson i Tiwarsgården och Gunnar Olsson ib:m beswärade sigh öfwer Olof Jonsson
och Anders Persson i Öhlstad att deras boskap giordt skada på deras äng och slått. Resp. att
ingen plägar walla stoorboskapen på öhn, som betygades sant wara, och att deras siöhaga aff
flodan war bårtflutten, och enär siön föll uth, har boskapen kommit in, emot deras willia, och
effter något samtahl förlijchtes dee, och bleffwo förmante läfwa tilhopa som rätta grannar, och
achta huar sin gärdzlegård och boskap som giörligst wara kan.
11. Anders Jeppessons hustru Agnäs Olsdotter, lagstämbd af Nills Jonsson Wijpa för
ährrörlig beskyllningh och icke comparerat, icke heller kan hennes man bewijsa laga förfall.
Dy saakfelles hon effter 33 cap. Tingmålabalken till sina tree marck:r.
12. Halfwar Olufsson i Quissle tillspordes om han effter angifwandet på regementzrätten d.
22 huius har låtit kalla Peder Bussbass änkia hust. Kerstin i Öfweråcke och Mörsill sochn, at
wittna emellan honom och dragon Jeremias Falck. Rp. att såwijda han blef ifrå honom lagd
till annat quarteer, haar han gifwit honom sin saak effter, doch förbehållit chronones rätt, och
icke des mindre genom tolfman Nills Nillsson i Quitzle wellat henne kalla hijt till tinget, och
han betygar sig warit till wägz effter henne, men aff starck mootwind derifrån hindrat, eij
heller är Jeremias tillstädes, dy kan saken intet företagas.
13. Peder Olssons hemman i Jerstad uti Mariæby sochn opbödz andra gången för resterande
chronones uthlagor.
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14. Hans Larssons Biörkmans hemman på Wercköhn opbiudes andra gången creditorerne till
säkerheet och betallningh [fol. 116r] effter huar och eens hafwande rätt och præference, som
protocollet på sidsthålldne wåhrting bredare innehåller och uthwijser. Och emedan som
beklagas det han hemmannet icke rätt häfdar, utan jorden waanbrukar och husen nederröter,
så beslötz att länsman tillsäijer honom at om han täncker nästkommande åhr dhet bruka, det
han ställer nöijachtigh borgen för des rätta bruuk, heller immiteres creditorerne dhet at antaga,
huilket Hans Larsson nu wid tinget gafs wid handen, och swarade att innan dhen tijden kan
något blifwa till råda, och at han emot lagmansrättens dom angående befallningzmans Jonas
Flodins fordran har appellerat, som han kan bewijsa med h:r generalens och lagmans
högwelborne h:r Carl Sparres breeff, huarigenom han förmanar Flodin blifwa betallt.
15. Befallningzman Jonas Wargh oppwiste herr gouerneurens excell:s ordre aff d. 1 martij
1687, att alla dee som dhet ringaste aff ödeshemman nyttiat, skole swara för heela räntan, och
Hans Larsson 1684 bärgat höö aff Oloff Perssons ödeshemman i Hielsta, och all hans
ägendom är arresterat och protocollerat tillförne till åtskillighe creditorers betallningh, som
dertill icke lärer förslå, och skall efftersees huilkendera fo[r]dran är äldre, och om
creditorernes wundne domar för 1684 wunnit laga krafft.
16. Gamble länsman Mårten Jonsson i Trappnäs oppwijste nuwarande länsmans Chrestier
Pederssons zedell och revers af d. 26 september sidstleden, aff innehold att han är nögd med
dhet bruuk som Mårten på länsmansgården Trappnäs giort, både med åkerens opkörande,
giödande och hängnande, och rächnar dhet för godt bruuk, som sielfwa zedellen med mehra
innehåller och uthwijsar, huaraf föllier att Mårten Jonsson haar fullgiordt 1682 åhrs deröfwer
afsagde doom.

Ting 18 och 19 maj 1688
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 233v – 239r, ÖLA,.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3475, fol. 68v – 74v, RA.

Anno 1688 d. 18 och 19 maij med allmogen aff Hallens tinglagh. Nämbden:
Oluff Hanson i Önstadh
Erich Person i Arfsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oloff Jonson i Backa
Peder Persson i Höhle
Lars Jonson i Kläppe
Hellie Jonson i Ifwellsnäs
Mårthen Person i Myckellåsen
Jöns Pederson i Wästanedh
Peder Erson widh Åhn
Nills Nillson i Quitzle
Tyrris Jönson i Mårtsundh
1.

Dato publicerades förr nämbdhe Kongl. Maij:ttz placater.

2. Simon Erichson i Månsgården förhördes om han den tijden han brukade chrongården i
Ånstadh, blef warse råskillnan och märckiet dher emellan och Nills Olufsons på Floängiet?
Swaar att han för 26 åhr sedan dhet brukat, och intet såg eller weeth någon skillnad dher
emellan, utan slog mitt i lundh, som då war skoghwuxit och lijtet gagn medh. Nills Olson, att
han war allenast tolf åhr gammal enär fadren dödde, och intet förstått annan skillnan wara än
effter härmelse mitt i lundh, dhet han dhess williandhe intet öfwergått. Länsman Chrestier
Person, att han intet kundhe wäl göra förslagh på huru mycket höö kunnat blij på dee små
stycken och lappar han öfwer half tun slagit. Simon berättade ytherligare sigh intet wetta
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någon uthmärckt skillnad, utan half tun på Hof där slagit. Nills Olson, att han warit bonde i 15
åhr, och kan eij rätt wäll wetta huru alla åhren där är wordit slagit, dåck kan dhet icke wara
passat rätt lijka huart åhr. Länsman och Mårten i Myckellåsen betyga att pass sex lispund höö
skall warit inpå slagit. Altså pröfwades skälligt i anledning af dhet 16 cap. Byggningabalcken
L.L. att Nills Olson skall gällda åter skadhan med 9 öre s.m:t och böta tree m:k.
3. Oloff Hansson i Önstadh tilltalltes för dhet han af chronhemmanetz ägor 1686 något
instängt sigh till nytta. [fol. 234r] Resp. att han allenast rättat gärdzlegården emellan
cronhemmanet och lijtet på ena sijdan aff een kalfgierde med ene öfwerwuxit inhägnad, och
på den andra af sitt uthlåtit, och sielfmant dhet rättat, och intet gagn deraf hafft. Ländzman
Chrestier Person, som medh gode män dijt warit, berättar att instängt warit på ena hörnet, pass
twå allnar bredt, och på dhet andra pass en, som synes hafwa warit een gammal lägda som
med ehn öfwergått, och att Oluff af sin åkerslått pass een aln bredt öfwer heela giärdhe
uthstängt, och den nya flyttiat i gambla och förra rummet. Oluff Hanson tillspordes om han
icke är sinnat at låtha sin mågh samma chrongårdh optaga på frijheet, och sålledes desto
lydeligare undkomma den fahran han nu är utj. Resp. att han beklagar fast ringa slått der
under wara, och alla husen så gått som förfalldne, dåck der han skulle få goda män den at
besee och skällige frijheetz åhr derpå förunthas, wille han gården antaga. Altså förordnades
män dijth och sedan kan befallningsman förmå honom wissa frijheetz åhr. I medler tijdh
stånde odömbt hans inhängnande.
4. Nills Jonsson i Quissle påminte om sin action med hustro Agnes Olsdotter, Anders
Jeppessons [hustru] i Quissle, i deth hon honom med ährrörigh beskylldningh öfwerijlat, dhet
han intet kan tåhla, beropandes sigh på dragon Henrich Jacobson, som dhet hört och kan
bewittna, huilken effter aflagdan wittnesedh bekände att enär dee begynte träta sade hustro
Agnäs: Skaffa mig igen antingen hästen du skulle hafwa heem ifrå Stockholm eller 4 r.d:r,
och under samma ordkastande sadhe, enär han beskylte henne sin ägendom stullit: Nogh haar
dina barn tagit mesesmör af migh, men alldrigh mina af tigh, kunnandes intet påminna sigh
henne nämbna huarken misesmör, häste- och gårtyf, huilket gafs Nills Jonson wid handan och
sade wäll henne sådanna ordh sigh påbördat, men ingen meera än Henrich och hennes barn
woro tillstädes.
Saken togs i betänckiande och beslötz. Såsom Nills [fol. 234v] Jonson intet kan medh skähl
och wittnen öfwerbewijsa hustru Agnäs Olufsdotter kallat honom misesmöör-, häste- och
gårtyf, så kännes hon derföre frij.
5. Ryttar Erich Hålgersson beswärade sigh öfwer skräddaren Nills Hanson på Norderöön för
een kappa han af siu allnar krympat kläde giort, som är stäckre än andra, som af så mångha
allnar skurne äre, och will dhet bewijsa medh ryttarens Pähr Andersons Dures kappa. Och
efftersom ryttmestaren honom tillsagt skaffa äfwen så lång kappa, och dy icke mindre kunnat
göra än dereffter fråga. Resp. att klädet war siu allnar en tum ringare och kappan skahrs i
Erichs närwaru, och intet deraf är försnillat. Bäggie kapporne iembfördes och befans Dures
wara tuå goda fingers bredd längre än Hållgersons. Och der hoos befans Hålgersons
kappkläde wara meera krympat och tiockare än dhet andra, och lijkawäll af en sort och slagh.
Sedan pröfwades om siu allnar skulle wara i Hålgersons kappa, som der finnas, och huad som
uthsnidat war, satt och skött nedanwidh. Till styrckio oppwijstes een kullmyssa som Nills af
samma kläde giordt. Resp. att små oduglige klutar spinkades af, och ingen kan så nätt skära
att icke några klutar spilles och öfwerblifwa, huilcka äre hoopflickade och lappade till een
kullmyssa, och dhet som ringades uhr halsen gifwit honom tillbaka, och Erich kastat dhet till
honom igen och sagt, enär intet mera blef öfwer, så gör jagh intet med dhet, huartill han iakar.
Mössan besågs och befans wara giordh af 15 st. hoopskarfwade lappar och kluthar.
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Nills Hanson misstänchtes ochså för något blått foder och att icke fem allnar skulle wara
under kappan satte, utan een dragon, Peder Person, säijes af samma slagh af Nills Hanson fått
till armklaffar på een paijråck. Swaar, att dhet intet deraf är, och att han kan bewijsa huarest
han det fått. Fodret förslogs på lappen och kunde [fol. 235r] nämbden eij annat finna och förstå
än till gifne fem allnar äre der under satte. Ryttarens Johan Erson Åkermans kappa haar
corporalen Chrestopher Pihlfelt sändt till Erich at framwijsa, som och iembfördes medh
Erichs, den Nills ochså skuritt, och befunnes lijka krympade och sijdha, iempte widdan,
förutan dhet Åkermans är frampå litet afsnedader, som förmenas och kan wara af oiempt
krympande förordsakat. Erich, att han skulle satt boijet rätt, och icke afwugt på jackan, så
hade mindre ordsaak till misstanckar warit. Resp. att han deth köpt af förlåfwadhe och
bårtreste dragon Peer Persson Höök, som han kan medh wittnen bewijsa, och deriblandh
dragon Chrestopher Conrathson Niroth, som berättar Nills Hanson af Pehr Höök pass en half
aln blått boij få, och skulle laga hans handskar derföre, betygandes at samma boij sattes på
dragons Pähr Persons wallmarsjacka. Nills, att han wände afwughsijdan uth, så at dhet skulle
synas lijkare til kläde.
Till dombs voterades.
Ehuruwäll ryttarens Erich Hålgersons kappa twå goda tuärfinger finnes stäckre än
ryttarens Pehr Andersons Dures, som pröfwas wara af dhet, att dhess kläde är fast bättre
krympat än Durens, och der hoos är funnit att 7 allnar een tum ringare, som Nills Hansson
emottagit, äre i kappan, i synnerheet enär några öfwerblefwne små remsor eller kluthar
tilläggies. Altså kan rätten intet finna Nills Hanson deruti hafwa felat. Sedan, huad mössan
widkommer, så fins den wara af 15 lappar eller kluthar ihoopflickat, och at ingen något plagg
utan remsor och jämkningh kan tillskära, och deth första stycket, uthringat kring halsen, haar
han af Erich fått. Fördenskull kan icke heller dhet honom tillräknas. Sidst, beträffande blå
boijet, så kan intet finnas under lappen ringare än dertill gifne fem allnar, huartill kommer att
intygat är, dhet Nills Hanson blått boij af förlåfwade dragonen Pehr Person Höök bekommit,
och deth satt på dragons Peer Persons armklappar, och altfördenskuldh derutinnan och funnen
oskylldigh, huarwidh observeres at ryttarens Erich Hålgersons [fol. 235v] angifwande heruthj är
considererat såsom een saak, at huar må hafwa macht at fråga och låte pröfwa om honom är
rätt skedt, och i synnerheet i detta måhl som angår Kongl. Maij:ttz och chronones montering.
6. Törris Jönson i Mårtsundh kräfde Halfwar Olson i Quissle för een koo, som han af hans
moder, hustro Märitt Törrisdotter, för 28 åhr sedan tagit till köps, och skulle gifwa 11 dahl:r 8
öre s.m:t, och dem icke bekommit, huaröfwer hans moder sig altijdh klagadhe, och lijkawäll
ingen förnöijningh fått. Swaar, att han för några och 30 åhr sedan bekom een gammall koo af
hustro Märitt til köps för tree dahl:r s.m:t, och derpå betallt sex dahl:r 24 öre s.m:t, och sedan
kom hustro Märitt till honom i tienst, och fick der på een wallmarskiortell, och war i tiensten
tillijka med sin unga dåtter, som skulle walla bodskapen, och war der till wåhran, då han satte
landbonde på sitt hemman och han gått derifrån, oachtadt att han begynt betalla något på
åhrslönen och hade så intet för winterfödan och uthgifne löhn. Törris, att hans moder och dess
dåtter wore hoos Halfwar öfwer wintren och gingo der ifrån, enär han satte bårt gården, och
fått wallmarskiortelen af kopparslagaren Oluff Olson för ett gammalt härberghe, som dertill
nekat, enär tolfman Nills Nillson i Quisle honom thereffter frågat, och sagt sigh gifwa henne
en r.d:r för härberget och intet wetta af wallmarskiortellen. Erich Pederson i Arfsundh berättar
dhet hust. Märitt näst för sin dödh sagt sigh icke fått betallningh för kohn, och derföre at hon
war mycket swagh och war lijtet beskedh med henne, och förrän i fiohl intet derom lagligen
söckt, och då belofwat at kopparslagaren skulle tillfrågas om herberget, som skedt är.
Saken togz i betänckiande och beslötz till fölliande dohm.
Såsom Törris Jönsons fo[r]drande betallningh för een koo som Halfwar Olufson af hans
moder hustro Märitt Törrisdotter till kiöps för 30 åhr sedan tagit, icke allenast är mörck och
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owiss, utan också gammall, och i een så långan tijdh icke [fol. 236r] lagligen söcht worden,
utan effter höglofl. i åminnelse Kongh Gustaff Adolphs resolution, som lyder att all privat
skuldh som innom tiugu åhrs förlopp intet rättelligen och lagligen sökes skall wara förtegat,
huilcken Kongl. Maij:tt på richzdagen a:o 1680 uti ridderskapetz och adelenz insinuerade
puncter och des 31 § i nåder aggreerat, huarföre till underdånigst föllie deraf, opphäfwes
Törris Jönsons fo[r]dran och prætension i deth målet såsom förtegat, och Halfwar Olson
lämnas derföre frij.
7. Erich Olson på Hammarnäset angaf Erich Pederson i Kläppe för deth han skall hyst och
köpslagat medh dragon Adam Raaf och Johan Boy, som stullit aff Erich Olson 1 ½ spann
rogh, tillijka med något kött, fläsk och ijster förledne winter, och sedan hafft sitt tillhåldh hoos
Erich i Kläppe twå nätter på slagh, dijt dragon Arfwe[dh] Betulander kommit och sedt dem på
handquarnen mala rogh, och Erichs hustru åth dem bakat och fått een kaka, och twå inhyses
käringar huarsin halff kaka med påminnelse att dee dermed skulle tijga, huarom på
regementzrätten i Owijken först in aprili är ransakat, och Adam och Johan Boy dömbd för
begångit tyfwerie på Norderöön, och dhetta remitterat hijt till häradztinget, efftersom dee
några gånger med tyfwerie skola wara beslagne, huartill Erich Person alldeles nekar, och
Arfwedh påstår så wara passerat som angifwit är.
Resolutio.
Saken kan intet emoth Erich Pederson optagas och afhielpas förän Adam Raaf och Johan
Boy, som stölden bedrijfwit och hijt remitterade skola wara, blifwa såsom principaler
laghfördhe och deröfwer hålldne ransakningh och remiss blijr oppwijst och lefwererat.
8. Angifne saak om Bymännens bekomne älgzkalff företogs ånyo, och berättar Jon Olsons
hustrusyster Märet Olsdotter att heemburne kött först in junio 1686 war illa luchtandhe och
lades i mångha watn och lijkwäll stamade illa, och den sijdan som wändes opp alldeles
förskiämbt, och [fol. 236v] att köttet war så förruttnadt att dhet intet kundhe hållas på tehn at
rökias, utan mäst nederfallit. Jon Olson, att dhet stycke han fick war icke förskiämbt. Jons
hustru Britta, at Märitt äfwen för sig sagt som nu berättat är, och att hon såg icke köttet förrän
dhet war röckt och tårckat, och kunde wäll wara något herskut.
Fellberedaren Chrestopher Bråddeson förhördes och berättade dhet Peder Olson Byman
een illa farin elgshudh, huarå mycket lijtet håår war, och som han kunde pröfwa warit ett åhrs
gammallt diur, hööandztijden 1686, tillijka medh fyra st. rissbijthskin till sigh brachte at
beredas, som skedde, och medelst dhess odugligheet gick i beredningen sönder och håhl i
håhl, och meera wiste han intet deraf. Sochnskräddaren Joon Olson, som hudan köpt, berättar
sigh derföre gifwa 6 dahl:r 18 öre k.m:t, som skulle wara för mycket, och dy på een barkat
hudh fått bettre köp, huaraf han allenast kunde göra ett paar manfolckz och ett par quinfolckz
handskar, och dhet öfrige medh stoora och små håhl, så at ingen nytta kundhe deraf hafwas.
Angifwaren Joon Olson tillspordes om han fleera skähl hafwer, huarmedh han skulle kunna
bewijsa dem elgsdiuret olofligit fått. Resp. att han intet meera derom weeth berätta än at han
tychte köttet icke wara förskiämbt, och dy misstanckar fått.
Till dombs voterades.
Emädan som Bymännen intet kunna öfwerbewijsas angifne älgzdiur på obefogat sätt fått,
utan effter intygandet, så om köttetz odugligheet som hudans, så pröfwes deth af huariehanda
tillfelle och ordsaak wara stört och igenfunnit. Altfördenskuldh kännas dee i dhet måhlet frij
och otilltalte.
9. Capiten Gerhard Lilliecrantz beswärade sigh öfwer den ofärdige kyrckiowägh som är
emellan hans booställe Höhle och Hallens kyrckia, begärandes at wederbörandere måge
tillhållas densamma reparera och färdig göra. Höhleboerne tillstå at wägen är een och
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annorstädes elack och sumpigh, at dee eij meera hunnit än förbättra allmänwägen, som den
stoora och owanlige flodan förledne sommar oferdigh giorde. Altså pålades Höhleboerne [fol.
237r] at dhe utan försummelsse förfärdiga sin kyrckiowäg, och dher dhet försummas, å näste
tingh effter 3:die capitlet Byggningabalkn L.L. wara förtänchte sin wägh och broar ferdige
göra och hålla, widher laga botum, och äntå göra dem färdige.
10. Peder Erson Bångh, som på höstetinget icke war hemma stadder, begärte uthslagh effter
1687 åhrs interlocutorie doom på wåårtinget om den beskyllningh pijgan Märett Olsdotter
honom oskäligen påkastat, huilcket henne förehöltz, och hon berättar dhet han tilbödh willia
henne besåfwa, rifwit hennes kläder och håår och bruttit ena axlan dels ofärdigh, som Jacob
Nillson i Sallsiön kan sedt och bewittna. Jacob Nillsons son Nills Jacobson föregifwer sin
fader för siukdom och elaka wägen intet kunnat komma hijt på tinget, och betygat kunna hålla
med sin edh att Märitt alldrig för honom beklagat sigh wara ofärdig, och mycket mindre sagt
af huad tillfälle. Nills Jacobson, at hon förledne wåår 1687, sedan hon warit på tinget och
skulle bära något höö och blifwit tilltallt för des trögheet, sagt sigh eij meera förmå, efftersom
hon hade ondt i handan, af dhet Peer Erson henne hamblatt, och Nills swarat, dhet wara längie
sedan hon der war och meera taltes intet om. Peer Ersons andra pijga Kerstin Olsdotter
berättadhe Märitt säija för sigh strax hon kom heem medh höet enär dee ansade boskapen,
dhet huusbonden wille besåfwa henne i fäbowallen, och låfwat gifwa ett kiortellkläde af
samma slagh som hans byxlinning war, och intet meera. Och enär hon råkat hennes moder,
haar hon blifwit frågat om Peer Erson tilbudit henne besåfwa och dee andhra pijgorne hoos
honom tient, och då hon dertill nekat, har hon bedit henne säija åth Märitt dhet hon skulle
dermed tijga, dhet hon och giorde, dhet Märitt tillstår, och säger sigh sedan dhet för ingen
säija, utan hennes moder, sedan deth uthspridt och sade för Kerstin om hårdraget och
armebrått, huartill Kerstin nekar, utan förr sagt sigh hafwa ondt i armen och deth fått hoos
Oluff i Backen. Peder Erson föredrogh att Märitt icke allenast på honom illa och oförskylt
berychtat, utan och corporalen Oluff Branth, [fol. 237v] för dhet han skall henne tillbuditt 2:ne
sölfwerringar at få häfda henne, och enär hon dertill eij wellat samtyckia, har han slutitt
dörren igen och hon med mödha unkommit, och han samma gångh rifwit hennes kiortell
sönder, huilket corporalen föregaf alldeles wara opdichtat osanningh. Dragon Krokens hustru
Kerstin Jonsdotter berättar Märett i Gåije så sagt, och pijgan Kerstin thesslijkes. Item Peer
Mårtensons hustro i Gåije, hust. Anna Jonsd:r, som comminister h:r Elias Thalin betygar
henne på sin sanningh sagt. Märett föregifwer sigh eij minnas sådanne ordh fält, och att
corporalen dhet intet giordt.
Peer Erson, att Märitt och modren bedit honom eij uthföra saken, så wille och skulle
modren tiena een sommar hoos honom utan löön, och dåttran Märitt heela åhret utan löön,
dhet han intet kunde göra, huilket h:r Elias Thalin och Jon Olson i Kyrckbyen åhört och
bewittna kunna. Resp. att modhran låfwade tiena honom een sommar, men Märett nekar sigh
något uthlåfwat. Herr Elias, att modren låfwat arbeta om sommaren enär hon finge budh, och
dåttren heela åhret utan löön, dhetsamma betygar Joon Olson. Märett bekändhe omsijder sigh
låfwa tiena honom ett halfft åhr utan löön, men h:r Elias och Joon at hon nämbde heela åhret,
dhet dee willia hålla med sin edh, och att Pähr Erson sadhe dhet hon förr illa tient och icke
wille wetta deraf, och Märett sade sigh eij minnas låfwa meer än ett halfft åhr.
Nämbdemän Erich Pederson i Arfsundh och Oloff Jonson betyga att Märettz moder
begärt deth dee wille laga att Pähr Erson intet skulle dåttren lagföra, emädan som hon umaga
war, och sagt meera än hon borde, och Pehr Erson swarat sig dhet eij kunna göra, efftersom
han så illa berychtat war.
Nämbden öfwerlade saken sållundha att såwijda Märett intet huarken strax heller sedan
wijst något klädereef, icke heller wara bruttin oferdigh, fått blånader heller blodhwijthe,
modren och dåttren mycket benägne at squallra på folck, och bäggie bedit om förlåtelse, och
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låfwat tiena utan löön. Altså kan nämbden intet finna sigh i anledningh af 12 cap.
Edzörebalken landzlagen, [fol. 238r] böra honom wäria heller fälla, utan effter domarereglan
hålla säkrast wara att i sådan mörck saak döma honom derföre frij.
Ändoch Peder Erson är angifwen at hafwa låfwat Märett Olufsdoter ett kiortellklädhe om
han widh fäbowallen fått henne besåfwa och häfda, och enär hon dertill nekat, skall han icke
allenast rijfwit håår uhr hennes hufwudh, utan och kiortellen frammantill, och bruttit hennes
högra arm ofärdigh, och lijkawäll intet fått sin onda willia främia. Så befinnes lijkawäll att
hon huarken strax heller sedan wijst något klädereef, icke heller wara bruttin oferdigh i
armen, fått blånad eller blodhwijte, huartill kommer att Märett medh sin moder betygas wara
mycket benägne att squallra och förtalla folck, och dertill medh anhållit att saken skulle
nedertystas, och dee låfwat arbeta utan löön. Altså och fördenskuldh har nämbden i
anledningh af 12 cap. Edzörebalken L.L. intet kunnat finna sigh böra honom wäria heller
fälla, utan håller säkrast wara, effter domarereglan (som biuder och tillåter i mörcka och
blinda saker wara benägnare at släppa den skyldige än straffa och saakfälla den oskyldige) at
befrija Peder Erichson för samma angifne saak.
11. Nills Olson i Tiwarsgården tiltalltes wijdare om köpte toback i Norie om winteren 1687,
och tillstår sig köpa twå skålpund. Men Arfwedh Betulander föregifwer dhet wara 4 skålp:d.
Oloff Elieson i Backen berättar sigh see honom köpa 1 ½ skålp:d eller twå, och meera weeth
han intet derom säija. Arfwedh, at Nills opwogh tobaket widh heemkombsten och läth sin
syster Kerstin få tree skålp:d, deraf hon sållde heela tijden, så till dragouner som bönder, dhet
han säger sigh kunna bewijsa. Länsman, att Nills Olsson a:o 1687 om winteren angifwit och
förtullat ett skålpund.
Såsom Nills Olson haar köpt i Norie 1687 twå skålpundh tobak, och icke angifwit och
förtullat meera än ett, så dömes han effter Kongl. Maij:ttz renoverade tobakz placat a:o 1670
och dess 12 § att ett skålpund toback skall wara confiscerat och i dess ställe 21 1/3 öre s.m:t,
och han som een Kongl. Maij:ttz förbudhbrytare [fol. 238v] saker till sine 40 marck. Och
såwijda summan är ringare än 15 skålp:d, böte allenast åtta dahl:r s.m:t och söke Arfwed
Betulander Nills Olsons syster Kerstin för hennes sållda toback, som han bäst gitter.
12. Erich Gunnarson i Öfwerhallen, som åboer ett cronhemman aff 2 tunlandh, huaraf 1 ½
tunlandh är tilldelt Erich Jonsons rusthåldh på Hammarnäset, tilltalltes för huusröta aff Erich
Jonson. Resp. att han eij meera hunnit än opbruka åkeren wäll, och den hägna, tillijka medh
ängiarne, och af nyo opbygt een badstufwa, stolpbodh, foderbodh och swijnhuus, och andra
husen hållit med barcktaak. Syn skall derpå 1683 eller 1684 wara hållen och icke sedan, men
eij widh handen, dåch berättas at stufwan är förfallen och odugligh, och låfwar till
nästkommande sommar een ånyo opsättia och förferdiga, till huilken ända han haar kallat till
sigh sin brodher, huartill han förmantes, wider laga botum.
13. Munsterskrifwaren Johan Strandell angaf Peder Olson i Jerstad intet hafwa betallt på
1685 och 1686 åhrs uthlagor meera än 14 öre s.m:t, som öfwerskötz på 1684 åhrs, och på
1687 rester 9 dahl:r 13 öre 20 s.m:t, och på 1688 haar han betallt till inquarterade dragon fem
dahl:r s.m:t och äger slätt inga löösören, eij heller något dhenna wåår till datum sådt, och till
at wijsa sigh vigillerat, begärer han på hans hemman 3:die opbudet, som skedde och
protocollerades.
14. Hans Larsons hemman på Wercköön opbödz tredie gången till creditorernes betallningh,
effter huar och eens hafwande rätt och förmåhn.
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15. Mårten Pederson opbödh sitt faders Peder Olsons hemman Myckelååsgården à 2 ¼
tunlandh, inbördat af sine syskon för 90 dahl:r s.m:t oklandrat, med alla dhess tilliggiandhe
låtter och lunder.
16. Anders Mårtenson insinuerade een lagbuden och lagstånden köpeskrifft aff den 13 junij
1654, gifwen af Enar Siulson i Myckellåsen och Hans Mårtenson i Hölandh på dhess [fol. 239r]
swägerskas wäghnar på halfwa gården i Giethåsen för 36 r.d:r, som till fullo nöije betallte äre,
hafwandes han dermedh å tree laga tingh procederat, och sidsta gången, den 7 octob. 1686,
opbiuda låtit utan klander, och sålledes laghståndit som lagen dicterer och biudher, dy
resolverades dher å laga fångsbreef att bekomma.
17. I lijka måtto incaminerade Anders Mårtenson en lagbuden köpeskrifft af den 25 junij
1685, gifwen aff Mårten Bengtson i Wällwijken på des hustrus Kerstin Oluffzdotters fädernes
jordh i Giethåsen, som är halfwa gården, för 75 dahl:r s.m:t, huarmedh han lagligen
procederat och kiöpet opbudit å tree laga tingh. Och såwijda sidsta opbudet är skedt d. 29
aprillis 1687 klanderlöst, altså dömbdes derå rätten laga confirmation och stadfästelse.

Ting 8 och 9 oktober 1688
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:12, fol. 302r – 306r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3475, fol. 152v – 157v, RA.

Anno 1688 d. 8 och 9 october med Hallens tinglagh, närwarande heradzskrifwaren Lars
Sundbergh och dese såto i nämbden.
Oluff Hanson i Önstad
Erich Person i Arfsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oluff Jonson i Backa
Peder Persson i Höhle
Lars Jonson i Kläppe
Hellie Jonson i Ifillsnääs
Mårten Person i Myckellåsen
Jöns Person i Wästanedh
Peder Erson widh Åhn
Nills Nillson i Quitzle
Tyrris Jönson i Mårtsundh
1.

Dato oplästes förr specificerade Kongl. Maij:ttz placater.

Ödeshemman
2. Hallens sochn, Brasta. Jon Jeppesson 3 tunland, räntar 16: 12: 12, är brukat af tuenne
bönder, Jon Jeppesson och Peder Olsson. Peder Olsons ½ deel 1678 obrukat och kastatt af
sigh 25 lass höö à 1 öre. 1679 och öde legat, och rentat en gillingh höö, som icke wärderat är.
Joon Jeppeson, som dhet andra halfwa äger, optagit dhet som öde warit på 1680 åhrs frijheet.
3. Helliesundh. Anders Jonson 2 tunl., räntar 12: 31: 12, öde 1678 och 1679, och senare
åhret kastatt af sigh en gilling höö, och på 1680 åhrs frijheet optagit aff Anders Anderson, och
sedan antagit aff Joon Pederson medelst fadrens der inlagde penningar. [fol. 302v]
4. Gåije. Halfwar Jeppeson 3 ½ tunland, räntar 17: 3: 12, öde 1680, då Halfwar såth fången,
och antächnat 1/3 deraf för chrone, deth Halfwar antogh utan frijheet och söker inlösat.
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5. Norderöön, Bööle. Nills Hanson 3 tunland, räntar 15: 28: 12, 1677 för öde och kastatt af
sigh 39 skylar korn, 32 lass höö. Werderat tillhopa för 10 d:r 24 öre. 1678 för öde, och
föregifwes wara för grääsgeld brukat, huilcket är opfördt för 2/3 chrone.
6. Åhlstad. Jon Hemmingson 4 ¾ t:l, räntar 21: 11: 12, som 1678 förmådde intet såå meer
än halfwa hemmannet, och sedan hafft deth i bruuk och nu sålt åth 2:ne, huilcket är opfördt
för 1/3 [1/6 enl. hovrättens renovation] chrone.
7. Trustad. Nills Mårtenson 5 2/3 t:l, öde 1677, 1678 och 1679 och optagit af honom på
1680 åhrs frijheet. (1677 åhrs ödeslängd är icke tillstädes) 1678 räntat 23 skylar korn och een
gilling höö för 7: 10: – och 1679 en gillingh höö.
8. Hiellstad. Oluff Jönson 7 ½ t:l, räntar 30: 11: 12, som brukades aff 2:ne bröder och Erich
Jonson war soldath och 1674 uthcommenderades och des halffpart blifwit ödhe.
9. Rustmestar Mårten Reuther tilltallte Peer Olson i Hiellstad för deth han skall hafwa
gömbt till 20 st. mussqwetkuhlor, som dragon Petter Åkerman stullit, och det insatt, dhet
Åkerman tillstår och berättar att Peer Olson, tillijka med sonen Oluff, lågh i sängen och tagit
emoth kulorne. Resp. att han dhet aldrig giort, utan han i hans frånwaru sagt åth systran
Gertrudh, som hemma war och lågh i ungnen, dhet hon skulle låta blij orördt, dhet han
inladhe och kastade under bänken. Feltwäbell Hans Reuter, dhet Gertrud sagt, Peer Olson för
sitt omaak några kuhlor fått, och dem giömbt i källaren, som skulle wara i behåldh, huartill
Peer Olson nekar, och föregifwer sig alldrigh wettat af dem förrän Arfwed Betulander kommit
dijth och tagit dädan kuhlorne, och dy bedit sin son gå till rustmestaren och berätta om
kulorna, och Arfwed och Adam Raaf hindrat honom, [fol. 303r] dhet rustmestaren säger gåssen
för sig sagt. Gertrud betygar att Peder Olsson intet war hemma enär Åkerman kommit och
lagt något i een trääsko som lågh under bänken, wettandes intet huad det war, och hörde
honom bedia sig säija åth manfolcken att dee deth intet skulle röra, deth hon förgath i sin
opassligheet, och morgon effter kom Arfwedh och Adam och togo deth bårt, då Olle wellat gå
och deth oppenbara, men af dem hindrat. Gåssen Olle nekar alldeles sig wara hemma heller
liggia i sängen enär Åkerman dijth war.
Såsom Peder Olson intet kan öfwerbewijsas hafwa emottahit dragons Peder Åkermans
stullne kulor, huilcka insattes i hans frånwaru och sedan uthtoges af Arfwedh Betulander och
Adam Raaf, och hans son Oluff wellat dhet oppenbara och blefwen hindrat af dem, altså
lämnas Peder Olson dherutinnan frij.
10. Bertill Pederson på Hammarnäset kärade till Hans Larsson på Wercköön om halfwa
Trestadzlägdan som Biörn Jacobsson på Wercköön hafwer pantsatt till Erich Jonson på
Hammarnäset för 20 goda gambla dahl:r, som panteskrifften, daterat Sunde anno 15xx [hela
årtalet ej noterat], uthwijsar, huilcken gamble h:r Oluff i Trångh berättas (effter sahl. Gunnar
Ersons relation) skall utan laga doom igentagit, och under Wercköön än är liggiandhe,
begärandes dhen niutha till des han får sina penningar. Huartill Hans Larson swarade sigh eij
mehra innehafwa än hans antecessor niutitt, och gambla grannar honom wijst hafwa,
opwijsandes een tingzdoom aff d. 10 martij 1649, som lyder at Erich Nillson tilldömbdes 3
tunland jordh i Wercköön till odall etz; och at han skulle betala till Mårten Jeppesson 10 r.d:r
som han inlagdt uti Trestadlägdan. Herom är på tinget 1684 eller 1685 ransakat, och 1685 är
den twistige lägdan aff gode män besedt, och protocollen icke wid handen. Dertill med är
samma förpantade ½ lägde ifrå Wercköön uti gamble h. Oluffz tijdh i Trångh kommen till
Wercköön igen, och som berättas, skall h:r Oluff för 30 åår sedan wara genom döden
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afgången. Altså stadnar rätten dermedh at halfwa Tredstadlägden förblifwer under Wercköön
till des kan wijsas att den olagligen är dijtkommen.
11. Dato beswärade Mårten Anderson i Gietåsen, Oluf Olson ib:m [fol. 303v] och Zachris
Mårtenson i Böle sig öfwer dragon Johan Erson Juncker för dhet han i denne höst stullit aff
deras sädh och kornskylar uthe på åkeren, det bästa som in i banden warit, och af dee 14
skyhler Mårten hade uthe, då han deth blifwit warse, wore ellofwe skylar så handterade, och
enär han sedt dereffter i brådden af dhet införde, funnit öfwerst några bandh äfwen så
handteradhe, och Oluf Olsson hade då allenast ute fyra skyhlar, huaraf twå dito woro
afskurne, wettandes beggie intet om allt deras införde korn äfwen är afskurit. Aff twå skyhlar
Zachris i Böle tillhörige, huart bandh innantill afskuritt axen, och på siu dito något her och
der, huartill Johan Erson beiakar och berättar sig det allt för nödh skull giort till lijfs
oppehälle, och icke fått derutaf meera än twå kannor korn och några ax outhgnuggade,
beklagandes sig för swårt falla i denne dyra tijden, at kunna föda hustru och barn, och af
hungers nödh dhet orådet sig tagit at kunna under wachthållande, som då tillstundade,
subsistera. Actores föregifwa att dee hoos honom igenfunnit så mycken afskuren ax som een
halff tunna oppfyltes medh. Johan förmente dhet icke wara så mycket, kunnandes eij wetta
huru många skylar han sålledes skuritt axen uthaff. 1687 om sommaren har han stullit aff
Jöran Pederson i Högen en flesksijdha, den han igenfått, dhet han tillstår sig i trångmåhl giort
och förlijcht bonden med en månadz tractamente, och derföre är dhet eij blifwit angifwit.
Actores framhade omtallde en halff tunna merendels full aff kornax med half aln
halmskiälcka, som æstimerades wara fem kannor, och twå dito som af honom bekändhe äre
wara förtärdhe.
Nämbden öfwerwägade saken som nogast och enhellelligen voterade att hans giorde tiufft
uth på åkeren blijr räknat såsom annat tyfwerie, af skähl at han merndels deth giordt aff
hungers nödh och mangell på lijfs oppehälle för sigh som skulle gå på wacht och ringa föda
för hustrun och tree små barn i denne swåra tijden.
Ändoch lagen determinerar hårt straff för agnebakare och dee som stiäla och stubba ax af
hallme å åkrom, så är lijkawäll dragons Johan Erson Jonckers giorde gerningh derutinnan
medelst des ringheet och hans brist på födo för sigh, hustrun och barnen i denna dyra tijden
considererat och ansedt såsom annan tyfnad, och altså dömmes han effter Kongl. [fol. 304r]
Maij:ttz straffordningh at betalla dee förtärde twå kannor korn och treedubbelt så mycket som
hela tiufnaden war, som är tillsammans 23 kannor korn, doch uti underdåhn ödmiukheet
under höglofl. Kongl. Swea hoffrätz högrättwijse och äntlige resolution heemstält.
12. Hans Larsson Biörckman tilltalltes för 2 tunnor en fierding interesse för 3 tunnor
magazijns spannmåål som föres pro resto af sal. Roshemi sterbhuus för dhet han caverat 1675
för gamble länsman Clemmet Olsson, och bem:te 2 t:r 1 f:g skolla restera för interesse deraf.
Resp. att han för honom intet caverat, förmenandes dhet herkomma af 3 tunnor spannmåhl
som för giästgifwerijet i Hallen 1674 nöthz, och Clemmet Olson förmådde sigh ordre dem at
niuta, dem Hans Larson måtte betalla med penningar, huarå han Roshemi quittens hafwer.
13. Tyrris Jonson i Mårtsundh och dragon Hans Bödz käradhe till Mårten Oluffson i
Mårtsundh för dhet han skall beskylt dhem hafwa stullit uthur hans pungh förledne
pingestlördag enär dee warit i badstufwa. Resp. att han lade sin pungh i sin mysse, och den på
badstugutaket, och kommande der uth woro deri lagde 2:ne caroliner [silvermynt] bårta, och
dy frågat dem särskilt om dee sedt dem heller på narri dem tagit, men intet tillagt någondera
tyfnaden. Swarades att Mårten Resolut beskyltes och, den han förlijckt och dy intet klagat,
beropandes sig å dragon Anders Tårsk, som skall kunna betyga honom dem fulleligen
tyfnaden tillagt, huilcken berättar sigh derom wettskap hafwa, och effter aflagdan edh
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wittnade att Mårten sacknadhe 2:ne christiner [silvermynt] enär han kom uhr badstufwan och
misstäncht Mårten Resolut derföre och skickade effter honom och frågade om han dem tagit,
och enär han nekat, sade han, så måtte Hans Bödz dhet giordt, som effter tillfrågan och nekat,
och Mårten sagt, der wore inga flera än j och Törris, och enär Tyrris kom, frågat honom och
derom, som och nekat, då Mårten sade, j må alla tree kallas widh, iag håller eder alla tree lijka
godh, och j måtte skaffe migh mina penningar igen, derpå dee togo denne och sahl. Swen
Anderson till wittnes. Mårten [fol. 304v] Resolut berättar Bödz hafwa strax dereffter wexlat een
carolin hoos Erich Person i Arfsundh.
Saken togz i betänckiandhe och kan eij afdömmas förrän Mårten Resolut kommer
tillstädes och blifwer förhördh.
14. Hans Larsson Biörckman tilltalltes för dhet han intet skall wålat utanför Wercköön
emellan Myrhammaren och Sanden. Resp. att dhet stycket kommer Åhlstaerne till, som
tolffman Oluff Hansson betygar, effter giord förordningh för någon tijdh sedan, sant wara.
Altså tillsades Åhlstaman dhet häreffter fullgöra wid botum.
15. Nills Mårtenson i Trudsta bekänner at 5 tunnor korn länthes uhr magazijnet till 5 st.
bönder på Norderöön, och hans nambn blef för dhem alla anskrifwen, huilcka blefwe åhret
effter betallte på en tunna när, som Oluf Olson i Önstadh intet betallte, huilcken sedan af
denne blef uthtagen, emädan som han war derföre skrifwen, wettandes intet wäll huad åhr
dhet skedde.
16. Dato wndersöcktes om Peder Ersons ödeshemman Åhlstad på Norderöön 4 tunlandh.
Peder Ersson dödde pass 1670, och effter honom brukade hans mågh Anders Olson gården,
som war soldhat, och 1674 bleff uthcommenderat. Altså blef hemmannet öde 1675, och warit
till åhr 1684 exclusive, då Oluff Jönson dhet antagit, och låfwat skaffa löffte åhr från åhr, och
icke kunnat præstera. I medler tijdh är halfwa åkeren opkört och brukat, och husen reparerat,
att han kan der boo. För ett åhr sedan haar han gifwit sig till dragon, och niutit räntan
annorstedz, och utan afgifft det brukat a:o 1684, 1685, 1686, 1687 och 1688. Ingen
besichtning hafwer der warit, utan dragitz fram till dess han skulle skaffa löffte, men betygas
interim honom ingallunda under sex åhrs frijheet kunna dhet fullkombligen oprätta, emedan
som der ingen timberskogh eller näfwer fins, utan lång wägz måst leija eller köpa.
17. Oluff Pedersons i Giällstadh 4 t:l. Hans Larsson på Wercköön tillgripit dhet 1684 och
olåfligen slagit något höö derpå, och berättar sigh inga medell hafwa att betalla [fol. 305r]
räntan medh, som och i sanningh är, och är hans hemman Wercköhn med dess ringa löösören
tree gånger lagligen opbudit, creditorerna till betallningh, som större delen herflyter aff
cronones räntor och till allas förnöijande effter wärderingh intet tillräcker.
18. Nills Hansson i Böhle hafwer samma hemman 1686 och 1687 olåfligen bärgat och höö
slagit och förtröstatt at kunna skaffa åbo derpå, som intet är skedt, huilcket innewarande åår
1688 betygas wara alldelelles orördt.
19. Nills Hansson betygas intet äga Bölesgården, utan munsterskrifwaren Peder Böriesson
effter Roshemi annotation betallt 1660 och 1661 åhrs räntor deraff och tagit det i possession,
och enär han fölgde regementet 1674 uth, betrodde han Nills Hansson derom, som sedan suttit
der som een landbonde, berättandes sigh allenast äga tree köör och ett stodh, föregifwandes
sigh hafwa supplicerat till h:r gouverneurens excell:s derom at benådas med ödeshemmannet
till höbool undher Böhle, som och opfördt för 2/3 chrone, och ingen resolution derpå fått. I
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medler tijdh och strax utan opskåf skall all hans egendom inventeras och werderas, Kongl.
Maij:tt och chronan till försäkringh.
20. Feltwäbell Hans Rytter anklagade på capiten Gerhard Lilliecrantz wägnar Erich Påhlsons
sönner i Höhla, Nills och Oluff Erichzsönner för dhet een deras häst hans häst förledhne wåår
i skogen bittit lytt, och hade låf till at släppa sin i beth aff klåckaren Anders Olson ib:m, som
berättar capiten dhet af sig begära och intet få låf dertill, utan enär hästen sedhan blef dijthförd
i hans stall, haar han giort och satt ståck på honom och släpt till sina stodh, som allena gingo,
hwartill Nills Erson swarade sigh tillijka medh Anders Olson och Peder Pederson hafwa
obytten skogh, och sin häst med sina stodh släpt till skogz och eij wettat dhet Anders Olson
intagit capitens häst, förrän trumbslagaren Nils Berg twå dagar effter wiste berätta dhet
capitens häst warit kommit ihoop med hans, och då strax tagit sin derifrån, wettandes intet
annat tillförne än [fol. 305v] capiten hade sin häst inne, beklagandes feltwäbellen deth capiten
dess medelst ingen nytta af hästen i denne sommar kunnat hafwa, och måst dy leija häst till
Sundzwaldh effter magazins spannmåhl. Lars Jonson, deras granne, berättas hafwa allena så
stoor afdelt skogh och bethesmarck som dee andra tree bönder i byen, huilcka säija sigh gärna
skulle unna capitens häst beth, om deras skogh och bethesmarck icke wore för dem sielfwa
knapp och ringa nogh. Hästen besågs och befans warit bijtin på knäet af wänstra framfothen,
huilcket är tiockare än dhet andra, huaraf han något stehl är, och lärer intet öfwerwinna.
Trumbslagaren Nills Berg, att han kom gående, och icke långt ifrå byen sågh hästarna bijtas
om stodhen, och dem åthskillde, dhet han sade för Nills Erson, och han strax lät taga sin häst
derifrån.
Till dombs voterades enhälleligen.
Såsom Peder Pederson, Nills Erson och Anders Olsson hafwa oskiptat skogh och
betesmarck, och Anders Olson antagit h:r capitens häst och släpt till sina stodh dee andra
owitterligit, huilcket sträfwar emoth lagh och skogzordningen, och Nills Erson så snart han
dhet wetta fått, sin häst intagit, altså finner rätten skälligt att döma Nills Erson i dhet måhlet
frij och otilltallt, och h:r capiten söker Anders Olson, som hans häst intagit och uthom sina
grannars wettskap och willia släpt till skogz, dhet bästa han kan och gitter.
21. Hans Larson beswärade sigh öfwer gamble förarens Erich Påhlsons hustru Elsa
Erichzdotter för deth hon d. 8 julij sidstleden på Norderöös kyrckiowald sig öfwerfallit med
hånlige ordh, och kallat een försworn man, begärandes få kyrckiofredh. Resp. att han bårgade
aff henne strax effter wåhrandan wallmar till en råck, och i pant satte twå messingzbäcken, at
lösa igen till midhsommaren, och efftersom dhet intet skedde bedit honom i kyrckstufwan, der
hon boor, at lösa sin pant igen, emedan som hon behöfde sina penningar at betalla
kyrckioherden sin skatt aff prästebordet, då han så wäll som förr låfwade betallningh, och
enär han gick uth påmint honom derom ånyo, och sagt huru han medh edh låfwat till Johannis
betalla och inlösa sin pant, och eij effterkommit, och meera haar hon intet sagt, som tolffman
Oluff Hanson skall kunna bewittna. Oluff Hanson, att hustru [fol. 306r] Ellsa honom krafd och
bedit lösa sin pant, alldenstundh hon kunde intett längre mistatt, för dhet hon war skyldigh
kyrckioherden, och påminte att han swurit sigh skolla på föresagdan tijdh lösa sin pant igen,
huaröfwer Hans Larson fan sigh offenderat och ropade honom till wittnes deröfwer, och fleera
ordh föll dem intet emellan. Under discurs medh Erich Påhlson kallade han Hans Larson
liugare, at han af een och annan tager till läns och liuger för dem, huaremoth Hans Larson
protesterer och förmenar sigh dhet eij giordt, kunnandes intet sådant tåhla inför sittiande
rätten.
Alldensundh hustro Ellsa Erichsdotter intet kan bewijsas medh ohöflige ordh påmint
Hans Larson Biörckman at igenlösa sin pant för bårgat och på kiöp tagne wallmar, så kännes
hon frij för Hans Larsons tilltahl dherutinnan. Och såsom Erich Påhlson inför sittiande rätt i
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hastige modhe kallat honom liugare böthe han effter 43 cap. Tingmålabalcken dherföre tree
marck:r.
22. Mårten Pederson opbödh andra gången Peder Oluffsons hemman i Möckelåsen af 2 ¼ t:l
för 90 dahl:r s.m:t, inbördat aff sin hustrus syskon, som köpebrefwet innehåller, nembl. Jöns
Mårtson 30 dahl:r s.m:t, Oluff Person i Kläppe 24 d:r dito, Påhl Mårtenson i Bäck på sin
hustrus wägnar 12 d:r s.m:t. Märitt Persdotter dertill cederat sin arfsrätt, som är 24 öre s.m:t.

Ting 7 och 8 mars 1689
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 27r – 32r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3477, fol. 253v – 257v, RA.

Anno 1689 den 7 och 8 martij höltz laga ting medh allmogen aff Hallens tinglagh, wederwarande befallningzman welbet:de Jacob Graan och desse såto inämbden.
Oluff Hanson i Önsta
Erich Pederson i Arfsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oloff Jonsson i Backen
Peder Persson i Höhlan
Hellie Jonsson i Ifallsnääs
Mårten Person i Myckellåsen
Jöns Persson i Wästanedh
Peder Erson wid Åhn
Nills Nillson i Quitzle
Tyrris Jönsson i Mårtsundh
Jöran Olsson i Wällie
1. Dato oplästes Kongl. Maij:ttz barnemordz placat, och påminthes om sollicitantz placatetz
innehåldh och dess effterläfnadh.
2. Effterskrefne äre effter noga undersökningh intygade wara så uthfattige och oförmögne at
dee intet mächta uthgöra 1688 åhrs innestående rijchzdags bewillningh etc.
Hallens sochn
Låsböle
Hallen
Bye
Mårtsundh
Quissle
Helgesund
Arfwesund
Hougsta
Gåije

Joon Jönsson
Änkian hust. Märett
Halfwar Oluffson
Swen Andersson
Nills Jonsson
Halfwar Oluffsson
Oluff Nillsson
Erich Swensson
Erich Bengtsson
Halfwar Jeppeson

Norderöö sochn
Wercköön
Hans Larsson
Bööle
Nills Hansson
Åhlsta
Anders Persson
Oluff Jönsson
Trusta
Nills Mårtenson
Wästaned
Jöns Persson
Simon Erichsson
Gunnar Oluffson

rökar

tunl.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

rökar

1
1
1
1
1
1
¼
1
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4
2½
2½
2½
4
4
4
3½
tunl.

6
3
4
4
5 2/3
4

son

1
1

dotter dräng piga

1
1
1
1
1
1
1
1

son

dotter dräng piga

1
1

1
1
1
2
1

3

1

1/3

1

Mariæby sochn
Getåsen
Jersta
Kläppe
Böle

rökar

Enkian hust. Märet
Peer Oluffsson
Erich Persson
Chresten Steensson

1
1
1
½

tunl.

son

dotter dräng piga

2
3 1/3
2½
2¼

1
1
1

1
1

3. Dragon Chrestian Demant föredrogh hurusom han hafwer friat till pijghan Anna
Pedersdotter ifrån Mariæby och Jellstadh, som tienar hoos Törris Jonsson i Bööle utj Hallens
sockn, och fått hennes bejakan dertill. Men Törris, som är des syskonebarn [kusin], honom
derifrå hindrar, och utj Peder Ersons närwaru widh Åhn sagt att han will komma ofwan i sitt,
och sagt sig deth wähl kunna förklara. Nämbdeman Peder Ersson berättar deth Chrestian
kommit till sigh och bedit komma och höra på Tyrris ordh och tahl, deth han giorde, och
kommande i Törris stufwa frågat huad dee sins emillan hade, då om gifftermålet begyntes
talla, och Törris sagt att Chrestian skulle aldrig få Anna, ty han kommo då at liggia ofwan i
sitt, och enär Pedher frågade honom huad han dermed meente, swarat sig kunna och willia
dhet sielf förklara. Törris föregaff sig eij annat dermed förstå än at han icke skulle bårtfria [fol.
28r] sin lagstadde pijgha och läggia sig i hans kööp, emädan som han sade och tråssade sig
willia och skulle tagha pijgan ifrån honom. Nämbdeman Anders Persson i Öfwerhallen, som
haar Törris syster till hustru, berättar Törris säija, då han stämbde honom till ting och han med
Chrestian ordkastades om förra buller, att han intet skulle kommit ofwan i huus om han wettat
något deraf. Chrestian sade sig eij wettat deraf, och Törris att han intet skulle gått dijth. Effter
uthförlig påminnelsse och wahrningh bekände Törris Jonsson sig icke wara för henne frij, och
för twå eller tree åhr sedhan begynt sammanlag med henne. Anna Pederdåtter, att han sig
låckat och sagt sig willia swara till den syndan, och förhöra om han skulle få henne ächta,
men intet sedan nya kyrckioordningen oplästes, och hållit deth omöijelligit, och dy hafwer
hon befriat sigh med Chrestian Demant, och bekänner deth Törris henne dertill låckat, och
hafft beblandelsse tillhopa.
Törris och Anna äre födde af huar sin samsyster.
Såsom Törris Jonsson hafwer bedrifwit lönskeläger medh sin syskonebarn Anna
Pedersdotter, så dömmes huardera effter Kongl. Maij:ttz straffordningh och des 2 § at böta
åttatijo dahl:r s.m:t.
Törris begärte ächta henne emädan som han till så stoora böter fältes, huartill han nekade,
huilcken hans begäran och sträfwar emooth nya kyrckiostadgan.
4. Feltwäbell Hans Rytter angaf Oluff Hansson i Önstad förledne höst in octobri på Jerstadz
skatteskogh hafwa skuttit et älgzdiur, som sträfwar emoth Kongl. Maij:ttz skogzordningh?
Respondebat [svarade], att han 1687 på sin skogh oprättat elgzleedh, och 1688 in octobri
sändt sin son dijth at efftersee om något diur wore gångit före, deth han såg wara skiedt, och
at diuret wältat och tommat sigh, och änteligen blef deth warse medelst hundens ophissande,
och såg deth hafwa fått hugg, men eij [fol. 28v] stört, och dermed gått heem. Andra dagen som
war een lögerdagh sändt sonen och mågen dijth och funnit diuret på samma orth, som ändå
läfde, och eij förmådde gå långt undan, och dermed gått heem igen. Måndagen dereffter
fölgdz dijth och hafft hunden med sigh, och funnit diuret på Tifwarsgårdz skogskijhl,
huaremellan Swediemans skogh är, då hunden deth söchte och diuret eij förmådde i förstonne
gå långt undan, utan allenast somblige och några gånger sprungit åstadh, och sedhan stadnat,
at folcket kunde wara och wore iempte deth, och altså tyckte eij wara nödigt längre gå
dereffter och förnöta tijden, emädan som wäll kunde pröfwas, att deth fått dödzhugget, och
kunde eij längie läfwa, och altså dhet skuttit, wettandes intet på huars skogh deth skedde,
efftersom skogzkijlerne äre smahla. Feltwäbelen föregaf deth wara fält på sin skogh. Oluff
Hansson berättade sig hafwa hafft gode män, som sedt föregången. Feltwäbellen, at han sedan
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diuret war skuttet, några nya led giordt och opsatt, och will skyla sin gärningh, som skulle
deth för ett aff dem gått, huartill han nekar, beropandes sigh på dee män som deth besedt,
nembl. Jöns Pedersson i Wästanedh, Peder Persson i Månsgården och Mårten Andersson i
Gietåsen. Huar emoth exciperades sållunda att Jöns Persson är Oluffs mågz broder, och
Mårthens syster är Jöns Perssons hustru. Feltwäbell, at han, länsman och män förr dijt hafft.
Resp. att han deth eij wiste och fick altså intet wijsa dem huru tillgångit war. Länsman
Chrestier Persson hade med sigh på synen Jöns Pederson. Feltwebell, att han fått een älgzkalff
och dy haar älgzkohn gått der i neijgden till dhess hon blef skutten, huartill nekades. Men åtta
dagar förr gick kalfwen för ledet, och då war jorden baar. Peder Pedersson i Månsgårdh, at
tuenne wuxne diur synthes gått innanför ledet, och ett gått [fol. 29r] genom ledet och fått hugg,
och på udden eller skiächtan synthes håår, talg och gårr [inälvor eller tarm- eller
maginnehåll], och ett diur afsijdes, och sprungit öfwer gården eller balcken, och at fällarne
[spåren] syntes ett stycke ifrån eedet och gått stoora fiätt, men eij kutat eller sprungit
iämföttes. Fältwebelen förmente omtalde udd wara den som träffat fångne älgzkalff.
Mårthen Pedersson i Myckellåsen berättar sig wara kallat at see på Oluff Hanssons
elgzledh, och kommande med feltwäbelen till skogs, war okunnigt huarest dee wore, förrän
Peder Anderssons son i Swedie dem uthwijste. Då funnes gamble spårr och groper, men
kunde intet sees räckia till något ledh, som wore sex, huaraf tree wore gambla och tree st. nya,
och besågo 2:ne uddar. På den ena war håår, talg och gårr, och på den andra allenast tree håår
och liten blodh, och på andra sijdan något långt ifrå ledet, syntes några tommor, och på een af
dem lijtet bleckt af blodh, och gambla spårr åth ledet, men gingo eij alt fram till ledet. Diuret
fältes om måndagen och besichtningen skedde lögerdagen dereffter, och derpå fölliande
måndag höltz ofwanskrefne aff Peder Pedersson.
Mårten Andersson i Myckellåsen, att 2:ne spårr synthes af wuxne diur, som gått effter
huarannan, och dels bredewidh, huilcka wore dels igensnödde, deth ena gått igenom ledet och
deth andra ofwanföre, derest intet då bygdt warit, utan sedhan. På udden war håår, litet gårr
och talg på tågan, huarmed udden war fastbunden. Wedh sielfwa ledet hade folck, som
förbättrat stången, trampat, at spårren intet syndtz, men lijtet dher ifrån synthes dee, och sedan
åthskillige tommor hardt inwijdh huarandra, och på denna synthes lijte som blodwatn, och
intet grofs sniön der op, emädan den frusin war. På een annan udd war mycket håår, talg och
gårr, men inga fälar. Feltwäbelen, att han intet kunde see några fählar till ledet, uthan [fol. 29v]
ett stycke derifrån, widh tommorne, och att udden plägar gemenligen bestrykas med talgh, att
han eij råsta skulle. Mårten består sin gjorde relation, och weeth intet huru därmed wijdare
kan tillgångit wara.
Peder Ersson i Månsåsen berättar sig förledne höst, sedan sniön war litet fallen, wara
tillijka med Oluff i Rijse och Oluff i Backe widh Swensiökiernan och hörde om morgonen
een byss-smäll, som tychtes wara östanför Brattåsen. Den andra frukåstdagztijdh wästeruth,
och 3:die middagztijdh längre wästeruth, wettandes intet huem deth monde göra, men samma
dagh skeddet som älgen bleff skutten. Denne hörer illa och ähr dömbd för tijonde försnillande
på åkeren.
Olof Thomsson i Backen att han war östanför Swänsiön och hörde litet effter unduns
tijdh ett skått skiutas wästsunnan för Brattååslägdan. Dhet andra litet för middagen litet längre
wäst och 3:die än länger wäst middagztijden eller litet däreffter, wettandes icke huem deth
monde wara, men om een måndag skedde dhet, hörandes hunden skälla, och eij kunde göra
åthskillnadh, om deth skedde effter fogell eller diur.
Oluff Påhlsson i Rijse, att han war stadder östanför Swenssiön widh ändan frukåstdagz
tijdh, och hörde mitt sunnan från siöön ett byss-skått. Dhet andra litet för middagen wästeruth,
och hörde hunden strida och skälla, som skulle en karll med honom slagitz, och deth
3:die effter middagen, något långt westeruth, huilcket passerat om een måndagh, och som
hördes sedan den dagen älgen war skutten.
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Chergeant Erich Jerlingh, att han fölgt Peer Andersson i Swedie till skogz, at see effter
skuttne älgh på Jerstadz skough, och funnit een älgh wara skutten och fällt, och der oppgiord,
och sedan att folck gått effter diuret och 2:ne gånger lagt ann at skiutha, som andra gången
gått för sig wid een tall, derest fängkrutet synthes affallit, och älghen gått [fol. 30r] ett godt
stycke derifrån, förr än han föll. En hund haar och iagat effter honom, och folck söckt at
mötha honom några stedz. Älgen haar somblige städz tagit tämmelige långa språngh.
Peder Andersson i Swedie, att han har sedt spår effter älgen som några kuthar tagit, men
mäst gått, och hundfiätt dereffter och tuenne persohners på sijdan een och annanstandz at
komma i förwägh med honom till lags. Tränne rum synthes, der dee wid träen wellat lägga
ann, och wid deth sidsta skuttet, där fängkruuth war spiltt, och diuret gått ett lijtet stycke
derifrån, på 40 stegh pass, och något derifrån åthskillige tommor hart in widh huarandra.
Fältwebellen, att dee wore såsom i een cretz, men dåch af eena diuret giorde.
Oluff Hansson, att twå skått låssades, ett effter een ekorn, och ett på älgen, effter han war
kommen på annor mans skogh, och eij kunde längre achta op honom, som dåch aff udden
störtat. Ingen dölgzmåhl är derpå lagt, utan mitt å dagen och oppenbahrligen fört köttet heem,
och tijonde bog till pastoren giort, och der eij så warit, intet fördristat sigh dertill, i een så
lithen skogh, huar omkring byer äre belägne. Der udden träffat synes och på hudan, huru
bloden satt sigh der omkringh. Dhet befans och ifrån Brattåsen, der skåtten hördtz, och till den
orth der diuret skötz är een half mijhl, och ifrån Brattåsen till Swänssiön till 1/4, huaraf
præsumeres och merckies, at wittnens hörde skiuthande icke måtte wara aff Oluff Hanssons
son och mågh effter älgen giorde, uthan aff någhon annan som där i skogen kan gått.
Hudan besågs, och befans udden träffat på högre sijdan wid liumskan, och så stoort och
diupt gått in, att han dödzhugget fått, som synas och pröfwas kan af deth gårr och talgh på
spetzen warit, och dy eenhälleligen voterat till fölliande doom.
Såsom aff föregångne ransakningh nogsampt kan pröfwas [fol. 30v] att den tuistige älgen
hafwer gått för Oluff Hanssons giller och ledh, och på högra sijdan wid liumskan af udden fått
sådant hugg, att han intet kunnat länge läfwa, som sees 1:mo aff udden eller skiächtan,
huaroppå warit gårr och fetha, 2:do och där deth eij warit, hade han eij hållit sigh några dagar
så när der bredewidh, besynnerligen efftersom han af hunden iagades, och dreefs och offta
tommat sigh, och 3:tio intet bijdat och så sachta gått och sprungit, enär hunden honom
förfölgdt, at folck kunnat föllia och oppassa sådan tijdh i synnerheet, att diup sniö och
skaraföre honom eij hindrat. Alltfördenskuldh finner rätten Oloff Hansson med sitt skiuthande
intet hafwa öfwerträdt Kongl. Maijt:ttz nådigste resolution de anno 1681 om älgz skiuthande.
Betreffande at älgen är fallen på Jerstadz skogh, och icke på Oluff Hanssons, så hafwer han
dåch sin bahna fått för ledet af älgaspiuthet, och altså i anledningh aff 36 cap.
Byggningabalcken i Östgöthalagen, huaropå det 23 cap. Byggningabalcken L.L. sig beropar,
hörer diuret Oluff Hansson allena till.
Emot denne dom appeleras under lofl. Lagmansrätten.
5. Jöns Mårtensson på Näset i Myskie sockn fordrade aff Chrestier Jonsson i Kläppe 40 r.d:r
som honom skolle restera på Myckellåsen, och han tagit hemmannet igen. Responsio.
Tingzrättens attestatum de dato Hallens tingzplatz d. 9 novembris 1681 oppwijstes att Jöns
Mårtenson uthlåfwat till Mårten Pedersson, Oluff Pedersson och Märit Pedersdotter at betalla
deras faders inlagde 60 d:r s.m:t i Myckellåhs hemmannet och halfwa uthfästat interesse 15
d:r s.m:t, deropå han intet betallat, uthan wåren effter begifwit sig derifrå, då Mårten Persson
deth måst antagha, och för Jöns derpå uthgifne penninghar kommit öfwereens at gifwa honom
i ett för allt 30 d:r s.m:t, som skedde den 20 novembris 1682 uti ländz- och tolfmäns närwaru.
Samma 30 d:r s.m:t hafwer Jöns anammat och quitterat d. 1 aprilis 1683 utan wijdare påtahl.
Jöns tillstår sig så accorderat och besagde 30 dahl:r s.m:t opburit.
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Ehuruwäll Jöns Mårtensson frijwilliogt hafwer om een wiss penningh med Mårten
Pedersson för sina penningar i Myckellåhsgården accorderat, och dem bekommit, så hafwer
Mårten Pedersson lijkawäll för hans fattigdom skuldh låfwat gifwa honom een halff tunna
korn och ¼ tunna sill, för huilcket Jöns honom tackade och war wäll tillfredz.
6. Kyrckiobyman på Norderöön Erich Påhlsson Lapp hafwer med sin hustru Elsa
Erichzdotter oprättat sin emillan ett testamentum reciprocum på sin ringa lösa ägendom, som
dee förwärftt och intet ärfft, daterat Sunne prästgårdh d. 15 januarij innewarande åhr 1689,
och emädan som intygades at ingendera af dem något ärfft, så fins deras testamente i deth
fallet enigt med Sweriges lagh 9 cap. Jordabalcken L.L. som in maiorem fidem
protocollerades.
7. Ländzman Chrestier Pedersson, tillijka med säx nämbdemän betyga att Peder Jonsson,
Peder Erichsson och Lars Oluffson widh Åhn och Hallens sockn anno 1687, tillijka med Lars
Oluffsons tree sönner, Oluff, Erich och Jon, fasttagit i skogen fyra förrymbde och på flychten
komne dragoner aff capiten h:r Magnus Ulfsparres compagnie, nembl. Johan Lustig, Anders
Dragman, Måns Klöff och Mårten Söderman, och dem lefwererat till capiten Gerhard
Lilliecrans, och warit i stoor lijffsfahra.
8. Mårten Pedersson opbödh tredie gången sine syskons hemman i Möckellåsen aff 2 ¼
tunl., som han inbördat för 90 dahl:r sölf.m:t oklandrat. [fol. 31v]
9. Chresten Jonsson i Kläppe läth insinuera sin sythningzskrifft aff d. 7 october 1688 aff
innehåldh att han antagit sin mågh Påhl Mårtenson i Bäck at förestå honom och hans hustru
till dödedagar, och der emooth niutha hemmannet både i löst och fast, aff 5 tunland, huilcket
aff brodersönerne är ehrkändt, som deras skrifft aff Trappnäs d. 8 martij a:o 1689 uthwijsar,
huilcket protocollerades och opbödz första gången uthan näste fränders åtahl och klander.
10. Befallningzman Jacob Graan påminte hurusom herr gouverneurens excell:s befalt honom
anklaga dem af allmogen som tillwällat sigh aff 1687 åhrs magazijns spannmåhl, dee fattigste
förundt, och sålledes öfwerträdt Kongl. Maij:ttz nådigste intention emooth dee nödhträngste,
begärandes at wederböranderne måge med näfst såsom för otillbörlig handell ansedde blifwa
och obligeras i så måtto tillgrepne spann[m]åhl till dee fattigste restituera. Huartill först
swaradhes med een skrifft till häradzhöfdingen att herr gouverneurens excell:s ordre derom
war communicerat, och deröfwer tinglagetz tilldelte 25 tunnor på landzmöthet inför hans
exc:s sig förklarat, med begäran eij blifwa wijdare dermedh beswärat, och sedan mundteligen
at bem:te 25 tunnor uthdeltes på dee nödhträngste effter huar och eens nödh och tarff, och dee
som intet hade penningar till lösn, och mächtighe at köra till Sundzwaldh dereffter, opdrogo
sin förmente rätt till sina grannar, och förmådde lösn, heller hade credit hoos andra på
penningar, och somblige fått sedan af dem något till läns utan lego. Icke desto mindre
öfwersågz ingifne längd på fördehlningen, och alla som intet warit mechtige den lösa,
frijwilligt sin dehl androm effterlåtit och dels af dem fått något till läns. [fol. 32r]
Nämbden togh saken i betänckiande och eenhälleligen slötho sig intet kunna dertill göra
och dömma i deth dee sielfwa ähre interesserade uti, och ingen aff allmogen derpå klaghar,
och ingen annan förstått än anslagne 25 tunnor skulle i deras frija disposition stå, emoth lösn,
och dy anhålla blifwa för wijdare tilltahl förskonthe.

159

Extraordinarie ting 10 maj 1689
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 76r – 80v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3477, fol. 298v – 302v, RA.

Anno 1689 den 10 maij höltz extraordinarie ting i Hallen, præsente pratore och ordinarie
nämbden.
Dato anklagade dragon Anders Johanson Frijmodigh sin hustru Elizabet Pedersdotter, födder i
Östergiöthlandh och Skällwijk sockn och Stigbärgz södra krogh, för hafd otillbörlig wänskap
och kärleek med dragon Nills Olson Holenius, född i Ubsala. Anno 1688 hafwer han reest till
Ubsalla, och Anders med honom till sin hustru skrifwit om sitt tillståndh, och hon föregifwer
honom hafft ett breef, att han skulle wara dödh blefwen, och dee strax een otillbörligh [fol. 76v]
kärleek tillsammans fattat och hafft, och hon låtit göra aff sin kiortell åth honom een råck, och
honom opklädt, och des bedriffter i Ubsala kan sees aff Lit. A, som är ett extract aff
protocollet, som bårgmester h:r Thomas Loårman skrifwit och underskrijffwit d. 11 januarij
innewarande åhr 1689 på ostämplat pappeer, och med signete stadfästat, aff innehåldh att
dragons Lars [ska vara Anders] Frijmodighz hustru Lissbetta Pedersdotter och dragon Nills
Holenius wore i Ubsala in martio 1688 insatte för något friare läfwerne dee skulle fördt
tillhopa, och derföre för rätta examinerades d. 31 martij, och intet welat bestå sådant. Ett
wittne betygat dem kyssat huarandra, ett sedt dem lutatt sine huffwudh tillsammans, och ett
att Lisbeta kallat Nills sitt hierta, och dee wistades altijdh tillsammans, och han warit altijdh
mäst der hon war, och sällan i sitt quarteer, som i protocollet widlyfftigare finnes. Och som
dee ingen beblandelse med huarannan tillstode, icke heller wittnen sådant sedt, dimitterades
[frigavs] dee, med förmaningh intet wijstas tillsammans wijdare.
Sedan hafwa dee på reesan ifrån Ubsala hijtåt warit i sex weckor, och som spordt är, som
twå ächta folck sig see låtit. Sedermeera dee hijtkomne wore, hafwer han theras wänskap wäll
sedt och kunnat förstå i deth dee sällan huarannans omgiängie kunnat mista, han som offtast
till henne i quarteeret gått, och hon till honom i hans, som bewijsas kan, och enär han henne
derom tilltallt swarat att dee wore 2:ne syskonebarn, och han altfördenskull wellat förbyda[?]
födzlestunden, och enär han under tijden warit bårta, hafwer han sig dijth smygat som een
annan tyff, och een natt der legat hoos henne (Lit. B.), som Frijmodigh dåwarende wärdh
Joon Nillsson i Opne betygat d. 8 huius, och föraren Jonas Brinck attesterat, lydandhes att
Holenius, som offtast enär Frijmodig warit bårtha, smygat sigh dijth, och een natt hoos henne
i stugun legat, och om morgonen gått derifrån, som syntes aff fählarne i nysniön utom porten.
Sedan hafwer hans lilla dåtter berättat, som Joon Olsson i Ophne attesterat, och föraren
Brinck d. 8 huius verifierat, nembl. med dhesse ordh (Lit. C.): Morbroder [fol. 77r] ähr sådan
hundh. När han ligger hoos moor, sparkar han mig så att iag icke får liggia i sängan, utan på
bordet, derest iag måst frysa. Moorbroder klappat moor på buken och sagt, deth är min lilla
gåsse som ligger her inne. Enär födzletijden tillstundade hafwer hon i ensligheet födt barn och
gömt deth i een badstufwa, och een hustru barnet der funnit, som wittnen kunna referera.
Sidst, enär deth bleff kunnigt, hafwer hon öfwertallt een gåsse at gå till Holenius och bedia
honom komma till sigh, berättandes Frijmodigh der hoos sig warit medh henne laghgifft ifrå
1681, då han i Bränkyrckia, söder om Stockholm, med henne wijgdes, och i 4 åhr här i landet
warit, och hon söderpå, och sidsta stoorböndagz affton anno 1688 hijt anländt, och barnet är
funnet lögerdagen effter nästförleden stoorböndag, som war den 26 aprilis, huicket i lijfwet är.
Nills Olsson Holenius, laghgiffter med Karin Grelsdotter ifrå Hohlbaken i Mattmar sochn
och Offerdalls pastorat a:o 1684 Michaelis tijdh, berättar sigh med låf och tillståndh reesa
heem till Ubsala in octobri 1687, och hade ett breeff aff Anders Frijmodigh till hans hustru,
som tiente hoos musicanten Petter Foghell på Ikohlsundz werdzhuus, till huilcken ända han
dijth reeste och deth lefwereredhe, och hon begärt få medh honom göra sällskap hijt opföre,
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emädan som swårt war längre tiena, och tree weckor dereffter kommitt effter till Ubsala, och
een månad der töfwat, under huilcken tijdh hon logerat hoos corporal Johan Fogell, och hans
hustru skall henne anklaghat, medelst dhet hon intet wellat henne penningar till köpe maath
före, lähna, warandes beggie i arrest satte derföre, och som intet oährligit kunde dem
öfwerbewijsas, endtledigade derifrån, tillståendes sigh begära aff henne penninghar till läns,
at köpa een jacka på sigh, och hon dertill lämbnat een sin kiortell efftersom hon kunde des
utan nogh kläder at slepas medhhafwa, som höltz wara wärdh 28 dahl:r k.m:t, och han gifwit
henne een obligation på 28 d:r k.m:t i Ubsala d. 21 martij 1688, och borgmestar Loårman den
besannat. Han tillstår sigh under reesan warit sex weckor, och fiorton dagar hoos sin
faarbroder Anders Nillsson i Hählnäs s:n i Håhla by, derest Lissbetha och war, [fol. 77v] men
huarken legat tillsammans eller någhon beblandellse hafft, och kan wäll händt at han någon
gångh kastat sig med kläderne på gålfwet der hon legat, men icke kommit under fällen medh
henne. Och sedermeera hafwer hon esomofftast warit till hans quartehr och fordrat betallningh
för råcken, och sagt sig råcken taga om hon icke får sin betallningh, och omsijder hafwer
Frijmodigh i hans frånwaru den tagit, och eij offtare gått till hans quarteer än han kan hafft
ährende.
Frijmodigh, att han [Holenius] några gånger giordt sig ärende at begära quarn, och
lijkawäll intet kommit att mala, huartill swarades att han wäll quarn begärt, men malit hemma
på handquarnen. Han tillstår och een affton ifrån Offerdahl dijth kommit och lagt sigh på
bäncken då Anders warit bårtha, och der sombnat een stundh, dåch om quällen gått derifrån,
som hans hustru skall wetta huad tijdh han då kom heem, och sedan, som herr Samuel
Alstadius förbudit honom wijstas hoos henne, aldrig dijth warit, som skedde Allhälgona tijdh.
Frijmodigh, att förbudet skedde Michaelis tijdh, och då war ingen sniö fallen. Resp. att deth
war förste gången och andra gången som sagt är, tillståendes att flickan kallat sig moorbroder,
men af huilckens information weeth han intet, nekandes alldeles sigh sagt som flickan skall
berättat om honom.
Karin, om sina siu år, berättade sedhan Holenius tagit affträde, men wille förr intet stoort
swara, dåch at han kallades moorbroder, att han hoos sin moder, så i Ubsala som under reesan
och sedan legat, och illa sparckat henne, at hon måst liggia å bordet och frysa. Item klappat
modren på buken i sängan och sagt att hans gåsse låg der inne, då hon låg på bordet, och at
han fleera nätter der legat naken och afklädder, än med kläder, men intet tordes gå dijth, enär
fadren war hemma, och at modren bedit henne tijgha med deth hon kan hördt och sedt, och
intet säija för fadren. Men Holenius haar intet derom tallt, säijandes sig intet meera deraff
wetta.
Erich Jonson ifrå Högsta, på sitt 16:de åhr, berättar att hustru Lissbeta om söndagen bedit
sig gå till [fol. 78r] Holenius och säija honom at hon will talla med honom, och han skulle
komma strax till henne, och för omaket låfwat åth pillten sticka ett paar strumpor, men han
blifwit sedan afrådt af des wärdzfolck, och altså intet gått dereffter. Holenius förehöltz Karins
berättelse, dertill han nekar och säger dhet eij sant wara, utan hon kan wara dertill låckader,
men hon på åtskillige fråghor är derutinnan ständigh, så att man med förundran måtte höra des
tahls sammanhangh.
Hustru Lissbetta berättar att Nills Holenius lefwererte i Ekohlsund ett breeff till sigh, att
hennes man war ällendigt dödh blifwen, och der under stodh ett pastoris nambn som hon intet
kan minnas. Brefwet handfickz nyåhrsdagen och in martio aff dragon Johan Yströhm uti
Ubsala, hördt honom wara i lifwet, och enär Nills deth hörde hafwer han heembligen tagit
bårt brefwet. Uti huilcket och stådt att Nills kåstat 9 dahl:r s.m:t på hans begrafningh, huilcka
hon honom strax i Ekohlsundh betallt, och äre sedan införde i hans obligation på 28 d:r s.m:t.
Dåch togs råcken som giordes aff kiortellen ifrån honom, emedan som han låfwade betall
ningh aff borgmestar Loårman, och intet kunde hålla, den han sedan med Olåf igentogh utur
hennes kijsta mädan hon såf, och hon äfwen så aff honom. Och kommande på gathan, har han
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kommit löpande och tagit den tillbaka, föregifwandes sig sedan wara till Ståckholm och köpt
sig tobaak at sällia och uthprångla emädan föret slogh aff, och Nills warit pass een månadh i
Stockholm hoos een muurmästar änkia widh Dråttningegathan och Reepslagargränden i een
gårdh som kallas bondgården, och der friat, och såwijda deth bleff oppenbart at han war gifft,
rymbt derifrån till Häldnäs och sina faderbröder, derest hon honom oförmodeligen råkat, och
beggie folgdz derifrån hijtåth, föregifwandes sig aldrig warit i säng med honom eller deth
ringaste oährligt hafft beställa med, utan wäll händt att dee i een stuga kunna legat och att dee
wore fyra dagar i arrest uti Ubsala af afwundzmenniskior angifne, och effter ransakningh
uthsluppit på fria fötter, och han strax reest på Stockholm och sedan som bem:t är, rymbdt
derifrån. Hon säger sigh wara af hans moder [fol. 78v] i Ubsala intalt at kalla honom sitt
syskonebarn, och att han een och annan gång gått till sin mans quarteer och bedit henne eij för
sin man säija om råcken, och om affton dijthkommit och legat på bäncken och sedan gått sina
färde mädan hon såfwit, och dy eij kan weta huru längie han der legat, föregifwandes sin
dåtter och barn wara snart at tubba, och sedan att hon eij wiste af huem eller om hon är tubbat.
Men aldrig låg Nills hoos henne, heller klappat henne på buken och sagt deth hans gåsse låg
der inne, och i boden olåfwandes tagit sin obligation igen.
Hustru Lissbeta påmintes huarest barnet war i löndom födt och dolgt? Resp. att hon
samma wecka fallit och hade ondt och wiste eij aff huadh, och om odensdagen eldat i
badstugan och sig smordt medelst fallet, dåch i ingens närwaru. Torsdagen hafwer
gårdzfolcket eldat bastugan och sig tuättat. Sedan hafwer hon dijth gått at see effter elden och
warma sig, och där sombnat, då änkian Karin dijthkommit at see effter elden och henne
påwäckt, huaraff hon blef förfärat och folgt henne in, och hon strax gått dijth igen och lagt
sig, och wijdh deth samma kom födzlestunden, och hon födde barnet och ungefär een tijma
dereffter, pass half liust, hafwer Anders dijtkommit och optägt dörren och bedit henne gå in,
och icke där liggia, och hon swarat sig sombnat, stijgandes dermed opp och gått in, och icke
oppenbarat sig födt barn, då man och gårdzfolcket gått till kyrckian och hon gått sedan i
bastufwan, twättat barnet och lindat, och förän mannen ropat, sitt hårband bundit om naflan,
beklagandes sigh så tokut wara och intet deth oppenbara, dåch gifwit deth dija, och så gått in
och lagdt sig i sängen, tänckiandes sig om lögerdagen deth frambära, och bedia werdinnan
säija för mannen at deth war födt inne, efftersom hon dristade sigh eij säija deth wara skedt i
badstufwan, och om lögerdagen spunnit.
Och effter middagen kom werdinnan, Erich Bengtsons i Högsta hustru Luci Ersdotter, at
ellda badstugan och blifwit barnet warse och deth inburit, huilcken är öfwer sina 60 åhr, och
berättar sigh om lögerdags högsta middag gått till bastufwan och lagt i ungnen och gått
derifrån [fol. 79r] och een stundh dereffter gått dijth igen att see effter elden och wid deth hon
öpnadt dörren blifwit warsse ett hwitt plagg och litet halm liggia på lafwan och dermed gått
in, deth dädantaga, af fruchtan att elden skulle blifwa som förra gången löös och dhet förtära,
och widh dhet hon tagit i hwijta klädet rullade ett barn der utur, dhet hon togh och språngh i
hastigheet uthaf räddhåga och fruchtan, deth skulle wara dödt, som deth eij heller rördes och
andades, förrän hon deth litet uth på marken hissat, och enär hon sågh deth lijff hafwa, buritt
dhet i sin stufwa, der Anders Frijmodig och sath, och honom wijst huad hon funnit, och han
såsom af häpenheet intet dertill swarat och strax gått uth. Sedhan kom änckian hustru Karin in
och dåttran hustro Märitt som och deth sedt, och Märitt begynt gråtha, fruchtandes barnet
wara dödt. Sedan hafwer hustru Lucia gått i dragon Frijmodigs stufwa, der hustro Lissbeta
såth och spann och henne wijst barnet, och hon ledt deråth, och denne sagt deth eij löyelligit
wara, begärandes barnet, deth hon tagit och lagt wijdh bröstet och gifwit dija, berättandes
hust. Lucia der hoos att hustro Lissbeta fans i bastufwan om onsdagen baakom ungnen, då
bastugan intet war eldat, och hon sagt sig hafwa ondt, och blef påmint om barnefödzlestunden
och hon swarat neij, och sagt att tree weckor felades dertill. Hon påminte sig också att hustro
Lissbeta bedit sigh, hustru Karin och hustru Märett intet säija barnet wara funnit i badstufwan,
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utan som wore deth födt inne i stufwan, emedan som hon så illa sig burit åth, och mannen
skulle desbättre wara nögd, huartill nekades af dem alla tree.
Om söndagen haar hon bedit Erich att gå effter Nills Holenius, som han intet giorde, och
då hon frågades huij hon skulle deth göra, och hon swarat sig willia hugga yxan i honom.
Item att dee i winthras småträttat sinsemillan och hon förkastat honom hafwa tagit bårt sin
mans breef och skrijfwit ett dödzbreef och derigenom kommit i klander, och han sagt, skall
mitt huffwud springha, så skall ditt föllia medh, och hustro Lissbeta swarat sig eij annat kunna
wänta deth hennes dåtter hustro Märitt och Krafft Kerstin åhörde. Hustru Lissbeta tillstår sigh
bedit Erich gå effter Nills och sagt wid tillfrågan willia hugga yxan i honom, och deth aff
stoort sinne, sedan mannen icke wille kännas med barnet, och gått till [fol. 79v] prästen deth at
angifwa. Hon säger sigh eij minnas Nills säija om hans huffwudh skulle springa, att hennes
skulle föllia medh, icke heller at hon dertill samtycht, utan så kan wara, enär hennes man
honom slogh för deth han nekat sigh skrifwit dödzbrefwet.
Hustru Karin Gunnarsdotter bekänner sig om torsdags affton gå i bastufwan widh
sollenes nedergångh att see om elden, som war litet löös kommen, wore wäll uthsläckt, och
såg hustru Lissbetta der liggia på lafwen, den hon opwäckte, och hon sade sig frusit och dy
dijthgått, och sedan folgdz in huar i sin stufwa, och hon sedan lijkawäll dijth gått. Enär hustro
Luci om lögerdagen funnit barnet och inkommit dermedh, deth sedt, och intet meera
efftersedt, utan sågh det läfwa och wara lindat. Item af andra hört at hustru Lissbetta bedit sin
son gå effter Nills och intet hördt huad hustru Lissbetta, då hon derom tillfrågades, hafwer
swarat. Änckian hustro Märitt Ersdotter bekänner allenast sig see barnet enär hennes moder
kom ifrå badstufwan om lögerdagen med deth, och sågh deth wara läfwande och icke hört
hustro Lissbetta bedia gåssen Erich gå effter Nills, och icke heller säija sig willia hugga yxan i
honom. Hon påminte ochså, enär Frijmodig och Nills sloges, at Nills sade till Elizabet att han
will hafwa huffwud aff sig, och om så är, skulle hennes och föllia medh, och hon swarat sig
annat eij begära och wänta, och han sagt sig hafwa mycket emoot henne.
Hustru Luci, Erich Bengtssons, förmantes säija uthförligen hurudant barnet war, då hon
sade sigh om tijsdagen effter komma i dragons stufwa, då barnet war oplöst, och hon sade sig
see naflan wara hehl och igengrodt, och sagt att dermedh war snart bestält och att deth på sina
många hafde barn intet skedt under åtta dagar, och fått till swaars at hennes förra barn äfwen
så snart hehlades, befarandes hustru Luci lijkawäll att deth war födt förr än natten emooth
stoorböndagen, huarest hon dhet måtte hafft, och kunde intet mehra derom säija.
Holeni hustru Karin Grelsdoter berättar att hennes man och hustru Lissbeta warit gärna
hoos huarandra och taltes altijdh wänligen medh, men intet kunde märkia någon [fol. 80r] oähra
dem emillan. Dåch war han den tijden han låg i Ophne emoth sigh ondh och owettig. Men
förr än han bårtreste, och sedhan Frijmodigh och hustruen lades derifrån quarteeret och till
Högsta, frommer och goder, och at han kom heem sedan liust war een gång ifrå Ophne, men
Nills säger som förr om natten.
Dragon Johan Jöransons Spellmans hustru Elizabet Jonsdotter berättar sigh förledne
höstas wara amma hoos h:r capiten Anders Swartzhåff uti Ierffsiö sockn, då Frijmodigz hustru
Lissbeta och Nills Holenius woro och der, och hon frågat henne huru deth kommer till at hon
föllier honom som giffter är, och at hans hustru lärer deth intet taga tillgoda, och hon swarat
sig wara hans syster, och dy kan hans hustru intet derom hafwa att säija, och sedan uti Ygh i
Färilla sockn i Hellsinglandh, wästan siön hoos een änkia som skall wara Lars Andersons,
hördt aff alt gårdzfolcket at dee där warit twå el. tree nätter, och legat tillsammans som ächta
folck, och Nills sagdt deth wara sin hustro, och hon warit änckia i Stockholm, der han henne
ächtat och kommande till Åsan i Bergh sockn her i Jemptelland, uti capit. Plantingz feltwäbels
quartehr, hafwer bondhustrun sagt, henne sättia sigh på sina bylthor, och Nills gått dijth medh
och henne kyst, deth hon tycht orijmbligit wara, och han sagt deth wara sin hustru, och hon
tyckt att han henne des utan kunde wäll i sinom tijdh råka och charizera, der dee legat, och
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han alldeles klädt aff sig, och bedit henne deth och göra, och hon blygdz dermedh, men sedan
lijkawäll tagit aff sig särcken, huarmed bondfolcket sombnat och eij wettat huad dee sedan
giordt, och meera wiste hon derom intet berätta. Huartill hustro Lissbeta Pedersdotter nekar,
säijandes sig talla med henne några ordh i Jerfsiö, men huarken hördt hennes angifne tahl och
frågan, eller sagt sigh wara Holeni syster, då Spellmans hustro swarade henne så sagt
fleerestädz i Jerffsiö, men nekar och dertill, och allenast sagt sig wara med honom
syskonebarn. Hustr. Elizabet Jonsdotter påstår sin giorde relation. Hon nekar ochså sig i Ygh
legat med honom i sängh, och sagt sig wara hans hustru jemwäll och icke [fol. 80v] i Åsen hoos
honom huarken klädd eller naken legat.
Nills Holenius förehöltz hustro Lissbetta Jonsdotters relation, huartill han alldeles nekar,
och aldrigh sagt sig wara syskon, utan syskonebarn, och icke heller nånsin sagt dhet wara sin
hustru eller någonstädz legat i säng med henne utan allenast i Åsen kastatt sig med kläder på
halmsängen å gålfwet.
Saken discurerades uthförligen med nämbden och eenhälleligen beslöto att differera
sakens sluth till des wist beskedh och underrättelse kan skaffas om deras sammanlagh, så i
Ygh uti Färilla som i Åsen uti Bergh sockn.

Ting 1, 2 och 3 oktober 1689
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 117r – 127r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3477, fol. 339r – 349r, RA.

Anno 1689 den 1, 2 och 3 october med Hallens tinglagh, närwarande häradsskrijfwaren Lars
Sundberg och desse såtho i nämbden.
Oluff Hansson i Önstad
Erich Person i Arfsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oluff Jonson i Backa
Peder Pedersson i Höhla
Hällie Jonson i Ifallsnääs
Mårten Person i Möckellåsen
Jöns Person i Wästanedh
Peder Erson wid Åhn
Nills Nillson i Quissle
Tyrris Person i Mårtsundh
Nills Pederson i Wästanedh
1.

Dato oplästes förr specificerade Kongl. placater och resolutioner.

2. Peder Olsson Byman i Byen tilltaltes för een skuttin älgzhudh han förledne winter hafwer
försålt till befallningzmann Jacob Graan? Resp. att han densamma köpt aff lappen Nills
Thomsson, märckiandes då intet att hon skuttin war, och föregifwer att Ottsiöbönderne i
Undersåker wetta deth han 2:ne hudar aff lappen köpte och eij kunna wetta om den eene war
skuttin, efftersom deth skedde i skymningen. Nills Bengtson och Oluff Hindersson i Ottsiö
skolle huderne fördt derifrån till Kläppe och ingendera tillstädz.
Resolutio, att saken kan intet afhielpas denne gånghen, utan moste beroo till näste tingh,
då Nills Bengtson och Oluff Hindersson, tillijka med lappen Nills Tohmson, skolla wara
tillstädes.
3. Peder Pedersson i Månsgården kärade till dragon Joon Månsson Fogell för deth han 1688
om sommaren afhändt twå st. hönor och dem förtärt, som han will bewijsa deraff att enär han
kommit heem aff slåtten saknat hönorne, och dy söckt hoos sin granne Jöns Pedersson, der
Jonas Fogell logerar, och i des stufwa funnes hönsebeen och een panna som steek warit utj.
Jöns Pedersson berättar att fogellbeen lågo på gålfwet, wettandes intet om dee wore aff [fol.
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höns eller skogsfogell, och att steekpannan war brukat, och ingen annan i gården den
gången warit än Jonas Fogell, gifwandes honom Fogell godt beröm att han dee fyra åhr han
der logerat ställt och förhållit sig trogen. Effter ytterligare tillfrågan berättade Jöns Person
beenen och huffwuden wara aff höns, och att Jonas Fogell sagt sig ingen skogzfogell hafft.
Jonas Fogell nekar alldeles sig Peders mistade höns tagit och inga hönsebehn sedt förrän actor
och testis tillijka medh Mårten Olson och Oluff Pedersson i Månsgården honom dem wijst,
och ingen skogsfogell hafft.
Resolutio. Såwijda Kongl. Maij:ttz resolution de anno 1686 d. [lucka] junij biuder att
dragonernes brått i små saker skall decideras aff regementzrätten, så remitteres den dijthän
och rätta forum competens.
117v]

4. Märitt Oluffsdotter i Ytherhallen beswärade sigh öfwer corporalen Jöns Erson Hiort för
deth han henne skäldt för hora och tyff utan någon orsaak. Resp. att han henne kallat hora
effter Johan von Höfwens tahl och intet ondt dermedh meent, utan wellat deth hon skulle
läggia deth nambnet ifrå sigh. Märett beropar sigh på ländzman Chrestier Pedersson, som
betygar Jöns Hiort komma i slagzmåhl med Johan von Höffwen hoos hennes fader, och
kommande uth sade han åth Märitt: deth haar iag för din skuldh, din hoora, och sagt deth von
Höfwen henne så kallat, och ingen oära med henne wetta, deth Påhl Jonson i Höhlan och
hörde, och berättar äfwen som lendzman och at han sagt henne wara von Höfwens hora effter
hans tahl. Hällie i Ifallsnääs, att Jöns Hiort war för tijo dagar sedan hoos Oluff Ersson i
Yterhallen, och widh deth Oluff Erson honom frågade hwij han sin dåtter skällt för hora, och
bekom då till swar att han töör wäll kalla henne tyff medh, efftersom hon af von Höven stullit
9 d:r s.m:t, huartill hon nekar, och kan intet minnas sådant på tahl wara den gången, doch
hördt von Höfwen henne kalla kåthora, och beskylle för några penninghar hon affhändt [fol.
118r] honom enär hon om natten hoos honom leggat. Märitt bekänner von Höfwen kalla sig
kåthora, men intet hördt effter hans fuhla mundh, och han sedan bedz före, och derföre intet
klaghat deröfwer. Peder Mårtenson i Yterhallen kallades till wittne i sakena, och effter
aflagdan edh betygade sig intet höra hoos Oluff Ersson den gången tallas om Märitt Olsdotter,
huarken aff Jöns Hiort eller någon annan.
Johan von Höfwen berättar sig i hastigheet kallat Märitt hoora i furerens Mårten Rytters
och corporal Jöns Hiortz närwaru, och sedan sina ordh igentagit, och bedit om förlåtelsse,
wettanddes intet oährligit medh henne.
Fureer Rytter bekänner sig höra honom kalla henne hora, och undrat derpå att hon togh
deth till goda, och hon swarat deth han är alltijdh ohöflig i mundh och sedan bedz före. Utaff
deth tillfelle har Hiorten kommit at kalla henne hoora. Fureren, att von Höfuen beskylte
Märitt för några penninghar hon skulle stullit aff honom i sängan der dee legat om natten
sedan han sombnat, och hon swarat neij och sagt deth han kastatt dem kring om gålfwet och
der må han taga dem igen, och mins eij wäll om hon sade deth han kastatt sig i sängen hoos
henne eller huru deth war. Märitt, att han kastatt henne i sängan och hon strax opstijgit och
han wäll der legat een stundh och eij sombnat, efftersom främmant folck heela nattan der war.
von Höfuen säger sigh intet kallat henne tyff för penningarne, icke [h]eller misstäncht och
beskylt henne för någon tyfnadh.
Nämbden öfwerlade och voterade till fölliande sluth.
Såsom corporalen Johan Jacob v. Höfuen hafwer af hastige mode kallat Märitt Olsdotter
både hora och tyff, och sig sielff rättat, altså warder han allenast effter 13 cap.
Tingmålabalken saker för huardera skällsordet tree marck, och corporal Jöns Ersson Hiort,
som icke bättre wettat än effter von Höfuenz mundh Märitt Olsdotter i lijka måtto skymphat
och wanhedrat uti hastigheet, plichtar ochså med sina tree marck. [fol. 118v]
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5. Trappnäs och Ifallnääs kärade till Höhlansman att niutha muhlbete och annan nyttningh i
skogh och marck med dem, efftersom dee goda tillfällen hafwa, och actores fast ringa effter
sin skatt, förmenandes ingen rätt skildnad wara emellan byarna, huaremoth exciperades och
inwändes att dee intet meera innehafwa än i forna tijder under deras by legat, och deras
förfäder brukat och häfdat, och hafwa wäll tijdh effter annan gifwit dem låf, dels med
muhlbete och dels med barcklöpande och wedhugg, huilcket dee missbrukat, och dy måst
säija dem derifrån, hafwandes Dragede wästerst i Hölanssiön warit rächnat aff ålder för
skilldnad byarne emellan.
Samma klagan hades emooth Lååsböle och Bäck, men berättade lijkawäll att dee nå intet
ihoop med dem. Actores föregifwer effter härmelse, som ett gammallt breef skall hafwa lydt,
att Källebäcken eller Swartswedhbäcken sunnerst i Höhlanssiön warit skillnad, huartill nekas,
och om så skulle wara, gingo dee intill Höhlans by och deras bästa ängh derinnom är belägit,
wettandes ingendera om brefwet är behållit eller huar deth skulle finnas. Ifallsnäs, att Höhlan
hafft notdrächt på des sijda. Resp. att så förlicht warit i tuu notwarp å den sijdan, enär han
sielff icke där fiskiat, i anseende till hafde låf i skogh och muhlbete.
Såsom Trappnäs- och Ifallsnääsboerne intet kunna bewijsa sina byars uthrymme längre
wästeruth sträckt sigh än till Dragede, och deth dee desutan niuttit med wedbrandh,
barklöpande och annat slijcht, är skett med Hölansmans låf och minne, och dee deremoth
hafft tillståndh att fiskia på nårra sijdan aff Hölanssiön, som åklagarena tillhörer.
Altfördenskulldh finner rätten skälligt, lijkmätigt 1 cap. Jordabalcken L.L., att conservera
Hölans byhn widh des uhrminnes häfd och ägendomb oqualt at niutha. Och der parterne icke
kunna, som een tijdh tillförenne är skedt, förlijkas att Hölan nyttiar deras nothwarper på norra
sijdan om Hölanssiön, och Trappnäs och Ifallsnäs sin nyttningh och tarff i deras skogh, så
behåller Höhlan sin skogh och mark, och [fol. 119r] dee andra sitt fiskie. Huad deras förmente
prætension at niuta någon skough med Lååsböle och Bäck anbelangar, så faller den aff sig
sielff, emädan som dee sielfwa berätta sigh intet nå in till dem.
6. Peder Persson, Anders Olson och Nills Erson i Höhlan beswärade sigh öfwer sin granne
Lars Jonson ibidem för deth han hindrar dem höst och wåår at beta sina ängiar, och han
deremoth sin boskap offta längre än wara borde der betar. Resp. att han intet uthrymme elliest
hafwer förrän tijden medgifwer at flyttia till fäbodarne, emedan som des afdeelte skough
sträcker sig inwidh bydzsens ängh, och grannarne på andra sijdan sin skogh hafwa. Huartill
swarades att Lars Jonson hafwer desutan skogh, och kunde wäll låtha sin boskap derpå, om
han höst och wåår icke der hade flakor och gillder effter fogell. Men Lars, att å den sijdan är
tårra moon och till muhlbete odugelligh, och actores, att där så gått som å deras sijda ähr, och
måtte han sig så wäll benöija med sin deel som dee med sin, som äre tree om mindre skogh
och mark än han.
Alldenstundh huar och een bör effter öre och ortugh niutha sin rätt i by, så i een som
annor måtto, altså pröfwar och rätten lagh lijkmätigt wara att Lars Jonson intet fogh hafft eller
hafwa kan att förneka och afhålla sina grannar i Höhla tillijka med honom låta att afbetha sina
ängiar om höst och wåår, som dee huar om annan hafwa, utan hereffter måge dee effter huar
och eens hafwande rätt i ängien der betha och om wåren i laglig tijdh tillijka dermed afstå och
ängiarne täppa och stängia effter lagh till Wallborg mässa, cap. 9 Byggningabalcken L.L. § 4.
7. Dato företogs dragon Nills Holeni berychtade hoordoms saak med dragon Anders
Johanssons Frijmodighz hustru Lissbetta Pedersdotter. Då förekom föraren Jonas Brinck och
berättade att 2:ne drängiar, Nills Kiehlson och Hans Grehlson i Hohlbaken fiol om hösten
blifwit warse een eldh i skogen om een [fol. 119v] affton emellan Hohlbacken och Ofne, der
Frijmodig sitt quarteer hafwer, och dy dijth gått att see dereffter, och kommande dijth blifwit
först ingen warse, utan hördt i skogen der bredewidh blistras, och widh dee sedt sigh om,
166

kunnat intet annat see än een persohn sittia widh laduwäggen, som intet rördt sig eller tallat,
dermed dee gått tillbaka heemåth och hördt ett fuhlt skrattlöije i skogen, och een stundh effter
deras heemkombst haar Nills Holenius kommit gående till Hohlbaken och sitt quartehr hoos
Nills Kiehlssons fader, warandes warm och säijandes sig warit med Anders Frijmodigh uth på
siön och liustrat.
Nills Kiehlson berättar sigh pass fiorton dagar för Michaelis förledne åhr 1688 om een
lögerdags affton blifwa warse een eldh på sijdan åth Ofne till, 1/8 mijhl ifrå Hohlbaken,
fruchtandes att der skulle någon wådeldh wara opkommen, och derföre tillijka med Hans
Grehlson dijth sprungit, och kommande på lägdan hardt inwijdh gården sågo ingen eldh, och
dy wändt tillbaka, och under wägen blifwit warse ett eldblåss wara satt i een hööladuwägg på
östre sijdan, och een karll sittia på den wästra sijdan widh wäggen med hatt på hufwudet, som
syntes swart, och intet rört sig eller tallat, dee och deels af häpenheet intet hälsadt på honom,
och dermed gått ett litet stycke och sig nedersatt at lysna om något skulle höras, och först
hörde tallas i skogen, och kunde eij annat förstå och höra än deth war Holeni röst, och sedan
litet derifrå twå gånger blistras, huarmed dee gått heem och frågat Holeni hustru om han war
hemma, och hon sagt neij, och som hans hustru om morgonen berättat, skulle han om natten
icke långt dereffter kommit heem och warit swettigh och sagt sig warit liustrat. Söndag
mårgon dereffter hafwer Nills gått till Ofne, då Frijmodigs wärdh Joon Nillsson sagt deth
Holenius om affton der warit i bastufwa och med Frijmodigh sedan gått uth och icke
igenkommit medan dee wore oppe. Sedan, att hustro Elizabeth näst effter juhl sidstleden giort
möthe med Holenio widh een grahn, icke långt ifrå Hohlbaken, och han eij kommit, utan
bårtsändt med ett [fol. 120r] breeff, derest hon längie töfwat och wäntat och illa frusit, deth hon
för Joon Olsons hustru i Ofne, Britta Ersdotter, sagdt, och hon för Nillses moder, williandes
intet meera af honom wetta, efftersom han sålledes fixerat henne, då och deras owänskap
begyntes.
Hans Grehlson berättar ordh ifrån ordh som Nills, förutan deth Holeni hustru om afftonen
eller natten icke råkades. Huaröfwer Nills Holenius sig förklarade i så måtto att Anders
Frijmodigh i sitt quarteer om affton stahl några rofwor, dermed folgdz åth neder i skogen, och
giordt opp een eldh at steka rofworne, som eij kunde låta sig göra, och dy Anders tagit ett
stickblåss at lysa sig heem medh, och kommande till een höölada, deth satt i wäggen och satt
sig på andra sijdan och sedt Hohlbackz drängiarne gå förbij, och Nills gått heem, nekandes sig
sagt warit åstadh at liustra. Item, att hustru Lissbetta nyss, förr eller effter juhl, skulle gå till
honom effter sex m:k kopp.m:t som han henne låfwat, och kommande intill gården hördt då
krakelas, och så wändt om, men intet möthe med henne giordt i skogen. Anders Frijmodigh
nekar sig stullit rofwor och warit med Nills dem att steeka.
Dragon Anders Gabrielson Lillia berättar sig see een eldh litet ifrån wägen, och dy dijth
gått, och såg Anders och Nills der wara, och med dem intet tallt, eij heller weeth huad dee för
händer hade. Föraren Jonas Brink, at Holeni hustru beklagat deth hennes man så längie han
låp och omgickz med hustru Lissbetta icke allenast war ondh, utan och ingen beblandelse med
honom hafft, huartill Holenius nekar, och förmenar henne deth eij sagt. Föraren, att han
dethsamma för compagnieprästen herr Samuel Alstadio bekänt.
Nills Holenius nekar, som tillförenne sig medh hustru Lissbeta något oährligit omgiängie
hafft, dy förelästes honom ett förhöör som i Bergs sockn och byn Åsan den 26 junij sidstleden
är hållit, närwarande feltwebelen Carll Mårtenson Bergh, lensman Halfwar Jonson och
nämbdeman Joon Olson i Åhsan, lydandes att dragon Nills Holenius och een quinnespersohn
förledne sommar kommit till Åsan och [fol. 120v] aff Jöns Carllsons hustru ibidem Britha
Persdotter begärt huus och lagt sig bäggie i eena sängh och wärdinnan legat i samma stufwa å
gålfwet, och om morgonen sedt dragon liggia afklädd och naken, och quinfolcket i samma
sängh hade särken på, och een lijten flicka som dee hade med sigh legat i samma sängh, och
quinnan till dragon sagt: Nills, hwij kläden i af eder, deth är icke wackert, utan meera o167

tienligit, och han intet dertill swarat, och förr intet wettat hans nambn, och eij annat kunnat
tänckia än dee skulle wara ächta folck. Men Holenius föregifwer sig alldrig naken i säng med
henne legat, och kan hända deth han kastatt någon gång råcken aff sigh och lagt sig i samma
sängh, men intet wijdare, säijandes många afwundz menniskior wara till, som ondt enom
tillskynda.
Sedan oplästes ländz- och tolffmäns breeff i Ferilla sockn uti Hellsingelland, daterat
Färella d. 26 julij sidsteleden, skrifwit till häradzhöfdingen her i Jemptelland aff innehåldh att
i sochnstufwan bleff den 25 julij ransakat om Nills Holenius och een quinnespersohn som een
flicka med sig hafft, då tolffman Oluff Olsson i Ygh tillijjka med sin hustru bekändt att Nills
Holenius med een quinnespersohn och een flicka i Oluff Olufsons gårdh opp i een nattstufwa
tree nätter legat, både i eena sängh som annat ächta folck, och annat dee i gården eij wettat,
och dragon sagt sig wara ächtat med henne, och hon warit een änkia sunnan[?] effter, och han
hafwer tagit henne till hustru, deth Oluff Oluffson och hans hustru för tolffmännen och
samptlige allmogen berättat deth dee medh edh kunna hålla. Oluff Oluffsons styffdåtter och
hustro Britta, Lars Andersons änckias dåtter, legat twå nätter i samma stufwa i andra sängen,
men den tredie tröstatt intet liggia der, för så myckit snack och tahl som Nills Holenius och
quinspersohn hafft sig emellan i sängan der dee legat, som skedde söndagztijden för Sanct
Jacobi dagh 1688. Huartill han i lijka måtto nekar, och säger sig wäll i Färella hoos een bonde
i twå nätter legat och intet sagt hustro Lissbetta, utan sin hustru, kunnandes intet minnas [fol.
121r] om han lågh i någon nattstufwa heller om några pijgor legat der med. Berörde förhöör
oplästes theslijkes för hustru Lissbetta, som och dertill nekar, och att han alldrig naken och
afklädder i säng med sig legat, utan under hijtreesan någon gång kastatt sigh i säng hoos
henne med kläderne och alldrig någon otucht och olåfligit omgiängie med honom hafft,
itererandes att han förändrat hennes mans breef och skrijfwit dödzbreeff i stället för dhet han
ifrå honom hädan med sig hafft, och till tryggheet deraff föregifwit sigh kåstatt på hans
begrafningh nijo dahl:r k.m:t, dem hon låtit honom igenfå, beklagandes sig wara genom hans
falska tungha och smickrande kommen i ond rychte och wåndan, men Nills säger så dertill,
som allt annat honom påföres, neij. Hustru Lissbetta berättar sig blifwa swårmodigh under
hijtreesan och wellat göra aff med sigh sielff medelst owahnligh spijsningh, och Holeni
bedrägellige falskheet, så med penningarnas affnarrande som kiortellens.
Nills Holenius sade inför rätten tuenne gånger at hustro Elizabeta liuger allt deth hon
säger.
Sakens egentellige sammanhangh oprepades widhlyfftelligen för nämbden, och stadnade
eenhälleligen i dee tanckar at såwijda deth är een halss-saak, och ingen sedt deras
beblandelsse, och dee intet kunnat bringas till bekännelse, att lämnat effter lagh sigh derifrån
edelligen befrija.
Ändåch starke præsumtioner och lijknellser äre att Nills Oluffson Holenius hafwer häfdat
Anders Frijmodigs hustru Lissbeta Pedersdotter, så af intygade nakutta sängie- och sammanlagh, och föregifwande dhet warit hans ächta hustru och hennes misstänckellige åthforor
widh barnfödzlan i löndom innom 37 weckor och annat meera, som ransakningen widare
innehåller och uthwijsar, så hafwer rätten lijkawäll funnit skälligt medelst deras oppenbar
berychtande och bewijslige sängelagh, att Nills Olson Holenius skall effter 19 capit. Tingmålabalcken å näste tingh wäria sigh med tolffmanna eedh henne eij häfdat hafwa. Huilcket
såsom deth rörer högmåla, så heemställes deth ödmiukelligast under [fol. 121v] höglofl. Kongl.
Swea hofrättz äntellige omdöme och resolution.
8. Anders Olson i Byen beswärade sigh öfwer corporalen Johan Jacob von Höfwen för deth
han gifwit honom ökenambn och kallat hökompalt, huilcket han för högwelb:ne herr
öffwersten h:r Carl Hård ochså angifwit, och skall rustmestaren Oluff Brant och dragon Hans
Böös deth wetta. Resp. att han deth eij sagt, och fuller tallat i gemehn uti sochnstufwan att een
168

part willia hafwa hugg och att corporal Jöns Hiort deth sagt, aff tillfälle at Jöns Lillia stimat
med Anders Olsons pijghor och enär han inkommit och frågat dereffter och sagt att een part
willia hafwa hugg, och dereffter corporalen Hiort och frågat huad läfwerne där war, och fått
samma swaar. Anders Olson, att han kom in om morgonen der Jöns Lillia war hoos hans 2:ne
pijgor och han bedit honom gå till Jöns Hiort och hörde intet ondt tahl aff honom. Jöns Lillia,
att Anders Oloffson sagt deth han intet skulle blij hoos hans pijgor, dermed han gått till
corporal Hiort och begärt een dryck spijsööl, dermed Hiort gått in till Anders Olson dereffter,
då Anders sagt sig troo deth een part willia hafwa hugg och efftersom han läspar sagt
huggenpalt[?], deth Hiort sedan sagt åth dee andra, som lett deråth, och morgonen dereffter
kom v. Höfwen dijth och dee deth berättat, och han sagt deth han skall hetha huggenpallt, och
enär han och von Höfuen luppit öfwer Anders Olsons åker, huaröfwer Anders Olson blef
wredh och bannatz, och von Höfuen swarat, Gudh låte inga fleera strå wäxa än effter mina
fiätt.
Rustmestar Oluff Brant berättar sigh eij meera wetta deraf än deth dragon Hans Böös och
Erich Gladh för Anders Olson sagt i hans närwaru, det von Höwen kallat Anders Olson
hökompalt. Hans Böös, att von Höfuen i Hallens socknstufwa under wachthållande sade
Anders i Byn skulle säija huggenpalt och sagt hugompalt, och deth må han heta, huilcket
fleera med honom hörde, som eij tillstädes äre.
Corporal von Höfuen tilltaltes och för een pasquil wijsa af sexton [fol. 122r] verser, huaruti
nämbnes hennes nampn wara Britta, och dy har pijgan Britta Ersdotter i Yterhallen deth sig
tillägnadt, emedan som von Höfuen henne gifwit wijsan och sagt deth wara om henne
skrifwit, och sedan låckat wijsan af henne och låfwat deth hon eij skulle uthsprijdas, och
alldenstundh deth eij höltz, utan många städz uthspridt, nödgas hon fråga dereffter. Resp. att
han aff dragon Jerimias Meenlöös fått wijsan, och at han sagt Britta bedit sig säija den fått aff
von Höfuen och sedan gifwit honom een copia deraff, som är framwijst. Jerimias, att han för
twå åhr sedan conceptet fått aff von Höfuen med des egen handh och lärt honom melodien,
den han afskrijfwit, och conceptet gifwit corporal Hiort, och aldrig sagt deth Britta sig bedit
skylla Höfwen derföre. Corporal Hiort, att han fick een wijsa aff Jerimias, den han sade sig
fått af Höfuen, den han hade allenast een dagh, då den förrymbde Erich Lustigh den tagit och
bracht till Owijken, kunnandes känna och see deth von Höfuens stijhl wara, och håller före att
Höfwen den sammansatt. Jerimias, att von Höfwen förledne winter begärte een copia af
wijsan, den han bekom, menandes tuifwels utan binda honom dermed, som dåch icke är, och
han tillförne den sungit hoos feltwäbelen Hans Rytter, som deth tillstår skee först om
sommaren a:o 1686 i Jerstadh, och sedan om wintheren uthj Wåge, då han sade effter huad
wijsas melodie den war componerat. von Höfuen kan dertill icke neka, utan tallar af och ann,
berättandes der hoos, att rustmestaren Branth skall wetta säija Jerimias sagt sig wijsan fått aff
Erich Lustig. Brant, att wäll taltes den gången i Bäck om Erich Lustigh, kunnandes med edh
tryggelligen betygha sig eij minnas Jerimias säija sigh fått wijsan aff Erich Lustigh, icke
heller aff von Höfuen. Jerimias, at Höfuen bedit sig widh afskrijfwande sluta een eller twå
verser, deth han giorde, och een vers fins wara uthsluten, nembl. den 6:te, huartill ochså
nekas. Jerimias begärer med sin sahligheetz eedh få bedyra deth von Höfuen är author dertill,
och af honom fått conceptet. [fol. 122v] Anders Lillia berättar i wåras föllia von Höfuen ifrån
Öfwerhallen till Hallens kyrckia, och han då nämbdt fölliande personners ökenambn, nembl.
Anders i Byen hukompalt, Brita i Hallen drarten[?], Märitt Olsdotter i Hallen stijck inn,
Märitt i Högen åhlandzhaff, Märitt på Näset skieppet, Kerstin i Moon rynkomheij, Barbru i
Brastadh fimmeltunna, Märitt Månsdotter simmeltunna, Kerstin i Wåge håll in, huartill han
ochså nekar, och är Lillian wäll troendes sielff derom.
Johan von Höfuen, att corporal Hiort gifwit sitt wärdzfolck ökenambn i Byhn, huartill
Anders Olsson nekar, och säger sig deth af ingen annan hördt än af honom. Oluff Ersson i
Yterhallen, att Hiorten hemma hoos sigh sagt nambn på sitt wärdzfolck, nembl. tree blind
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lakabiörn och pruppugumma, wettandes intet huem huart nambn tillägnades, utan han sagt
dem så kallas, och icke heller nämbdt huem som dem deth giffwit. Huartill Hiorten alldeles
nekar, och Oluff Erson uthlåter sigh kunna deth eedelligen betyga, deth han och giorde, och
itererade förskreffne relation. Corporal v. Höfuen wräckte Jerimias att giöra edh, efftersom
han skall tillijka med Anders Lillia stullit miölet i Oluff Erssons fäbodar, som skall wara
skiedt, dy beropade han sigh på rustmestar Brant, som berättade sig kunna med eedh hålla, att
von Höfuen förledne åår hade wijsan, och sade sig sielff dhen giort, då von Höfuen
exciperade emooth hans eedh, till des han uthförer widh regementzrätten den grofwa
beskyllningen han sigh pålagt, dhet han sade sig willia och kunna göra.
Till dombs voterade nämbden eenhälleligen.
Ehuruwäll stoore præsumtioner och lijknellser äre att corporal Johan Jacob von Höfuen
först kallat Anders Olson i Byen hökompallt, men medelst någras bårtowarande effter dragon
Hans Böös angifwande, icke honom deth fulltyga kunnat, så måtte med dess ökenambn beroo
till näste tingh. [fol. 123r] Och ändåch Johan von Höfwen synes wara autor och dichtaren till
pasquilwijsan, och den tillijka med andra divulgerat och uthspridt, som sträfwer emoth Kongl.
Maij:ttz stränga statuter, och han jäfwat rustmestaren Oluff Brant der uthj eedelligen at wittna
medelst deras anhängige action under låflige regementzrätten, huarför medelst saken denna
gången icke kan decideras och afhielpas. Sedan är corporal Jöns Hiort och angifwen för
uthsagde ökenambn om sitt wärdzfolck, huarmed och till nästa ting beroor, att rätten kan
nogare blij underrättadt om hela sammanhanget.
9. Tolffman Lars Jonson i Hölan berättar capiten Lilliecrantz haffwer nyligen skällt tolffman Peder Person ib:m för tyff, dy sattes i deras ställe gamble tolffman Halfwar i Quissle och
dito Halfwar i Byen, och å näste tingh skall deras action företagas och afhielpas.
10. Capiten Gerhard Lilliecrans angaff chergeanten Erich Jerlingh måndagen effter sidstledne
stoorböndagh hafwa i ländzmansgården Trappnäs under dryckenskap kallat dragon Mårten
Burman compagnie squallerbytta och herr capitens fru Christina Eleonora von Rosennäch
ochså squallerbytta, anhållandes att derpå må föllia laglig näfst och correction. Huaröfwer
chergeanten sig förklarade sålledes att han aff herr capitens fru om sidsta stoorböndagen på
Hallens kyrckwall blef frågat om han wille rijda baakpå, och leuttnant Anders Lille folgt
capiten heem, då fruhn sagt åth leutnanten sig säija till chergeanten att han rijder baakpå, och
giort deråth löije, som leut:n skall berättat, och om lögerdagen enär chergeanten kom i föllie
med capiten och leutnanten till Altzen och herr öfwersteleutnanten Bengt Ribbingh, haar
capiten frågat chergeanten om han rijder baakpå, och hwij han icke rijder frampå, och
kommande tillbaka blifwit i ländzmansgården tillijka med rustmestaren Oluff Brant öfwer
natten, och kommit till tahls derom med Maria Låck, med huilcken han näst tillförne [fol. 123v]
warit i sällskap hijth opföre, och berättat huru capitens fru honom tilltalt och hon swaradt sig
deth förr hördt, och att deth kring om sochnen gått, då chergeanten sagt deth wara squaller,
och till Buhrman, om han deth säger för capitenskan, håller han honom för een squallerbytta,
och undrat att fruen skulle sådant hafwa för sigh. Capiten nekar sigh sagt att han skulle rijda
frampå. Chergeanten beropar sigh på leutnanten Anders Lille och rustmestar Branth, som
skolla hördt capiten så sagt, warandes leuttnanten bårtreest. Capiten, att swentienaren Erich
Hålgerson sagt sigh chergeanten och Maria Låck mötatt å een skogh och een rijdit baakpå,
som dragon Peder Lin och Johan von Höfwen skolla hördt af honom säijas. Chergeanten, att
han måndagen för stoorböndagen kom heem ifrå Frössöön siöwägen tillijka med Maria Låck,
och eij weeth sig mötat Erich Hålgerson på någon skogh. Peder Linn berättar deth Erich
Hålgerson näst för sidsta stoorböndagen sagt sig på een skogh widh Nääs mötat chergeanten
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Jerlingh och han rijdit baakpå hästen som Maria Låck hade, deth corporal Höfwen och hörde
honom säija, och meera wijste han intet deraff.
Mårten Burman, att han bedit capiten å sina wägnar låta stämma chergeanten, och
chergeanten nekar sig wara aff Burman stämbd, utan allenast aff herr capitens fru. Capitein, at
Burmans nambn stodh intet i stämningzzedelen, efftersom han giort sig fullmechtig,
exciperandes chergeanten swara honom denne gången. Capiten oppwijste een attest, gifwen
aff Peder Byman och Oluff Erichson i Åhn, lydandes att chergeanten kallat Mårten Burman
compagnie squallerbytta, och at capitens fru är och een squallerbytta, huaremoth chergeanten
exciperer och föregifwer deth Peder och Erich woro så druckne at dee intet kunna wittna rätt,
och han i så måtto icke förtallt fruhn.
Peder Olson Byman, effter aflagdan edh, att chergeant Erich Jerling sade till Mårten
Burman att han war een squallrare, och enär han dertill nekat, sade han honom [fol. 124r] wara
compagnie squallerbytta och fruen een squallerbytta. Oluff Erichson, att han intet hörde
begynnelsen af deras samtahl, utan kommande in hörde chergeanten kalla Mårten Burman
compagnie squallerbytta och capitens fru squallerbytta, säijandes Burman sig skolla fråga
fruhn huad squaller han fördt för henne.
Till dombs voterades enhälleligen.
Ehuruwäll edelligen intygat är at chergeant Erich Jerlingh hafwer kallat herr capiten
Lilliecrans fru, fru Christina Eleonora von Rosenneck, squallerbytta och chergeanten söker
bewijsa deth wara härkommit aff wällbem:te fruhs förwijthelse, att han skulle hafwa rijdit
baakpå, till äfwentyrs aff orätt berättelse, beropandes sigh och deruthinnan på leutt. Anders
Lille, som skall hördt fru capitenskan hemma i quartehret Hölan derom tallat, och herr capiten
sielff under reesan till Altzen. Altfördenskuldh pröfwar rätten säkrast wara, intet derutinnan
definiera förrän som leut. Lille blijr derom afhörder, att rätten nogare om sakens egentellige
uhrsprung och sammanhangh kan blifwa informerat och försäkrat. Och såwijda chergeanten
icke är aff dragon Mårten Burman citerat, så måste och dermed beroo till des lagha citation
skeer, som bör wara begynnelsen till all action.
11. Oluff Ersson i Ängie och Låckne sochn angaff sigh förledne winther komma ifrå Nårie
och hade nattherberge hoos hustru Gertrudh Jonsdotter på Norderöön, och om natten bleff
uthur ett hans lass bårttagit 2 pund små säijn [finare ylletyg] och uthur deth andra 9 ahlnar
swart rask [ett sorts tunt ylletyg], ett paar nya swarta wallmarsbyxor, ett paar huijta
ullstrumpor, ½ ahln brissillie toback och een tähnbägare, warandes dragonerne Arfwedh
Betulander och Nills Andersson Ekerooth der i gården, och han om morgonen klagat sigh för
Arfwedh, och han förtröstat honom skolla sitt igenfå, men icke strax, utan till Gregori
marknad, som höltz åtta dagar effter, deth han icke hölt, [fol. 124v] och dy actor ifrå marknaden
till hans quarteer hoos hustro Gertrudh reest, och Arfwed sagt deth Nills Ekeroth deth stullit
och låtit änkian hustru Kerstin Olufsdotter, som den natten med honom lågh i Mårthens
fähuus, tyffgodzet gömma och folgdt lendzmann Chrestier Pedersson till henne, och tillwitt
deth samma, och nu för tree weckur sedan igenfått sex ahlnar rask och tähnbägaren aff
länsman, som han berättar sigh aff feltwäbellen Hans Rytter fått, och dragon Swän Buhrman i
een säck till honom inbracht och sagt deth legat i fältwäbelens bodh utom gården. Arfued
Betulander tillstår actoris angifwande om sin persohn, och att Ekeroth tillijka med sigh, hustru
Kerstin och Mårten Olsons pijga Anna Persdotter legat den natten i Mårtens fähuus, och
hörde Ekeroth om natten wara uthe, af deth han slog dörren hårdt igen enär han inkom, och
enär dee folgdz öfwer siöön dagen effter till hans quartehr hoos fältwäbell Rytter haar han
bekänt sig om natten stullit bonden i hans quarteer och lämbnat tyffgodzet åth hustru Kerstin
till förwara, och bleff så afftallat, at bonden skulle få deth igen och öfwertalas intet deth
angifwa, deth Arfwed låffwat Oluff till marcknaden i Mårten Olsons närwaru, som han fuller
hållit om han icke bruttit sitt been ofärdigt, och enär Oluff Erson om marcknaden till honom
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kommit derom, och Ekeroth effter budh dijthkommit, och fältwäbell Hans Rytter och
rustmestaren Mårten Rytter folgt honom och lagdt sigh något uth för honom, dy dristade han
sig icke wijdare talla derom, än han berättade hans egen bekännelsse och aff officererne befalt
at gå till sängs, effter han drucken war. Länsman, at beggie Rytters sade sig willia göra edh
för Ekerooth att han intet stullit hafwer.
Nills Anderson Ekerooth bekänner sig liggia i Mårthens fähuus om nattan, då Oluff
Ersson blef stullen, men warit huarken uth eller stölden bedrijffwit och fast mindre deth för
Arfued sagt, hållandes Arfwed icke godh före att wittna emot sig effter han för otrooheet
plichtatt. [fol. 125r]
Pijgan Anna Pedersdotter, om sina 15 åhr, berättar att för nämbde persohner lågo i
fähuset, och hon hörde ingen om nattan wara uth, deth hon säger sig kunna eedelligen bestå.
Änkian hustru Kerstin Oluffsdotter föregifwer sigh samma gångh liggia i fähuset och
hörde ingen om nattan gå uth. Hustru Kerstin berättas hafwa tient hoos fältwäbelen i Ekerotz
quarteer och dem emellan warit godh wänskap.
Feltwäbell Rytter, att tyfgodzet är wäll funnut i hans gårdh, uti een uthgammall bodh, der
Ekeroth förledne winter hade dels sina saker, och kan wäll honom misstänckia derföre, men
weeth intet meera deraff. Icke heller är bodan lest, utan så förfallen at hund och kattar gå och
krypa där uth och in, och att dragon Swen Buhrman, som tyfgodzet uhr bodan inbracht, må
göra derom beskedh.
Swän Buhrman berättar sigh för 6 eller 7 weckur sedan, litett för skördeandan, komma till
feltwäbellen och begära blij i stufwan öfwer nattan, därest intet rum war, och dy af
feltwäbellskan fått låf liggia i dragon Peder Åkermans sängh uthj gamble herberget, och
ibland höö i sängan funnit ett stycke swart rask, een tähnremare, ett stycke aff ett tähnfaath
och een säck med några små andra saker, huilcka han lagt i säcken och burit in till
feltwäbelskan, som deth på gålfwet slagit och meera weeth han intet deraff.
Dragon Peder Jönsson Åkerman tilltalltes för deth tyfgodz som är funnit i fältwäbellens
gårdh, och i den bodh uthom gården han sin säng hafft. Resp. att han der heela sommaren
legat och intet blifwit warse något tyfgodz, wettandes huarken aff rasket, tähnremaren eller
tähnet af tähnfatet, och kan wäll tänckia någon deth dijthlagdt på sin halss, som förr för
otroheet plichtat, och är deruthj alldeles oskylldigh, och der iempte att Nills Ekerooth där
sammastädz legat förrän han togh tienst i wårasse hoos herr Elias Tahlin, och kan omöijelligit
wara att tyffgodzet längie der legat, efftersom gårdzfolcket esomofftast dijth gått, som och
derföre intet låås war, och emellan bäggie sidsta stoorböndagarna haar han slagit litet grääs
och lagt [fol. 125v] under huffwudet, och då kunde deth intet där wara, liggiandes på
stryksäcken och wäll kunnat känna och förstå om sådana saker warit i sängan.
Dragon Nills Mattzson Ekerooth berättar sig eij meera wetta deraff än Arfwed Betulander
sagt sig willia skaffa tyffgodzet igen och att Nills Anderson Ekerooth deth stullit, och Kerstin
deth gömbdt, och kan med eedh betyga att Nills Anderson Ekeroth alldrig bekänt för sigh deth
stullit.
Feltwäbell Hans Rytter tillspordes huem han kunde misstänckia för tyfnaden som i hans
gårdh dels funnen är, huar öfwer han sig högst beklagade at sådant är skedt emoth hans willia
och wettenskap uti olest huus, der han i sommars wawit och alt raskerij där opkastat, och kan
betyga på sin san [heder], at deth då intet der war, och att Arfwed Betulander och Nills
Andersson Ekerooth, dagen effter som stahls, å Norderöön hoos sig warit och tallt om stölden
och misstänckt Peder Åkerman derföre, och begärt sökia dereffter, som tillätz, och dee sade
sigh eij funnit, och dermed gått sina färde, utan tuifwell så mycket bättre wara derföre
uhrsächtat.
Nills Anderson Ekeroth, att han dagen effter war hoos feltwäbellen och tallt om tyfnaden
och sedan warit uth och tallt med Peder Åkerman derom.
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Arfued, att Nills Mattzson Ekeroth sagt deth Nills Andersson Ekeroth bekänt sig der
stullit, huartill han nekar.
Nills Anderson Ekeroth bekänner sig hafft med sig een tällieknijff i sin slijda till fähuset.
Bondens slädakijsta betygas wara med een tällieknijf restatt och skurin.
Fältwäbellen berättar och betygar att Peder Åkerman samma affton stölden giordes skodt
aff sigh in i des stufwa, och lämnat både strumpor och skoor effter sigh, och om morgonen
warit hemma och dem tagit och på sigh dragit.
Alldenstundh inga andra misstänchte persohner warit tillstädes på Norderöön den nattan
Oluff Ersson i Ängie och Låckne sochn förledne winther blef stullen än dragonerne [fol. 126r]
Arfued Betulander och Nills Andersson Ekeroth, och tyfnaden dels uti Nills Ekerothz ordin:e
quarteer hoos fältwäbell Hans Rytter förledne sommar i eena bodh, där han sin säng och
tillhåld hafft merendels, till des han förledne wåår tagit tienst i samma by hoos cappellan herr
Elias Thalin, är funnin och framburen aff dragon Swän Buhrman (som icke alldeles kan wara
compos mentis [sinnessvag]), och han med låf dijth gått at hwijla sigh, huarwid observeres att
dragon Peder Åkerman, som är lagwunnen för otrooheet, och hoos feltwäbellen tienar sitt
tillhåldh och sängh i samma bodh öfwer sommaren hafft. Altfördenskuldh, effter noga
betänckiande aff ofwanbe:de motiver och skähl, som ransakninghen bredare uthwijsar, stadnat
derwidh att fältwäbell Hans Rytter, som een ährlig man är, kan derföre effter 13 cap.
Tyffmålabalcken L.L. icke misstänckias, efftersom deth är funnit uthj olest huus. Men Nills
Andersson Ekeroth, som icke allenast warit å den orten der stölden giordes, utan och dels
funnen i hans hafdebodh och sängh, är effter 7:de cap. Tyfmålabalcken L.L. lämbnat till
nämbden at wäria eller fälla, som, effter öfwerwägande aff opnämbde skähl, intet kunna
honom derifrån wäria och frijkalla, och derföre effter bem:te capitell dömmes at betalla deth
som bårta och återstår af tiufften, som är tree ahlnar rask, ett paar wallmarsbyxor, ett paar
ullstrumpor med twå dahl:r 30 öre 16 p:g:r s.m:t och dertill med bötha 40 marck.
12. Hustru Kerstin Olufsdotter ifrån Nårie och Wallarsund sochn, barnfödd här i Hallens
sochn och Byen, tilltaltes hafwa låtit Märitt Olofsdotter i Yterhallen få ett stycke toback, det
hon dragon Hans Krookz hustru Kerstin Jonsdotter gifwit, och hon såldt till corporalen Jöns
Hiort. Resp. att hon hade ett lijtet styke pressat tobaak quaart enär hon heemkom, och deraf
gaf hon Hiorten till twå pijpor, deth han säger warit af innerst huarfwet af een pressat rulla,
och ett finger långt aff samma slagh gifwit Märitt Olsdåtter. Men intet ¼ ahln, som nu wijses,
som och icke är aff den sorten. Corporalen säger deth [fol. 126v] framwijste wara deth han köpt
aff hustru Kerstin, men icke lijka med deth hustru Ingeborgh honom gifwit. Hustro Kerstin
berättar sig och förledne winter, genom Bärtill Person i Hammarnäset, fått ifrån Nårie en aln
toback af sin moorbroder. Bärtill säger sig wara i föllie med hennes broder Joon Olsson, och
hörde honom säija sig hafwa lijtet lärfft och ett styke toback åth sin syster. Joon Olson, att han
ifrån moorbroderen förde heem litet lärfft uti ett pappeer, och wiste intet at tobaak war der
uthj förän sedan, det han för Bertill sagt. Intet kan finnas at hustro Ingeborgh något tobaak
såldt, eller Märitt Olofsdotter.
Resolutio. Såwijda hustro Ingeborgh Olofsdotter ifrån Nårie befins intet toback sålt, utan
allenast ett lijtet stycke hafft och bårtgifwit, så blijr hon på höga öffwerheetenes behagh
derföre otilltallt, och Märitt Olufsdotter i Byen äfwen så, emedan som hon intet sålt aff
bekombne sänningsgodz, som war till en aln tobaak, huaraf broderen Joon Olson, som deth i
ett knythe af lärfft heemfört, intet wettat, dy kännes hon theslijkes frij.
13. Åckeboernes klagan öfwer Quissleboerne och des interessenter i Halabacken och
Snusbacken företogs, bestående deruthinnan att Anders Olssons koo i Åcke hafwer gått för
Quisslemäns elgzledh och fått deraf dödzhugget och lijkawäll heembracht och ihähl stucken,
warandes åklagarenas menningh at samma ledh warit på deras skogh, men effter syyn
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befunnit deth wara på Quisleägorne, huaremoth partherne intet disputera, utan äro benögde.
Sedan hafwer Nills Olson i Åcke hulpit Quisslerne oprätta hösten tillförenne leden, och när
dee kommit in emoth skogsskilldnan hafwer han i den skogslunden intet wellat något ledh
oprätta, och dy skilldz ifrån dem, och dee dhet icke desto mindre giordt. Sedan haar Nills
Nillsson i Quissle tijssdagen effter Olsmässa sagt åth Gummund Gunnarson i Åcke att gildret
war opspänt, och som Nills Olsson i Åcke berättar, han eij dertill neka kunnat, men warit på
ett ängh pass ¼ mijhl ifrån Byen, och deth sine grannar eij kungiort. Om [fol. 127r]
Oluffsmässadaghen har Åckes wallfolck slagit ned gildren i den tuistige skogslundh, och
tijssdagen effter hafwer Quissle interessent Erich i Halabacken dijth warit och dem
oppgildrat, huaraff Åcke intet wettat, och dy sin boskap icke derifrån affhållit. Quissle, att dee
om Olsmässaffton dem oppgilldrat, och Åcke att ingen blifwit dhet warse förrän om
Olsmässdaghen, och kan boskapen huar förmiddagh stryka öfwer hela bethesmarkan och den
tuistige gillderorten, och deras folck eij annat kunnat förstå än Quisslemän förrän Olsmäss
tijdh heller dagh sina gillder opspänt.
Till dombs voterades.
Såsom Nills Oluffson i Åcke hafwer om hösten föråth hulpit Quisslemännen at oprätta
älgzledh widh den tracten Anders Olsons koo i Åcke gått före torssdagen effter Olsmässa, och
Gummundh Gunnarsson i Åcke fått budh twå dagar förr at leden wore oppdragne. Altså
finnes Quissleåboerne i deth målet icke försyndat sigh emoth 48 cap. Byggningabalckn L.L.,
helst emedan som äganden aff föregångne koo nytta hafft. Men at Quissle och des lagsmän
sina leder och gildher opspänt för Olsmässa, som sträfwar emoth lagh 23 cap.
Byggningabalckn L.L. och Kongl. Maij:ttz stadga om jacht och diurfångh aff åhr 1664, fins
straffwerdigt. Och såwijda näst tillförne pröfwas wara giordt, och ingen skada i så måtto
deraff är tijmat och händt, så haar rätten dheras förseende deruthinnan considererat allenast
som Kongl. Maij:tz förbudz öfwerträdande och i deth anseende på höga öfwerheetens nådige
behagh saakfelles derföre till sina 40 m:k s. m:t.
14. Påhl Mårtenson ifrå Bäck opbödh 2:ra gången sin swäärfaders Chresten Jonssons hemman i Kläppe aff 5 tunlandh i Marby sochn, som till sythningzlöön opdragit är, oklandrat af
nästom frändom.

Extraordinarie ting 7 januari 1690
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 164r – 165v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3816, fol. 703r – 705r, RA.

Anno 1690 den 7 januarij höltz extraordin. tingh i Hallen, närwarande befallningzman Jacob
Graan och desse såto i nämbden.
Oloff Hansson i Önstadh
Erich Persson i Arfsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oloff Jonsson i Backe
Hellie Jonsson i Ifallsnääs
Mårten Persson i Möckelåsen
Jöns Persson i Wästanedh
Peder Ersson widh Åhn
Tyrris Persson i Mårtsundh
Nills Person i Wästanedh
Halfwar Olsson i Byen
Halfwar Oluffson i Quissle
1. Höglofl. Kongl:e Swea håffrättz resolution och ordres af d. 15 novembris förledne åhr a:o
1689, till underdånigst föllie, undersöcktes ånyo om dragon Nills Holeni berychtade
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lägersmåhl med dragons Anders Frijmodigz hustru Lissbetta Pedersdåtter, och befans som
föllier, nembl.
Anders Johansson Frijmodigh tillfrågades om han medh sin hustru Lissbetta Pedersdotter
hafft omgiängie och beblandelsse widh hennes anländande sidsta stoorböndagzaffton a:o
1688? Responsio. Ja, och een tijdh dereffter till dhes han fick kunskap af een och annan om
hennes hafde sammanlagh med Nills Holenio. Sedan, huem han håller wara fader till barnet
som hon födt in aprili 1689? Resp. att han håller Nills Holenius derföre, och där deth icke så
warit hade han honom och henne icke anklagat, beropandes sigh på sin inlaga till rätten in
maio 1689, som nu alligeras och fins n:o 1, och der hon med honom sin man aflat barnet, så
hade hon icke på ensligit rum i löndom deth födt och fördolgt, at tuifwels utan komma
närmare i räkningh med tijden, williandes och kunnandes ingallunda erkänna deth för sitt
barn, af ofuannämbde och flera förr producerade skähl och omständigheter.
Nills Holenius tillspordes huru han om deth berychtade lägersmåhl med Frijmodigz
hustru Lissbetta Pedersdåtter sigh hafuer betäncht? Swaar, at han intet annat därom säija
hafwer än tillförenne sagt är, och at han alldeles för henne frij är. [fol. 164v]
Sedan förelästes honom tingsrättens i Färella och Hælsingelandh attestatum öfwer Oloff
Oloffsons, hans hustrus Britas och pijgornes Anna Gummundzdåtters och Britha Larsdotters
eedeliga intygandhe om dheras sängielagh uthi Oloff Oloffssons nattstufwa som ächta folck,
som dee och sagt sigh wara gifft folck, daterat på Färella tingh den 13 decembris 1689, n:o 2.
Huaremoth han inwände och sade att dee som afwundzmenniskior berättat och wittnat hafwa,
tuifwelsutan för deth han blef skyldigh hoos Oloff Olsson 16 öre k.m:t, som han låfwede
betalla, som intet kunde skee efftersom han i prästgården intet fick wäxla då hafuande carolin,
och ännu är dhem skyldigh, nekandes alldeled sigh medh henne i säng der legat, utan på
bäncken bredewidh sängen där hustru Lissbetta och flickan lågh, narrandes wäll medh
oppnämbde pijgor, men lågh intet i sängh medh hustru Lissbeta, warandes twenne sängier
iempte huarannan. Uti den ene lågh hustru Lissbetta, och i den andra lågo pijgorne, den tredie
sängen stodh fram i stufwan tom, utan kläder, och han dy icke dijth gått, uthan som sagt är,
lagt sigh på bäncken på litet grääs och lööff.
Nils Holenius påmintes om feltwäbellskans hustru Gertrud Oloffsdotters och Jöns
Carllsons hustrus Britha Pedersdotters i Åsan giorde berättningh på ett hållit förhöör in junio
1689 om hans sammanlag medh hustru Lissbetta, men han, som tillförenne, nekar sig naken
och afklädder med henne i Åsan legat, och dee däremoth sade sigh eij meera berättat än dee
kunna med reent sambwette eedelligen besanna, det dee och giorde och berättadhe som
föllier, nembl.
Hustru Gertrudh, at hon om afftonen sågh dem ätha tillsammans i sin drängz stuffwa, och
om morgonen liggia där tillhopa under een skinfeldh, warandes han naken, som hon wäll
kunde märkia af deth armarne och hela axlarne wore hehl blåtta och bara och hon i särken.
Flickan låg näst muren, sedan hustrun, och widh ythre sijdan lågh dragon, kunnandes eij annat
märkia än dee såfwo. En stundh dereffter åter dijth gått och frågat hwij hon i dåwarandhe [fol.
165r] dyra tijdh begifwit sigh hijtåth och där hoos sagt, kanskee i hafwer medell så går deth
wäll ann, och hon swarat: Gudh bättre, medlen äre ringa, wettandes intet mehra därom betyga.
Hustru Britha, att dee begärte huus om affton och först åtho dee tillsammans, och sedan
legat tillhopa på dee sängkläder hon dem länt, nembl. een åklädzfälldh, een dyna och
bålsterwar, som lades på löfwet som å gålfwet lågh. Flickan näst muhren, hustrun dernäst, och
dragon der iempte, hörandes eller seendes dhem intet omgiängie hafwa, ehuruwäll hon intet
annat kunde tänckia än dee warit ächta folck, efftersom dee sålledes fölgdes åth. Om
morgonen sågh hon dragon liggia naken som syntes aff axlarna och armarna som wore hehl
blåtta och bara, men hustrun hade öfwerdehlen på sigh, då dee lågo och såfwo, och dermedh
gått uth, och kommande een lijten stundh dereffter in, war hustrun opstijgin och klädder,
säijandes till honom som låg i sängen: Nills, klädh på dig skiortan och stijgh opp, dhet tienar
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intet så liggia naken, och förr wiste hon intet hans nambn, wettandhes ingen wijdare relation
derom göra.
Nills Holenius gafs widh handen deras edellige intygandhe och han nekar sig naken der
legat, och huru skulle han liggia naken på något afplåckat löff. Honom påminthes at
sängkläder wore dem länte, huartill han nekar, och dee betyga ytherligare på sin sahligheet att
så war skiedt som dee bekänt.
Hustru Lissbetta förelästes Oloff Olsons och quinfolckens edelige intygande på Ferilla
tingh angåendhe henne och Holenius. Resp. att hon war främmande å orten och weet huarken
sochnarnas nampn eller byarnas, minnandes intet sig någonstantz liggia i någon nattstufwa
eller twå el. tree nätter hoos någon under wägen, dåch eenstandz i Hellsingellandh opp i
landet warit twå eller tree dygn huffwudswagh, men uthj ingen nattstufwa alldrig i säng med
honom, icke heller säger hon sig kunna minnas at några pijgor i samma stuffwa medh sig
legat.
Sammaledes hustru Gertrudz och hustru Britas edellige intygande. Resp. att dee legat på
något löff å gålfwet tillsammans, brukandes intet bolsterwaret eller strijgsängen [fol. 165v] för
låppor skuldh och een dyna hafft under huffwudet och een fäldh öfwer sigh och flickan, men
Holenius hade intet deraff, om han den icke togh sedan hon opstått, kunnandes sigh icke
påminna och wetta at Holenius låg naken.
Nills Holenius, att han såg ingen feldh, utan hustru Lissbetta mått hafft een sin päls på
sigh.
Hustru Britha, at bålsterwaret låg om morgonen ofwanpå löfwet, tillijka medh fällden där
dee legat, och beggie brukat.
Hustru Lissbetta berättar sin man intet willia kännas med barnet medelst uthspridde
elacka rychte om henne och Holenio, och dy hafuer hon måst det sielff försöria, huarom hon
berättar sig på förra ransakningen in maio tallat och sagt, som der och fins hisce verbis [dessa
ord], sedan mannen icke wille kännas med barnet, warandes han lijkawäll barnfaderen och
ingen annan, efftersom hon aldrigh med någon än medh sin man hafft beblandelsse,
beklagandes sigh oförmodeligen födt i bastufwan, och för änckian hustru Märitz skuldh, som
mycket aff mundh altidh hade, deth eij wellat oppenbara före än om lögerdagen, då hennes
man skulle gå till Trång, ¾ mijhl ifrå quarteeret Högsta, och öfwertalla och förmå werdinnan
säija barnet i medler tijdh wara födt. Hon påmintes huru illa sådan ändskyllan rijmar sigh, och
huru mannen derom tänckia skulle, men hon säger, som förr, ytherligare at hon hafwer bedit
hustru Lucia, hustru Karin och hustru Märitt intet för Frijmodig säija barnet wara födt i
bastufwan, och huru skulle hon då sky för hustru Märett. Resp. att deth lijkawäll är som hon
sagt, fastän hon ingen hafwer som deth wetta kan.
Aff första ransakningen fins, att Nills Holenius nyåhrstijden 1688 först kommit till
Ekohlsundh och blifwit medh hustru Lissbetta bekant, och in martio har hon rest effter honom
till Ubsala, der hon een månadh warit, och sedan råkat i Häldnäs sochn och Håhlan by,
warandes sex weckor på wägen hijt till Jemptellandh, och hustru Lissbeta kommit till sin man
in augusto 1688 till quarteeret i Ofne, och tree dagar effter trettondedagh juhl boofördt
derifrån till Högstad, dijth Holenius intet warit, förutan een gångh Frijmodigh honom dijth
oförmärkt kallat, at få igen jackan han aff hustruns kiortell åth sigh giort, och sedan
compagnieprästen h:r Samuel Alstadius Holenius förmant hålla sig derifrån, hafwer Frijmodigh intet kunnat förstå dem söckt omgiängie.
Saken discurerades uthförligt med nämbden, som enhälleligen förblefwo widh förr
afsagde doom, emedan inga andra skähl sedermera äre inkombne, och dee intet kunna bringas
at bekänna någon olåflig beblandelsse hafft tillhopa, som och ingen det blifwit warsse eller
betygat.
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Ting 10 och 11 april 1690
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 232r – 239r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3816, fol. 777r – 784v, RA.

Anno 1690 den 10 och 11 aprilis höltz laga tingh med allmogen aff Hallens tingellagh,
närwarande befallningzman Jacob Graan och desse såtho i nämbden.
Oloff Hansson i Önsta
Erich Persson i Arffsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oloff Jonsson i Backen
Hellie Jonsson i Ifallsnäs
Mårten Persson i Myckelåsen
Jöns Persson i Wästanedh
Peder Erichsson widh Åhn
Nills Nillsson i Quissle
Tyris Persson i Mårtsundh
Erich Bertillsson i Wåge
Halfwar Olsson i Byen
1.

Dato oplästes Kongl. Maij:ttz instructioner för befallningzman och häradzskriffwaren.

Om ödeshemman.
Hallen sockn, Wåge. Gammalt chrone öde, 4 tunlandh, vide 1689 åhrs. Uthj indehlningz
eller generalmunsterrullan 1686 fins annoterat, hisce verbis, klagar hemmannet wara öde, och
inga huus opå, kan intet boo derpå, är bewilliat 4 åhrs frijheet. Feltwäbell Hans Rytter
supplicerat till sahl. gouverneuren herr Lennart Ribbing derom och resolution der öfuer fallen
den 14 martij 1687, af innehåldh at der herr öfwersten funne nödigt, måste strax Kongl.
Maij:tt underdånigst det föredragas om någon ändringh medh bostellet skall kunna blifwa,
emädan militiaboken snart lärer blij färdigh. Anno 1686 den 25 septembris är derpå syhn
hållen och befunnit effter Littera ... [lucka] alldeles afbrändt och under fäfoth etc. Anno 1687
[fol. 232v] den 21 aug. hafwer landzhöfdingen Åke Ulffsparre befalt regementzskrifwaren Nills
Molijn at låtha feltwäbell Rytter åhrligen niuta aff reserve hemman, så mycket som des
anslagne boställe kan räntat som öde är, Lit. ... [lucka]. Capiten Gerhart Lilliecrantz hafuer
hans excell:s herr gouverneuren h:r Otto Vellingk derom den 15 januarij sidstleden
tillskrifwit, och den resolution och swaar ehrhållit at såwijda intet förmäles om någon
ansökningh derom är giordh etc; berättandes feltwebellen, at der till intet mehra är giort än
producerat är, förutan deth han förledne winther sin nödh i det fallet föredragit h:r öffwersten
herr Carl Hårdh, och fått till swaar at herr capitens plicht warit derom hafua bekymber och
åbo derpå skaffa. Feltwebellen har 1686 om sommaren försöcht at resta opp någon åker effter
ordres, men både för medellössheet, som det at åkermålet ähr såsom odugelligit, och betygas
intet kunna komma som annorstädes i landet så snart till brukz, efftersom den förra
åkermullan är förtärdh af underwarande sandöhr och stenar som opskutne äre, och liggia näst
den ringa swahl deropå wäxst är, måst ophöra dermedh. Feltwebelen berättar sig intet wettat
Wåge ödeshemman honom till boställe warit anslagit förrän widh generalmunsterbordet, och
på förslaget till indehlningen warit opfört till feltwebells bostelle.
Peder Bertillson i Öfwerhallen och Hallens sochn af 4 ½ t:l, huaraf han 1685 niutit
räntan, huilket sedermera är tilldelt capiten till fördeels, wettandes altså huarken om några
frijheetzåhr eller reparationsmedell äre dertill anslagne, och på intetdera willkor det antagit.
Feltwebelen tillspordes om han icke skulle kunna det på 4 åhrs frijheet optaga och bringa till
häfd och bruk. Rp. om han skulle benådas med lijfztijdh frijheet derpå, så wore äntå honom
omöijeligt det optaga och komma till brukz, beklagandes sigh der refusion skulle honom
betagas eller icke bekomma annat bostelle, nödgades han sökia nådigt afskedh, efftersom han
omöijeligen kunde föda sig och wara till Kongl. Maij:tz tienst ferdigh. [fol. 233r]
Mariæby sochn, Jersta. Peder Olsson, skatte, 3 1/3 t:l, vide 1689 åhrs ränta, betygas wara
till dragon Jerimias Mehnlöös effter quittens clarerat, och hafuer Oloff Eliesson nyligen
begifwit sigh der ifrån till Owijken, och föregifwer sigh eij wara mechtigh ehrläggia
2.
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åtherståendhe 1685 och 1686 åhrs uthlagor, som betygades sant wara, icke heller kan någon
köpman fåes till hemmannet, huarom nu som förr är söcht med största flijth.
3. Tyrris Jonsson i Böhle förbödz hafua sitt syskonebarn Anna Pedersdotter, den han
besåfwit hoos sigh, utan elliest hielpa henne till födan åth barnet widh laga straff tillgörandhe,
huilcket henne ochså tillsades wider botum.
4. Anders, kopparslagare i Åcke, betygar Nills Nillsson i Quissle wara förlijcht med Jon
Jeppesson i Brastadh om Gubbömyran, som han i pant hafft hafuer för 4 r.d:r, och skall få
allenast 2 r.d:r, deth J[o]ns son Jeppe berättar sant wara, och fadren altså tillträda ängiet.
5. Bertill Jonsson ifrå Hammarnäset fo[r]drade räkenskap aff sina förmyndare Erich
Bertillson i Wåge, Halfwar Olsson i Bye och Oloff Oloffsson på Hammarnäset, såwäll om sin
fadhers skattehemman som dess löösören. Responsio. Erich Bertilson berättar sig aldrigh
derom wara bedin eller förordnat, och mycket mindre tagit sigh något deraf, utan måst Bertills
brodher Elias, då på des 7:de åhr antaga och föda 2 ½ åhr, och fått derföre en gammal bössa
om en r.d:r och en åklädzfäldh, warandhes Elias hans systerson. Halfwar Olsson, at han war
inghen ombudzman, utan af lendzman Clemet Olsson kallat till bythe at wärdera uthtagande
pertzedlar till gelldzsens afbetallningh, det han giorde, och opwijste een deröfuer oprättat
längdh, huaruthj förmälles huru huar creditor är betallt, som skedt d. 14 aprilis a:o 1673, och
huad som öfuer war, beståendhe i några kläder, kåpp och kahr, slädar och plogar etc.
förwarades i en bodh, det Jöns Pedersson i Wästanedh berättar sant wara, [fol. 233v] och deth
skedt i hans närwaru, huilcket uthtogs effter handan till dee 4 omyndige små barns föda och
skiöthare, huaröfwer deras morbroder, frambledne Lars Bertillsson hafft disposition. Oloff
Olsson föregifwer sig wara dess näste granne, och warit betrodd om nyckellen, och enär Lars
Bertillsson skulle till barnsens födha något uthtagha, folgt medh, men intet meera deraf weeth
eller hafft beställa medh, och kan medh tryggan edh betyga sig icke till det ringaste deraf
hafwa niutit, huarom Bertils fadersyster hustru Märitt Jonsdotter, som sedan bodt i hans
faders gårdh, skall wetta betygha, huars man corporalen Pedher Jönsson war, och enär han
1674 blef uthcommenderat, blef gården 1675 för huusarm skrijffwin, och dåwarande lensman
Hans Larsson Biörkman och Oloff Oloffsson det fådt, men sedan blifwit öde, som och feigden
war då påbegynt.
Oloff Oloffsson förehöltz som skulle Bertills fader Jon Jonsson på sitt ythersta förordnat
honom wara barnens förmyndare. Swar, att han deth wäll begärt, men såsom han intet medh
honom war slächt och skyldh, och många slächtningar wore, så blef han intet därtill wijdare
kallat heller brukat, utan hafft nyckelen till bodhan, därest öfuerblefne saker warit
förwar[ade], och dy icke heller bythet och dehlningen bijwistadt heller underskrifwit, som fins
sant aff oprättat instrument öfwer des creditorers fordran och afbetallandhe.
Nembden berättar at krigzfolcket under sidsthålldne feijgdhe bodan opbruttit och
derwarandhe jernredskap bårttagit, och trääkärillen hafua dee äldsta barnen tagit i förwahr,
och sin sahl:e moders kläder delt sin emellan emot det dee yngsta aff annan quarlåtenskap
blifwit oppehåldne, men för Bertills opföde allenast uthgiffwit ½ tunna korn, och Lars
Bertillsson genom döden affgått i Nårie a:o 1675 om winteren.
Till dombs voterade nembden enhälleligen, nembl.
Såsom hemmannet är under sidstledne feijgdhe öde blifuit och dess rätta ombudzman
Lars Bertillsson i begynnelsen af samma feijgde dödh worden, och alla den tijden icke kunnat
[fol. 234r] sina egne hemman conservera och befrija för ödesmåhl, altså kan rätten intet obligera någon till answahr derföre heller applicera till lagen, att barnagodz icke bör siuncka eller
brinna. Sedhan, anbelangande löösöhren, fins i lijka måtto skähligt at det quarblefne och
befindtlighe skall må jänkas emellan barnen, och dee som mindre aff kläderne och elliest
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niuttit både till opfödhan och desutan hafwa mindre af quarlåtenskapen at wäntha, huarom
gode män och deras närmast skylldemän måste wara sårgfellighe och så laga, at den eena så
wäll som den andra niuther sin rätt effter huar och ens hafwande rätt och arfspart, helst och
emedan som ingen wiss förmyndare och ombudzman sedan Lars Bertillsson dödde warit
förordnat dertill.
6. Dato oplästes höglofl. Kongl. hoffrättens resolution af den 20 februarij innewarande åhr
1690, huaruthinnan tingzrättens fälte uthslagh öfuer dragon Nills Holenius och dragon Anders
Frijmodigz hustru Elizabet Pedersdotter approberes, at han med tolffmanna edh effter 19 cap.
Tingmålabalcken skall sigh befria ingen kötzligh beblandellsse med henne hafft och
tillhörsampt föllie deraff, tillfrågades honom om han sig edzgärdzmän förskaffat, då han
nambngaff fölliandhe dragoner, nembl. Arfwed Brunkman, Nills Mattzson Ekeroth, Måns
Jerpe, Nills Frijmodigh, Jöns Lillia, Zachris Läfwande, Jon Gladh, Oloff Flinck och Lars
Wåhl. Och ehuruwäll lagen 33 cap. Tingmålabalcken biuder och förordnar att i allom edom
fo[r]dras bohlfaste män, så hafuer man lijkawäll till wijdare betänckiandhe ofuanrörde
persohner förehållit huad en sådan edh hafuer innebära och huruledes dee swäria skohla,
nembl. att deraff den bekantskap som dee af saken kunna hafua, och med honom hafde
omgiängie kunna fullkomblighen troo at hans görande edh wara rehn och icke mehn, då
Brunckman, Ekeroth, Jerpe, Frijmodigh, Läfwandes, Gladh och Wåhl, som betyges wara
ährlige karlar, förklarede sigh icke kunna en sådan [fol. 234v] edh för honom gå, utan om
effterlåthes, kunna betyga med edh sig eij sedt och förmärckt honom sådan syndh och otucht
hafua bedrifuit, huilcket ytherligare dem påmintes, och tillfrågades om dee kunna på
opnämbde sätt gå lag för honom, då dee swarade med een mundh sig det icke kunna göra, och
därmedh togo affträdhe. Men Holenius beropar sigh som förr på sin oskylldigheet i det måhlet
och säger sig kunna medh reno siähl och sambwette inför Gudh swäria sig wara alldeles
derutinnan obråtzligh och inga andhra edzgerdzmän kunna skaffa.
Saken öfwerlades enhälleligen aff nämbden till fölliandhe sluth.
Såsom Nills Holenius intet kan præstera wäriomåls edh sigh icke hafwa kötzligh
beblandellsse hafft med Anders Frijmodigs hustru Elizabet Pedersdotter, altså blifwer han
effter det 34 cap. Tingmålabalken och des 1 § fälder åth saken. Men såsom en sådan, effter
det 10 cap. i samma balck intet bör lijff mista, och ingen wiss lagh i sådanna måhl fins
beskriffwen, huarföre ähr häradzrätten föranlåthen blifwen, i anledningh aff rättegångz
ordinantziens 2 §, domen deröfuer opsättia till des höglofl. Kongl. håffrätten i nåder behagar
derom något wist determinera och förordna, som är skedt uti een slijk saak öfwer feltwebell
Lucas Linbohm och hustru Karin Grahn d. 28 novembris a:o 1684.
7. Effterskrefne innestå och restera medh 1689 åhrs förordnade höö till Frössö lensmans
gårdh,nembl.
[lispund]
Mårten Oloffsson i Mårtsundh
2
Item för Swen Andersons hemman ib:m
1
Brastadh
Jon Jeppesson
1½
Quissle
Anders Jeppeson
5
Nills Jonssons änkia
12½
Wärcköhn
Hans Larson Biörkman
12½
Böle
Nills Hansson
12½
Trusta
Nills Mårtenson föregif:r sig betalt
och haar quittens
Jellstadh
Anders Jönsson dito [fol. 235r]
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För 1690 restera
Wärcköhn
Böle
Backen
Tifwarsgård
Jerstadh
Kläppe

[lispund]
12½
12½
12½
12½
12½
12½
12½

Hans Larson Biörkman
Nills Hansson
Anders Wässman
Mårten Oloffson
Gunnar Olofsson
Hans Rytter
Chrestier Pedersson

Förskrefne rest åligger lensman utan längre oppehåldh uthdrifwa och laga at deth blijr fört till
Frössön.
8. Dato inladhe ryttmestar welb. Magnus Gabriel Willenssens genom des compagnie
prophoss Jonas Nederbergh een beswärsskrifft öfwer sadelmakarne Chresten Stehnsson i Böle
och Peder Pedersson i Månsgården, som förledne wåhr och sommar giort och förferdigat 20
st. bagagiezadlar och fuller effter treffat accord medh Chresten Stehnsson icke bordt gifwa
och betalla för huarderes arbetzlöön mehra än en dahl:r s.m:t. Men såwijdha han wijdh
dijtkomsten at antaga arbetet giffwit widh handen sigh icke uthan kåsthåldh deth kunna åtaga,
och medelst dåwarande coniuncturer och h:r öffwerstens pressant [brådskande] ordre om
deras förferdigande, nödgatz beiaka till kåsthållandet i den då bekante swåra och hårda
mathtijden, och dee effter attest och quittens beggie af d. 12 junij a:o 1689 niuttit. Och
efftersom h:r öffwersten högwelb:ne h:r Carl Hårdh hafuer på sidsthåldne camperingzmöthe
bem:te sadlar öfwersedt och funnit arbetzlönen wara alt för dyr opförd och dy aff summan
dragit 8 dahl:r s.m:t och befallt det öfrighe aff besparingen skulle lefwereras, huarom
wellbem:te herr öffwerstes breeff aff den 15 feb. sidstleden med meera uthwijser, sökiandes
altså h:r ryttmestaren sin regress till sadelmakarna, som nöijachtig kåsthåldh med tree
måhltijder om dagen och esom offtast dertill öhl bekommit och kåsthållet warit medh tårtt
kött, sallt lax, tårsk, tårrfisk, smöör och annat, och eij ringare än à 8 öre k.m:t måhltijden den
tijden kunnat hålla, och at Peder Pedersson sedermeera 2:ne bagagiesadlar [fol. 235v] på egen
kåst giort åth leut:n Lillieswärdh à 1 dahl:r s.m:t, dåch uthan rehmtygh och betzell, förmodandes h:r ryttmestaren altså at dee kunna äfwen wäll till Kongl. Maij:ttz tienst för samma
wärde göras.
Huartill swarades sållundha som föllier, nembl. att dereffter uthgifne attest och quittens
hafua niutitt för sitt giorde arbete 16 d:r 8 öre s.m:t och så många hudar och ijster sampt tiäru,
lärfft och sadeljord wäf med hampgarnet, som den 12 junij 1689 är betygat, jembwäll och
nöijachtig kåsthåldh på förskrefne och uthsatte tijdh lijka som h:r ryttmestarens egit
tienstefolck medh sill och brödh af korn och mäsk, och annat tienligit, men huarken öhl heller
salt lax, och till tuå à 3 gånger smöör tillijka med legofolcket, och enär dee wellat hafwa öhl
det köpt i prästegården, förutan een kanna öhl som welb. fruen giffwit enär dee begärt köpat,
och en kanna med brödh om morgonen enär dee wore affärdade och icke kunde omätta och
nychtra gå derifrån, williandes ingalunda cedera något at det dee handfångit, och påstå sigh eij
kunnat dhet arbethe för ringare betahlningh göra, och försumma sitt gårdz arbette hemma på
gården, emellan andtijmorne [skördetiden], och sedan dels under slåttandan, som h:r
ryttmestaren den tijden hade och slåttfolck, och der dee hade kunnat dertill neka och hålla sig
derifrån hade dee deth giordt, men dristat sigh icke, i anseende till Kongl. Maij:tz tienst
dertill. Och at dee skolle warit långsamme och försumlige nekas alldeles till, men drögzmålet
kunde wäll dels skee deraff att dee offta måst effter ordre förandra, och så gått som ånyo
oparbetha deth en gångh war giordt färdigt, och sedan lijkawäll merendels som förr blifwit,
men såwäll förre som senare gången effter h:r ryttmestarens ordres giort, förmenandhes
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dyrheeten härkomma deraff at kåstpenningarne äre altför högt opförde och een sådan
måhltijdh som dee fått (huarmed dee nögde warit) kan fåes för tree öre k.m:t, och hade dee
kunnat tänckia sådan effterräkningh skulle kommit, så skulle dee skaffat sigh kåst sielffwa.
Peder Pedersson widh tillfrågan säger sigh [fol. 236r] kunnat på egen kåst åth leut.
Lilliesuerd göra een zadell för en dahl:r s.m:t, efftersom inga reemtygh heller förbögell [och]
rumpstycke dertill giordes. Fullmechtigen Nederbergh föregaff att på reemtygen icke stort
arbete warit, och att dee ringha wärdera åthniuttne kåsthåld, och kan derföre intet bekommas,
då dee swaradhe och håppades intet umbgälla at kåsthållet är för högt opfört och itererandes
sig kunna sådan måhltijdh få för tree öre kopp.m:t och der hoos begära blifwa erhållen medh
ingångne contract medh h:r ryttmestaren och icke blifwa widare dermedh beswäradt.
Nämbden heemskötz omständelligen sakens egentellighe sammanhangh och beslötz
eenhälleligen som föllier, nembl.
Alldenstundh differentzen merendels pröfwes härkomma aff opförde kåsthåldh, som aff
sadellmakarne Chresten Steensson och Peder Pedersson såwijda disputeres som den skall för
högt wärde wara opfördt, och eij så mycket kunnat kåsta, och dee påstå at niuta ingångne
accord medh herr ryttmestaren till godha, och blifua derwidh handhafde. Och efftersom ett
legohions kåsthåldh icke kan för huar dagh skähligen berächnas och wara wärdt 8 öre s.m:t
eller 24 öre k.m:t, så måtte billigheeten deruti ansees, och i anseende deraf finner rätten
skälligt at arbetarena icke kunna dermed graveras och obligeras lefwerera tilbaka något af der
dee effter treffat accord med herr ryttmestaren welb. Magnus Gabriel Willenssens, som een
fullmyndiger handfångit hafwa.
[I Svea hovrätts renovation är följande mening tillagd:] Emot denna dom är i rättan tijdh
under låfl. lagmansrätten appelerat.
9. Lensman Chrestier Pedersson angaf dragon Peder Åkerman hafwa bekänt sigh förledne
höst, effter afftahl med Nills Ekeroth, stullit på Norderöen hoos hustru Gertrudh af Olof Erson
i Ängie uthi Låchne sochn, som der begärt huus, och at Ekeroth niutitt dess halffpart, huartill
Åkerman beiakar, och föregifwer sigh af Ekeroth dertill wara låckat och tubbat, och han tagit
sin dehl deraff och tillhopa förtärt tobaket och fisken, [fol. 236v] men till Oloff i Rijses hustru
Marget Pedersdotter hafwer han sålt litet meera än en ahln rask och fått derföre 1 d:r 4 öre
s.m:t och intet frågat huru han deth fått, och Peder Olsson i Jerstadh stullna wallmarsbyxor
och ullstrumpor utan betahlningh fått, och der kokades fisken, som icke kunde wara 2 pund,
emedan som eij mehra tog än i byxorne fått rum, huilcken Ekeroth ochså förtärde, och det
senare skedt med Ekerothz wettenskap, huartill Nills Ekeroth nekar och föregifuer slätt intet
däraf wetta, och fast mindre honom därtill tubbat heller aff tyffnaden något niutit och förtärt
heller rådfördt den at uthdela. Men Åkerman påstår honom wara icke allenast rådgiffwaren
och länt sine skoor dertill, utan och tiufften både dölt och nött. Ekeroth nekar sigh länt honom
sina skoor och Åkerman berättar honom taga igen skona i stallet, där han sedan han stuhlit,
sig lagt, men Ekeroth nekar som tillförenne.
Peder Olsson i Jerstad nekar sigh fått af Åkerman waldmarsbyxorne, utan hördt sin son
Jöns dhem sig tillhandlat för bähr een och annan gångh, och Åkerman sagt sig dem fått aff
Erich Bertillson i Wåghe, icke heller weeth at han någon fisk hemma hoos sig kokat och
förtärt haf:r. Åkerman, at han wähl och deraff smakat och något fått. Jöns Persson, om sina
ellofwa åhr, at Åkerman förledhne höst sagt sigh fått byxorne aff sin bondhe Erich Bertillsson
i Wåge, som för honom wore små, och dy lembnat åth sigh, och fått esomofftast bähr derföre,
men nekar alldeles sigh några strumpor af honom fått. Åkerman, att han fått beggie dehlarne
affton effter stölden giordher, huartill han nekar, och säger honom wara ondh och wredh på
sigh för deth han oppenbaradt sigh fått af honom byxorne, huartill nekades, och berättadhes at
stullna fisken bars till Pedher Oloffsson, och alla twå hans gåssar wiste därutaff, och kokat
deraf, enär dem behagat, och han en och annan gångh dijth [fol. 237r] som snarast gått, och fått
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ett stycke medh. Pedher Oloffssons son Oloff nekar thesslijkes så till gömmandet som
kokandet. Åkerman, at han burit fisken och förwarat i fähuset och däraf förtärt med dee flera,
men Oloff nekar som tillförenne.
Saken öfuerlades till fölliandhe sluth, att emedan som Oloff Påhlsons hustru Margeta
Pedersdotter i Rijse icke är stembdh heller tillstädes och beskylles haffua tillhandlat sigh
något af tyffgodzet, och satt ifrån sigh 1 1/8 ahln rask, så kan saken intet afhielpas medh dom
denne gången, och i midler tijdh åligger Åkerman skaffa sig bättre skähl, huarmedh han
förmenar sig kunna öfuerbewijsa Nills Ekeroth sig till tyffnadhen låckat, och däraf sin dehl
niutit och i lijka måtto Peder Oloffsons sönner Oloff och Jöns om byxorne och fisken.
10. Peder Pedersson i Höhle käradhe till sin granne Lars Jonson ib:m för deth han förledhne
Michaelis affton skält sigh för tyf, som Anders Olsson och Oloff Ersson ibidem åhört, och
kunna betyga? Huartill swarades at han bleff kallat hora och fitta, och derpå sagt att Peder
skall wara en tyff till dhess han dhet bewijsar. Påberopadhe wittnen bekänna sig hört deras
samtahl och munbruk och effter aflagdan edh bekändhe som föllier, nembl.
Anders Oloffsson, att dee wore hoos honom nattan effter sidstledne Michaelis, och
drucko litet, och begynte Lars yrkia på Pedher för dhet han hade stämbdt sigh för någon
skogh, och at han deruthj icke skulle något winna, och Lars förment sig kunna haffua rätt
dertill, då Lars sagt sigh kunna med breeff taga af honom hans hemman, och bekom till
swaars at han tagher som en fitta, huaröfuer Lars bleff wredh och kallar Peder tyff, då Peder
sadhe dhet han skulle det bewijsa, och Lars, än fugellen du stahl. Peder, at han wäll tagit een
fogell under flakan, efftersom han eij wiste huem dem ägde, aldenstundh [fol. 237v] han war
nyss kommen i Byen (och Anders förmenar honom deth wäll wetta), och mera tahl war intet
derom.
Oloff Erichsson, att några warit på slåttöhl hoos Anders Olsson, och Lars begynt fråga
Pedher huij han sigh, och icke breffwen stembdt til ting om skogen, och fått till swaars at
tinget blijr nu snart, så få wij hörat, och Lars sadhe sig kunna medh sina breeff drijfwa honom
ifrå gårdh och grundh, då Peder swaradhe och sadhe, du tagher som een fitta, och öchtes deras
munbruk och skulle slåes, som hindrat bleff, och Lars dermed gått uth och kommit strax in,
och sagdt det Peder war en fulkomblig tyff, och Peder tagit desse till wittne däröfuer,
huarmed dee skilldes åth.
Peder Persson tillstår sigh sagdt till Lars under discurs om skogen och at han skulle taga
gården af sigh, at han tager som een fitta, men icke kallat honom fitta.
Lars, att han förbrådt honom haffua stullit en fogell undher hans och Anders Olssons
flaka eller ståck, och kallat honom tyff, till dhess han deth andra bewijsar, och at han en och
annan gångh kunnat märckia sina wåhner wara rörde, och dy afftalat med sin lagzman Anders
Olsson at dee skulle skära märckie på een fogell och lämbnat, som dee och giordhe, och
kommandhe dagen effter ifrå sina skogzwåner war samma fogell bårttaghen, och kommande
heem har Anders frågat Peder om han fått någon fogell, och han dertill nekat, och omsijder
måst bekänna sigh den tagit och ifrå sig lefwereradt, och derom bedit om förlåtellsse, och dy
aldrig tänckt meera derom färrän han med slemma ordh af honom bleff öfuerfallen, och dy
honom deth förbrådt. Peder Persson, att han war nyss kommen i Byen och allenast war
underwijst om sin bekommandhe swermoders wåhnskogh, och bleff warse een kiäderhöna
liggia under een ståck och befruchtade diur skulle den förderfwa eller förtära, och dy dhen
burit heem i acht och meningh at fråga huem som den ägde, och litet [fol. 238r] effter kom
Anders Olsson och frågat om han fått någon fogell och swarat att han wäll fått en, men weeth
intet huem dhen ägher, och dermedh låtit honom den få. Anders Olsson, att han satt en rödia
under een ståck, enär han ena daghen gick till skogz och den märkte, och enär han dagen
effter på heemwägen war, war fogellen bårttagen, och dy sport Peder Pedersson dereffter, och
han nekat sigh någon fogell fått, och effter ytherligare påminnelsse därom wellat begynna at
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swäria derföre, derifrån Anders honom hindrat, och bedit intet swäria emoth sanningen, då
han omsijder gått in effter fogellen och ifrån sig lefwererat.
Till dombs voterades enhälligen.
Såsom edelligen intygat är, at Peder Pedersson hafuer under dryckesmåhl och samtahl om
ägorne sagt att Lars Jonson tager som en fitta, och sålledes warit ohöfligh och honom
missfirmat, huarföre plichtar han derföre effter 20 cap. Tingmålabalcken med sina 3 m:k. Och
för det han undan Lars Jonsons och Anders Oloffsons gilder een kiäderhöna tagit och icke
widh heemkombsten för grannarna strax det kungiort, pröfwas skähligt, i anledning aff deth
20 cap. Byggningab. i landzlagen at han å näste tingh sielff siette skall gå lagh at han
kiäderhönan icke tagit undan dheras gilder eller ståck, den at afhända och sig tillängna, utan i
meningh låta wederbörandhen den igenbekomma.
11. Pedher Andersson i Swedie gaf widh handan hurusom hans hustru Rangnell Nillsdotter
och des systerdåtter Anna Oloffsdotter, tillijka med hans dåtter Ingeborgh om sina tolff åhr,
förledne sommar woro i skogen at taga näfwer, och Anna een biörk uthhuggit och dee andhra
hållit på den aftaga, och strax der bredewidh högg Anna en annan som war dels ruttin och
icke fallit på den sijdan hon wellat och dermedh ropat och bedit dem achta [fol. 238v] sigh, och
widh det Ingeborgh sedt upp, föll biörken på hennes huffwudh, huaraff hon strax bleff dödh.
Annika[!], om sina aderton åhr, bekänner så wara tillgångit som angiffwit war, och Peder
Andersson, att dee wore så såta, som dee warit syskon.
Resolutio. Såsom Ingeborgh Pedersdåtter är af wådeligh händelsse ihählfälter af en biörk,
som des syskonebarn [kusin] Anna Oloffsdotter i den dödas moders närwaru uthfält at taga
näfwer aff, altså plichtar hon effter 5:te cap. Dråpmåhlabalcken med wåda L.L. medh sina 4½
m:k.
12. Påhl Mårtensson opbödh tredie gången Chresten Steenssons hemman i Kläppe aff 5
tunlandh till sythningzlöön.
13. Dato insinuerade Mårten Pedersson een lagbuden och lagstånden köpeskrifft och
bördalössningh på halfwa hemmannet i Myckellåsen, som han inbördat aff rätta odellsmännen
för 90 dahl:r s.m:t, à 2 ¼ t:l, warandhes sidsta opbudet skedt oklandrat d. 8 martij 1689 och
sålledes lagståndit, dy bewilliadhes Mårten Pedersson laga fångzbreeff, dåch såwijda han å
sin hustrus wegnar dertill bördig är. Åligger honom at skaffa gamble breeff, huarmed
bewijsas kan, at hemmannet är och warit odellsgodz.
14. Dato undersöcktes om effterfölliandhe ödeshemman.
Norderö sochn, Åhlsta. Peder Ersson, öde legat ifrå 1675 till 1683, beggie inclusive aff
een röök 4 tunl:d. Hö slagit olåfwandes 1684 af Nills Hansson i Böle, och derföre obligerat
antinghen betalla deth hela åhretz ränta eller optagat på frijheet, uthj huilcket anseendhe han
deth skaffat Oluff Jonsson, som dhet antagit på frijheet, och det bebodt ifrå 1685 inclusive,
och ingen caution kunnat skaffa. Huarföre skall han intet breef derpå bekommit och inga
wissa frijheetzåhr tillordnade warit, icke heller kan han löffte nu derföre skaffa. Icke desto
mindre är om des willkor och beskaffenheet som nogast undersöckt och befunnit som föllier,
nembl.
Peder Ersson dödt pass 1670, och sonen Erich Pederson och mågen [fol. 239r] Anders
Olsson brukat hemmannet tillhopa, och 1673 beggie blif:t soldater, och 1674 med regementet
uthcommenderade, och deras hustrur eij mächtat det bruka, och lämbnades deth a:o 1675.
Husen i man- och ladugården icke warit aldeles förfaldne, utan taaklöse och wäggiarne dels
illa farne, men af nuwarandhe åbo optäckte och reparerade så at han dem kunnat bruka, och
somblighe någon tijdh hereffter, men icke fullkomblige och laghgillande huus, huartill ingen
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timberskogh är och att timber skall köpas uthsochnes och långawäga; 2:o) åkeren alldeles i lin
och lägde för fäfoth och af ingen brukat wijdare än förmält är; 3.) wedebrandh fåes af furu
löpande och gerdzlefång fins. Intet fiskerije, elack muhlbete hemma och litet bättre ¾ mijhl
derifrån på andra sijdan om Stoorsiön; 4.) ödesmålet förordsakat först af åboendernes
uthcommenderande och sedhan är ringa slått och ängiar dertill, som äre skogwuxne och med
måss öfuerwuxne, och dee öfrige widh een älff belägne, som under tijden aff watn öfuergåtz
och förderfwas, och i wählmachten icke kunnat föda mera än 8 st. nöth.
Önstadh. Oloff Olsson en röök 4 t:l. Af fattigdom medelst swagha åhr och misswexst
måst det lembna 1675 obrukat till ödhe, och legat till 1686 inclusive, och 1687 hafuer Oloff
Hansson ib:m instängt litet deraff, och altså obligerat det optaga på frijheet, och hafuer ingen
caution derföre ställt eller ställa kan, wijdare ängan ib:m haar sitt skattehemman.
Husen i man- och ladugården dels till wäggiar duglige och i synnerheet låfftet, och enär
det blijr med godt taak bewarat, så kan det längie för dugeligit räknas och hållas. Men dee
andra kunna wäll repareras at bruka några åhr, men icke till gangns och förswahrligen effter
Kongl:e husesyhnsordningen. Ingen timberskogh, ingen wedbrandh och måst alt timber köpas
af uthsocknes man och wedebrandh leijas af grannarne; 2.) åkermålet godh, men alt i lin och
lägde under fäfoth, elacka ängiar som öfueralt skogwuxne äre med tall- och ehnskogh; 3.)
wedebrandh fins intet. Gerdzlefång fins, men ingen stöör på öhn, utan måst leijas annorstedz.
Intet fiskie, intet muhlbete hemma, utan måst till afradzlandet söder under fiällen 1 ½ mihl
ifrå gården strax om wåren; 4.) ödesmåhlet förordsakat aff fattigdom, som sagt är, medelst
swaga åhr och misswexst.

Ting 4 och 6 oktober 1690
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:13, fol. 297r – 301v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3816, fol. 846r – 851r, RA.

Anno 1690 d. 4 och 6 october med Hallens tingellagh, præsente prætore och nembden.
Oloff Hansson i Önstadh
Erich Person i Arffsundh
Anders Persson i Öfwerhallen
Oloff Jonsson i Backen
Hellie Jonsson i Ifallsnääs
Mårten Person i Myckelåsen
Jöns Persson i Wästanedh
Peder Ersson wijdh Åhn
Nills Nillsson i Quissle
Tyrris Persson i Mårtsundh
Lars Jonsson i Hölandh
––– ––– –––
1.

Dato publicerades Kongl. Maij:tz förr nembde förordningar.

2. Pijgorne Kerstin Halfwarsdotter och Segridh Mårthensdoter angåfwes hafua förledne
sommar widh Houghboderne tagit twenne älgzkalfwar som förbudit är. Respondebant, at 2:ne
kalffwar kommo iblandh boskapen, huaråth dee bälliadhe och wille intet skillias derifrån, och
dy dem tagit och bracht till [fol. 297v] fäbowallen om middagen, och enär dheras
huusbondzfolck samma dagen dijthkommit och det fått wetta, låtit dem bringas till skogz och
den ort dee togos, det änckians hustru Kerstins son på Mohn Nills Bengtsson aff annat tillfelle
bekänner sig sedt wara giordt. Bertill Pederson, Segridz huusbonde, berättar sigh komma till
fäboderne och sågh pijgorne tagit tuenne älgzkalfwar, som rätt späde woro, och efftersom han
wiste deth förbudit wara, läth han dem bringas till skogz, deth han säger sig kunna eedelligen
bestå. Pijgorne föregifwer sig intet blifwa warse älgan, huarken enär kalfwarne togos heller
släptes, och inga hundar henne eller dem iagat, och icke heller sedt kalfwarna sedan å den
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orten dhe släptes. Lensman Chrestier Person berättar Mårten Olsson i Mårtsundh i afftons
säija för sin hustru, det den ena kalfwen monde wara flådder, dertill Mårten nekar, men
föregifwer sigh sagt at wargarne giort på bodskapen widh fäbodarne stoor skada, och folcket
eij flådt af hudarne etc, då lensmans hustru swarat, kanske det flådt älgkalffwarne. Hustru
Kerstin Låck föregifwer sig säija på skiämpt till sin man att dee flått älgzkalfwen, men
Mårthen deth intet sagt, utan at pijgorne bracht dhem till skogz igen. Dragon Mårten Burman
berättat för Lars Jonson i Hölan sigh samma gångh warit widh fäboderne och sedt pijgorne
hafft kalfwarne till skogz.
Resol. Såwijda intygat är at älgkalfwarne äre brachte till skogz på fria fötter, så blifua
pijgorne derföre otilltallte.
3. Tyfsaken på Norderöön, huars actor Oloff Ersson i Ängie och Låchne sochn är, som der
bleff stullen, företogz, och Oloff Påhlson i Rijse tilltalltes för en ahln rask som hans hustru
fått af dragon Peder Åkerman, och swarar sigh eij då warit hemma, och han kommit och
berättat det han aff sin bonde intet annat kunnat få på uthlagorne till subsistence [försörjning]
än en ahln rask, och satt den i pant för någon math, kunnandes intet tänckia at han det stullit.
Hustru Margeta Persdotter berättar äfwen som sin man, och giffwit honom derpå math för 10
öre s.m:t, [fol. 298r] och han låfwat strax dhet återlösa, deth han icke giordt, och så snart
lensman dhet fått wetta och dijtkommit har Oloff Pedersson sielffmant och opåmint rasket
framburit och sagt des sammanhangh. Åkerman tillstår sigh för rasket fått math för 10 öre
s.m:t, och föregiffwit sig deth fått aff sin bondhe i Wåge, och at Nills Ekeroth warit i rådh
med sigh at stiälla, och fuller något der aff niuttit, men hafwer inga wittnen honom dertill
binda, huartill Ekeroth nekar. Åkerman bekänner sig en gångh wara för tyffwerie dömbd på
tinget, och en gång aff regementzrätten.
Alldenstundh Peder Åkerman bekänner sig twenne gånger för tyfwerije dömbder, ena
gången her på tinget och andhra gången aff regementzrätten, och okunnigt är huru och huad
widh regementzrätten om honom i synnerheet är passerat, altså kan dherutinnan intet
definieras förrän extract af dess protocoll i dhet måhlet blijr communicerat och meddelt.
4. Lensman i Altzen Anders Ersson Bångh fo[r]drade underskreffne restantier för 1679 och
1680 och befans som föllier, nembl.
s.m:t
d:r öre p:g:r
Hallens sochn
Arfwesundh
Gåije
Hammarnäs
Brasta
Öffwerhallen
Höle
Trappnäs

Erich Person betallar 1680 åhrs sochnskrif:r löön
Oloff Oloffsson dito
Jon Olsson dito med afradzpenningarne
Jöran Johanson dito med afradzp:g:r 11 öre
Anders Person dito och dito åhrs affradzp:g:r
Lars Stehnsson dito
Halffwar Jonson dito

Marby sochn
Högen
Böle
Jersta

Jöran Persson dito
–: 6:–
Chresten Steensson dito och för friheetzbrefwet 24 öre – :30 : –
Elias Olsson dito
–: 6:–

Norderöö sochn
Ålsta

Joon Hemmingsons, betallar Jon Olson i Backen
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–: 6:–
–: 6:–
– : 16 : –
– : 17 : –
– : 22 : –
–: 6:–
–: 6:–

–: 6:–

Böle
[Hallens sochn]
Brasta
Gåije

Nills Hanson, tillstår sig allenast wara skyldigh

– : 10 : –

Joon Jeppesson
Jöran Johanson
Halffwars, betallar Oloff Jonson

– : 11 : –
– : 11 : –
– : 10 : –
5: 7: – [fol. 298v]

[Summa]
Högen

Hustru Märit opföres wara skyldigh sochneskrif:rlönen
1680, huilcken Peder Ersson Bångh skall på bytet
a:o 1682 tagit och han nekar till, der dåch icke medh
skähl kan bewijsas. Bythesmän Hellie i Ifalsnäs och
Peder Ersson widh Åhn betyga det all chronones
rest tillijka med sochnskrifwaretullen togz af oskiffto,
och at Peder Ersson bekom för det senare ¼ tunna
korn, altså måste hon betalla
–: 6:–
Quissle
Halfwar Olsson låf:r genom Nills Nillsson betalla
–: 6:–
Ytherhallen
Hust. Märitt. Sonen Oloff Erson låf:t betalla
– :26 : –
Myckellåsen
Jöns Jonsson
–: 6:–
Brasta
Jon Jeppesson tillstår warit skyldigh 1680 åhrs
sochnskrif:r löhn och på 1679 åhrs afradzpenningar
och föregif:r Peder Ersson Bång dem afräknadt uti
ett köp om ett lodskin, huartill han nekar, dy
betallar Jon Jeppesson resten och söke Peer Ersson
som han kan
– : 17 : –
Quissle
Nills Jonssons änkia kan eij bewijsa skrifwartullen
wara betallt, desutan war han altidh tredsker och
fattigh, dy betallar
–: 6:–
Anders Jeppesson sammalledes
–: 6:–
Högsta
Erich Bengtsons, betallar Peer Erson, som
hemmannet 1680 brukadt
–: 6:–
Låsböle
Peder Jonssons skrif:rtull och affradh, dhet senare
betygas wara bestått, och det förra kan eij wijsas
wara lefwereradt, dy betallas
– : 13 : –
Lars Steensson i Hölan, Hellie i Ifalznääs och Jöns Jönson i Låsböle
skyldige för affradz huar sina 7 öre s.m:t och kunna eij bewijsa
lefwereringen, dy betalle huar sina siu öre
– : 21 : –
För Halffwars i Gåije 1679 åhrs affradzpenningar betallar Peer Ersson,
som det betallt

– : 10 : –

Peder Jonsson i Låsböle för Backe ödesböle 1680

– : 16 : –

Erich Gunnarsson i Öfwerhallen betallar effter låfwen

–: 8:–

5. Hustru Lucia Ersdotter i Högstadh fordrar af hustru Kerstin Tårstensdotter i Quissle 8
dahl:r s.m:t, förutom legan, och hela skullden warit 20 dahl:r s.m:t som läntes till Tårsten
Jonson för 20 åhr sedan. Huaremoth inwändes att alla dee som [fol. 299r] hade något att
fo[r]dra infunno sigh på bythett effter Tårsten, som fins wara hållit den 19 october 1674, och
till åthskillighe warit skyldigh 41 r.d:r 8 ½ sk., huilcka nötho sin betallningh först aff
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löösörerne och sedan resten aff det fasta. Hustro Kerstin tillstår sin fadher Tårsten länt aff
Erich Bengtsson 10 hela r.d:r, och 1657 om wåren en tunna korn och om hösten derpå betallt
en koo och wåren effter een koo och een gieth, och sedan innom tree åhrs förlåpp och een
koo, uti juhlweckan en koo, och mins eij meera, men weeth intet något derpå återstå och
restera. Hustru Lucia bekänner tuå st. köör wara derpå lefwererte, och at för bekombne gieth
betalt 24 öre s.m:t. Hustru Kerstin itererer hust. Lucia heller des man, som då läfde, hade wäll
på bythet warit tillstädhes med dee andhra creditorerne om han hade hafft något att fo[r]dra.
Icke heller är emellan Quissle och Högsta meera än ½ mijhl. Hust. Luci föregifwer att
Halffwar Olsson i Quissle och fleera der i byen skulle kunna betyga dhet han offta kraffdt och
intet fått annat än elack mundh.
Resol. Såwijda hustru Lucia Ersdotter tillbiuder sig kunna med wittnen öfuertyga hust.
Kerstin wara sig skyldigh 8 d:r s.m:t på gammall skuldh, och dee nu icke tillstädes äre, altså
moste saken beroo till nästa tingh, då wittnen skolla förhöras och considereras till dombs.
6. Hustru Lucia Ersdotter beswärade sigh öfuer Peder Ersson Bångh för deth han för siu åhr
sedan låtit uthpanta chronones uthlagor, som hon icke weet sig skyldig warit, och tagit 11
dahl:r s.m:t och 8 dahl:r dito hafuer broderen Anders Ersson låtit förbiudha hoos Grels i Kluk,
begärandes wetta med huad rätt och skähl deth må wara giordt, och om så med skähl wore
giordt at hon måtte få quittens. Resp. Peder Erson hafwer intet låtit hennes man panta, utan
Anders Ersson, som sochnskrifware war, genom lensman Nills Jonsson Wijpha uthtagit på
1679 åhrs uthlagor 11 dahl:r s.m:t i wärdhe, huaraff Peder Ersson sig tillöst 9 dalers wärde,
och meera intet dermed hafft göra.
Anders Ersson, at 1679 åhrs [fol. 299v] uthlagor af 4 tunl:d resterade och bekom pantzedell
och bleff uthmätt 11 dahl:r s.m:tz wärde, och på uthmätningh woro nembdemännen Erich
Persson i Arffsundh, Halfwar Olsson i Quissle och Oloff Jonsson i Backen, som tillstå sigh
det giordt, men intet kunna påminna sigh för huad åhr uthlagorne innestodhe, och såwida det
icke förslogh, haar hon fått förbudh på Erich Bengtsons fo[r]dran hoos Grels i Kluk på 8
dahl:r s.m:t, huilcka Nills Grehlson sig påtagit at betalla. Peder Ersson tilltalltes och för deth
han olåfligen tagit en lappskindyna som icke war werderat, enär han togh dee uthmätte
pantzedlar, huartill han nekar och föregifwer deth lensman sahl. Nills Wijpa måtte det hafua
giordt. Men hustru Lucia, att Peder Ersson det giorde och ladhe i sin släda. Nembdemännen,
som uthmäthningen bijwistat, berätta sigh sättia skindynan apart till executorernes
betahlningh, men dee för sitt omak intet fått, och hustru Luci strax sagt dynan wara
bårttaghen. Hustru Lucia fo[r]drar och quittens aff Peder Ersson för 1680, då han brukade
dess mans hemman Högstadh. Resp. att han brukat deth 1680 och fått sochnskrijffwarens
quittens derpå, som är förlagt. Anders Ersson, som war sochnskrijffware, bekänner sig fått
uthlagorne aff Peder Ersson och dem quitterat, och will ånyo dem quittera.
Hustru Lucia klagar at Peder Ersson låfwat sin man twå tunnor korn för deth han skulle
hans hemman bruka 1680, och bekom allenast ½ tunna korn, och måst cedera 1 ½ tunna korn
emot den gödningh som skulle wara fallen aff det höö som Peder Ersson dijth fördt, och förr
än hon wille mista halwa gödningen som om winteren fallen war, måtte hon samtyckia till
hans begäran, som hon tycker swårt wara, helst emedan som han icke bärgade all gårdzsens
slått. Resp. at han dijtförde 24 lass höö som han i fiällen slagit, och opgaff på gården och med
hennes man så öfuereenskommit som hon berättat, och bärgat all dugelligh slått, och så
mycket han förmådde, och aldrigh låfuat något förrådh och intet giffwit henne bem:te ½
tunna.
Hustru Lucia klagar och att Peder Erson sådt [fol. 300r] tree spanland kornjordh med rogh
och korn och rågen andra åhret opskaar, huaraf åkeren uthmattades och bar intet annat än
grääs tredie åhret. Resp. att dhet låg i fast lägde och han det opkört och sådt som angiffwit är,
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och sedan bekände at det allenast ett åhr warit okört och han lembnat så mycken gödningh at
deth kunde wäll förbättras aff.
Till dombs voterades eenhälleligen.
Aff ransakningen befinnes först at 1679 åhrs uthlagor för Erich Bengtsons hemman i
Hougstad af 4 tunl:d är lagligen uthmätt 11 dahl:r s.m:tz wärde, som Peder Ersson Bångh till
sig löst, och för resten hafwer dåwarande sochnskrifwaren Anders Erson Bångh låtit
förbiudha på Erich Bengtsons fo[r]dran hoos Grells Jonson i Kluk 8 dahl:r s.m:t, huilcka der
stå honom tillhanda. Altså moste Anders Ersson meddehla hustru Lucia Ersdotter quittens på
1679 åhrs uthlagor. Huad lappskindynan widhkommer, som Lucia påbördar Peder Erson
hafua olåfligen tagit, och han nekar till, och hon gitter honom intet det öfuertygha, och dijth
förordnade nembdemän på uthmätningen betyga skindynan wara affsatt till executorernes
betallning, och hon klagat strax dynan wara afhemptat, fast dee intet derpå niuttit. Och
ehuruwäll rätten hade fogh at beläggia hustru Lucia med böter för obewijslig tillmälo, så har
rätten lijkawäll i anseende deraff at hon strax klagat skindynan ware dädantagen, som hon
gammall och uthfattig quinspersohn är, wellat henne derföre förskona. Quittens för 1680 åhrs
uthlagor af hemmannet, då Peder Ersson det brukadhe, bekänner dåwarande sochnskriffware
Anders Ersson uthlagorne fått och quitterat, som skall wara förlagt, och Anders Ersson låfuar
den ånyo quittera. Huad förrådet för 1680 anbelangar, nekar Peder Erson sigh något
uthlåffwat och huarken låtit henne derpå få angifne ½ tunna korn heller kårtat 1 ½ tunna
förfallen gödningh af hans dijtförde höö, och han dertill icke kan med skähl eller wittnen
bindas, så kan rätten intet honom något [fol. 300v] påbörda. Sidst, huad betreffar dhet han sådt
korn och rågh tillhopa på tree spanland kornjordh och derigenom åkeren uthmattat, så har det
stycket icke deth åhret warit opkört, uthan legat orördt, och af Peder Erssons dijtförde höö
pröfuas wäll så mycken gödningh wara fallen at samma åker kunde förbettras medh. Altså
kan rätten intet dömma honom till någon annan wedergällningh, emedan som den tegen andra
åhret lijkawäll skulle wara i träde, och kunnat som sagt är repareras och opgiödas.
7. Peder Olsson Byman i Byhn tiltaltes för deth han hafuer besåffwit Anders Jönssons dåtter
i Hiälstad, Kerstin Andersdotter, som är befunnen dödh i barnsängh, och barnet läfwer. Rp. att
han eij kan neka sig henne besåfwit, men kan eij wetta om det kommit i hans räkningh,
efftersom han henne besåfwit Olsmesstijden 1689, och hon betygas födt barn d. 19 martij
1690, huaremellan äre 34 weckor. Han tillstår sigh sedan hon war hafwande blefunn, låfuat
willia henne ächta, om deth skulle komma i hans räkningh, huareffter han i synnerheet icke
frågat sedan han nyligen heemkommen är. Anders Jönson föregifwer sig eij meera deraff
wetta än hennes sidsta ordh war deth at Peder Byman war fader till barnet, och at hon i
hastigheet oförmodelligen födde, och barnet war eij fullgångit. Oloff Hansson i Önstadh
berättar sin hustru ware dijtkallat och sedt barnet icke wara alldeles fullgångit, men kunde
icke många weckor felas. Byman säger sig eij hördt och wetta henne medh någon annan hafft
sammanlagh. Grannarne berätta henne aldrigh hördes wara lättferdigh. Byman tillspordes
huru han wellat sig förhålla om hon nu läfwat, och om han wellat henne ächta. Rp. att han det
eij göra kunnat, efftersom barnet föddes för tijdigt och icke i hans räkningh. Oluff Hansson, at
Byman i sin och Oloff Bengtssons och Erich Påhlssons närwaru låfuat henne ächta med desse
ordh: Wara huru det wara will, iag skall göra godt, dertill han nekar, och säger sigh aldrigh så
owijs kunnat wara. [fol. 301r] Ingen befins warit tillstädes enär hon födde barnet, och ingen när
hon dödde, huaraf rychtet kommit, som skulle det med flijth wara giordt, at ingen skulle höra
och wittna hennes ordh. Oloff Hansson i Önstadh berättar sig och sin hustru få budh at dijt gå,
och enär dee kommo war hon dödh, wettandes intet om hon war dödh förrän budh giordes
heller sedan. Deth betygas, barnet wara i första 4 weckorne litet för sigh och intet fostradz,
men sedan tilltagit.
Enhälligt votum till dombs.
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Såsom Peder Olsson Byman bekänner sig hafua häfdat och besåfwit Kerstin Andersdotter
i Fiällstadh uthom ächtenskaps låfwan, och påstår sigh med willkor, sedan hon war hafwande
blefuen, willia henne ächta om barnet skulle födas innom den tijdhen han henne häfdat, det
han förmenar föruth wara skiedt, icke heller är ächtenskapet fulbordat, huarken medh
troolåfningh eller wigsell. Altfördenskuldh pröfwar rätten skälligt at han effter 3 cap.
Gifftmålabalcken L.L. såsom för annat lönskelägher böther 40 m:k.
8. Peder Olssons hemman i Jerstadh opbödz förste gången för 1690 åhrs utlagor, och hafwer
detta åhr intet sådt.
9. Peder Persson i Höhlan framkallades och tillspordes om han hafwer sina laggierdzmän
tillstädes, och nambngaff Jöns Jonson i Låsböle, Peer Mårtson i Gåije, Tyrris Jönson i
Mårtsundh och Nills Nillsson i Quissle och dragon Erich Gladh. Actor Lars Jonson
exciperade emot Erich Gladh medelst någon tyffnad han skall wara interesserat uthj, som är
skedt i Hammarnäs fäbodar. Erich Glad berättar sig eij stort wetta af tiufften och ätit allenast
med dragon Oloff Söderman, som stölden giordt, och tillijka medh honom saken bårtlicht
med huarsin dahl:r silf.m:t. Altså nambngaffs Oloff Jonson i Backen, Peder Pedersons
syskonebarn, den actor kände god at wittna i saken.
Jagh Peder Pedersson swär wijdh Gudh och hans helighe evangelium at iag icke togh
röyan undan Lars Jonsons [fol. 301v] och Anders Olssons ståck och gillder at den döllia och för
dem hafua bårta, utan som een rättsinnigh granne i godh mehningh at lefwerera togh, och
ståcken opgildratt, så sant migh Gudh hielpe till lijff och siähl.
\Edzgerdzmäns:/ Jagh N. N. låfuar och swär at aff deth omgiänge och bekantskap iag aff
barndomen hafft med Peer Person, troor förwisso at han icke stuhlit röyan under Lars Jonsons
och Anders Olssons ståck och gillder, utan den tagit äganderne at lefuerera så sant migh Gudh
hielpe etc.
Huilcka eder dem förelästes och dee sade sigh med trygdt samwete kunna præstera det
dee och frijwelleligen inför rätten medh hand å book giorde.
10. Befallningzman Jonas Wargh påminte om Hans Larson Biörkmans opbudne och
lagståndne hemman på Wercköhn till försäkringh för liquiderat skuldh, merndels härkommen
af under händer hafde chronones opbördh, begärandes komma uthan längre drögzmåhl till
richtigheet dermedh.
Resol. Alldenstundh Hans Larsons hemman på Wärköhn befinnes wara till pant och
försäkringh för liquiderat skuldh, warandes för under händer hafde chronones opbördh, och
dermed är lagligen procederat och panten förlengst och 1689 förstånden. Altså, till föllie af 7
cap. Jordebalcken L.L. lembnes deth till execution, och skulle Hans Larsson sedan förra
werderingen skedde hemmannet och husen förbettradt heller förwärrat, lärer wederböranden
observera widh execution. Räcker deth intet till alla creditorers betallningh, och dee fins
emillan derom icke komma öfuereens, så disputere om præferencen lagligen.
11. Jon Pedersson i Arffsundh lagstembdt för gamle restantier, och intet comparerat, dy saker
effter 33:e cap. Tingmålabalcken till sina tree marck:r.
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Ting 26 februari 1691
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 68r – 71r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 58r – 60r, RA.

Anno 1691 d. 26 februarij med Hallens tingellagh, præsente prætore och nämbden.
Oloff Hanson i Önstadh
Erich Pederson i Arfsundh
Oloff Jonsson i Backe
Mårten Person i Myckelhås
Halfwar Olson i Byen
Mårten Mårtenson i Bäck
Nills Mårtenson i Trusta
Halfwar Olson i Quissle
Jon Jeppeson i Brastadh
Jöran Olson i Wälie
Peder Mårtson i Höijen
--- --- --1.

Dato aflade Peder Mårtenson sin nembdemanns edh.

2.

Kongl. Maij:tz förr specificerade placater oplästes.

3. Feltwäbels bostelle Wåge i Hallen sockn är af ingen 1690 i dhet ringaste häfdat, förutan
afradzlandet Keens[?] åhswallen, som är skattlagdt och tilldelt fendricken, som bekommit
afradzpenningarne.
4. Jerstadh. Peder Olson 3 1/3 tunl:d osådd 1690 och Peder Olson sitter i des elacka huus,
och slagit litet på åkerreenarne och höet pantadt för lagmans- och häradzhöfdingz-penningarne.
5. Mårten Oloffson i Mårdsundh förestältes och tillfrågades om han effter extraordin.
tingzdomen på Frössön af den 2 junij a:o 1690 täncker gå sielff tålffte lagh, sig icke
lastelligen tallat om herr generalmaioren och gouverneuren h:r Otto Vellingk? Hwartill han
beiakade och säger sigh dhet kunna medh trygdt sambwette göra, beklagandes sina
edgerdzmän wara i desse daghar [fol. 68v] förreste till Nårie, och i medler tijdh skaffat sig
andra som medh nambn och bomercken betygat sig willia och kunna med honom uti dhet
målet swäria, men dee alla, äfwen som dee förra, begifwit sigh till Nårie, anhållandes om
dilation till nästa tingh, efftersom han omöijeligen kunnat dem öfwertalla och förmå blifwa
för den ordsaken skuldh hemma, och derigenom hindra sigh ifrå sina näringzmedel. Hwilcket
sattes under nembdens betänckiande, och dee beslötho at såwida Mårten Oloffson enständigt
begärer och påstår at kunna skaffa edgerdszmän och hafft deras beiakan därtill, men dee icke
kunnat sättia des medelst sin nödige reesa åth Nårie tilbaka, at honom gifwas dilation med
sina edgerdzmän å nästa ting fram komma och præstera præstanda.
6. Anders Pederson i Öhlsta tilltaltes för deth han icke på aflöningzmötet in decembri
sidstleden warit tillstädes? Rp. at hans dragon Anders Wässman war den tijden till Nårie och
hade quittensboken hoos sigh, och resterede allenast litet, dhet han fått sedan, och nu äfwen
bårta är till Nårie och behållit quittensboken hoos sigh . Dhet betygas at Wässman den tijden
war till Nårie och ingen öfwerlåps ränta hafwer, utan allt till dragon anslagit.
Jon Olson ib:m angafs i lijka måtto mötett försummat. Respondebat, genom sin hustru at
dragon Nills Boman hafft låf den tijden wara hoos sitt folck i Rödens sochn och icke uthtagit
den termin som han sedan bekommit, och nu stadder på wacht, eij heller [fol. 69r] någon
öfwerlåpps ränta hafwer.
Munsterskrifwaren Johan Strandel hafwer genom feldtwäbelen Hans Rytter af lensman
bemelte persohner stembna låtit, och intet tillstädes heller någon fullmechtig giordt, så kan
därtill intet göras, utan måtte beroo till nästa tingh, då actor icke allenast bör förswara sitt
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uteblifwande, utan och dragonerne och bönderne wara tillstädes, at man kan rätteligen
undersökia hwaruti feelet står.
7. Hustru Brita Jöransdotter ifrå Sillbacken i Owijks sochn beswärade sigh öfwer sin mågh
Oloff Simonson för deth han sigh tillängnadt sin genom döden afgångne hustrus Margeta
Henrichzdåtters qwarlåtenskap, som allenast i hans wåldh läfde i siu weckor, och tillijka med
barnet dödde. Resp. at han lembnar sigh under rättens görande sluth derutinnan, och at
modren i graföhlet länt[e] en hennes röda frijskiortell, den hon ännu hafwer, och systren
Kerstin länt een röd boijskiortel och icke restituerat.
Mågen Oloff Simonson förlijckte sin swärmoder, hustru Brita Jöransdotter, sålledes at
hon nästkommande Michaelis skall igenfå den ko som hon gifwit sin frambledne dåtter förrän
hon med Oloff kom i ächtenskap, och dertill medh behålla länte frijskiortell, och den dödas
syster Kerstin behåller ochså länte röda boiskiortel, hwarom han henne räkte sin handh,
warandes hennes arfs prætension effter sin dåtter Margeta sålledes förenat och ophäfwen.
8. Swän Pederson i Hägle hafwer stembdt Jon Oloffson i Öhlstad för een dehl af Brattåås
ödesböhle, som ifrån Hägle skall [fol. 69v] wara förpantat för een godh tijdh sedan, uti hans
faders faders tijdh för ellofwa [11] r.d:r effter hermelse? Swaar, genom hustru Märit Pedersdåtter, at Jon Oloffson är reest till Nårie at skaffa sigh beskedh huru därmedh må wara, at Jon
Hemmingson, som boor i Nårie, och hemmanet till honom försåldt, opwijsandhes actor et
gamalt pergamentzbreeff daterat 1469 af innehåld at Jöns Staffanson hafwer såldt till Sigward
Haddeson en jordh ben:d Brattåås, liggiande i wäster Mariæby sochn för 40 jemptska
marcker. Hustro Marit föregifwer sin man intet fått gårdzbrefwen, emedan som han icke
fulleligen hela summan betallt.
Resol. Såwida Jon Oloffson i Åhlstadh icke är hemmastadder, utan rester till Nårie at
sökia af sin köp- och hemulsman Jon Hemmingson beskedh huru och på hwad sätt den
twistige dehlen af Brattåsen som Swän Peerson i Hägle prætenderar är kommen under
hemmanet Öhlstadh, så wäll om tijden som elliest, altså kan rätten denne gången intet därtill
göra.
9. Norderöbo[r]na äre stembde för det dee skohla hafwa näst för Michaelis om een söndagh
hållit skall effter en biörn? Respondebant, att dee inte skall hållit, utan efftersom een gieth
blef rijfwin lögerdagh och opätin mer[e]ndels, och ett fåår om fredagen sammalledes, och
dhet som icke war consummerat nedergrafwit, hafwandes sedt något odiur på öhn, och dy
gissat det warit en warglo, och at få kundskap derom haar ett hion gått af hwar gård med hwar
sin stöör i handen at sökia [fol. 70r] däreffter om een söndagzaffton, befarandes om deth skulle
wara wargh eller biörn, at dheras boskap skulle ihählrijfwas, och så snart dee funno biörnen
wändt tilbaka och om morgonen anställt skallet och honom skuttit med löffte at därför dem
lyckas skulle, skulle hudan gifwas till kyrckian, som och skiedt är.
Emedan som Norderöbo[r]na icke hafwa hållit skall om söndagzafftonen och lijkawell
utan wapn och gewähr fölgt effter hwad odiur månde warit ihoop med deras fåår och gietter,
och så snart dee blifwit warse det warit een biörn wändt tilbaka hwar till sitt, och morgonen
effter anstält skallet med wapn och bössor, och låfwat hudan till kyrckian om för dem lyckas
skulle, som och skiedt är. Altså kan rätten intet finna dem däruti bråtzlige och straffvärdige,
doch åthwarnas alla icke missbruka Herrens sabbat och hwilodagh med sådanne och andra
oundwijkelige werdzlige sysslor.
10. Hans Larsons son på Wärcköön Jonas, om sina 14 åhr, och Nills skräddares son i Böhle
Hans, om sina fiorton åhr, angåfwes hafwa stijmat i Norderö kyrckia andra söndagen effter
13:de dagen. Resp. att dee deth intet giordt, utan Jonas satt sigh i Hanses rum medan han war
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under predijkan med offerpenningar åth sin moder, och kommande tilbaka welat deth
igenhafwa, som honom wägrades, och dy satt sig i Jonæ knä een liten stundh, och af Hans
Oloffson i Önstad bedin sättia sig därifrå, deth han giordt i stillheet. Hans Oloffson, som stodh
i samma bänck, berättar [fol. 70v] Hans willia hafwa sitt förra rum, dhet Jonas honom betagit,
och dy satt sigh i hans knä, och Jonas hållit uth och upp sina knä, williandes honom dhet
förmena och hafwa derifrån, och derför sagdt till Hans att han skulle sättia sigh i Jonæ rum,
dhet han giorde, kunnandes intet see at dee stötte hwarandra. Anders Erson i Giellstadh, som
sexman är, betygar sigh intet see dem stötas heller giöra oliudh. Hans sägher sigh icke blij
stött af Jonas, utan han hållit sigh hårdt intill Hans Olson, och intet sina knä rördt, och att
Hans Olson bedit dem wara stilla, och dermed satt sigh bredewidh Jonas.
Resol. Såsom Jonas Hanson i Wärckön och Hans Nilson i Böhle öfwermaga är, och icke
till sina laga åhr kombne, så blifwer dheras förseende i kyrckian försonat dermedh att dee
skola sittia i ståcken nästkommande predijkedagh, ifrå första gången till sammanringningen
och een tijma effter prästen gått utaf predijkestohlen, sigh till näfst och androm till warnagel.
11. Pasquil actionen emellan corporalen Johan won Höfwen och dragon Jeremias Meenlöös
och fleera, öfwer Anders Olson i Byen och Brita Ersdotter i Yterhallen kunde nu icke heller
företagas, emedan som Anders Oloffson icke hemmastadder är och Jeremias nyligen brändt
sigh förderfwadt at han intet kunnat komma. Och efftersom han tilsagd är, och hwarken sigh
uhrsächtadt eller någon fullmechtigh giordt, så plichtar han för tredsko och olydno effter 33
cap. Tingm.b. med 3 mark. [fol. 71r]
12. Sammaledes dragons Peder Åkermans, såwida extractum af regementzrättens protocoll
om hans tyfnadt icke communicerat och meddelt är, hwar opå interlocutorie domen å
höstetinget sig beropar.

Extraordinarie ting 3 juli 1691
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 124v – 127r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 105v – 107v, RA.

Anno 1691 d. 3 julij höltz extraordin:e tingh uti Hallens tingellagh och Mariæby sochnestufwa, wederwarande befallningzman welbetrodd Jacob Graan, och desse såto i nämbden.
Oloff Hanson i Önsta
Erich Pederson i Arfsundh
Törris Jönson i Mårtsund
Anders Person i Öfwerhallen
Oloff Jonsson i Backen
Mårten Person i Myckelåsen
Jöns Pederson i Wästanedh
Hellie Jonson i Ifalsnääs
Peder Erson widh Åen
Peder Pederson i Höhla
Lars Jonson i Höhla
Nills Nillson i Qwissle
1. Befallningzman Jacob Graan angaf lensman Chrestier Pederson och tålfmännen Hellie
Jonson, Peder Erson, Peder Pederson, Lars Jonson och Nills Nilson för deth dee sig icke i
rättan tijdh här på tinget inställt, utan twå tijmor oppehållit rättegången, anhållandes at därpå
må föllia laglig näfst. Lensman föregaff det capiten Lilliecrantz sagt sig till at wara i
morgonstunden wid hans boostelle och see på hurusom några dragoner skulle medh gatulåpp
blifwa afstraffade, och enär herr maioren påmintes at tingh skulle hållas, bedit honom draga
sina färde.
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Hällie Jonson uhrsächtade sigh dermedh at han är något gammall och ingen nattro för
reesande till compagniemötet hafft, och medelst mulit wäder såfwit altför längie. Befallningzman exciperade emoth hans uhrsächtan, och at hans plicht icke war at roo öfwer siön med
Börie i Wärchön, som där intet [fol. 125r] hade at göra.
Peder Erson föregifwer sigh eij fått budh förrän igåhr widh kyrckian, och måtte först
heem en mijhl tilbaka, och förr eij kunnat hinna. Länsman säger sigh sändt budh medh dragon
Oloff Lustigh om måndagz afftonen, men Peder föregifwer sig det eij fått förrän igår.
Peder Pederson, at han kommit seent i sängh medelst krigzfolcketz warande i byen, och
måst achta sin åker och ängh. Actor, at deth giör intet fyllest, utan hwar böör opwachta sin
tienst.
Lars Jonson brukar samma uhrsächtan.
Nills Nilson föregifwer sig intet fått stembningh förrän i afftons, och förr eij kunnat
komma, som han och långh wägh hafwer.
Törris i Mårtsundh säger sigh medh dragon Jon Halfwardson sändt genom budh, men
Nills nekar därtill.
Saken heemstältes nämbden at betänckia och beslötho at lensmans giorde uhrsächt intet
är ibland laga förfall, icke heller Hellie Jonsons, Peder Pedersons och Lars Jonsons. Altså
blifwa dee effter 33 cap. Tingmålabalcken saker till hwarsina tree marck, och där Peder Erson
och Nills Nilson icke fått budh och stembning förän igåhr wid kyrckian, så blifwa dee till inga
böter skyldige, som å nästa ordinarie tingh skall bewijsas.
2. Dragon Anders Johanson Falck, barnfödd i Irsta sochn och Lötbotårp by i Wässmanlandh, föreställtes för dhet han skall hafwa twenne laggiffta hustrur i lijfwet? Resp. att han för
18 åhr sedan är wijgder med Eva Ersdotter, barnfödder i Ståckholm, och med [fol. 125v] henne
aflat fyra barn, och då warit båtzman i Östergiöthland och Skällwijk sochn, och fått afskedh
1679, enär freden bleff, och sedan i Ståckholm tagen till dess båtzman, och 1 ½ åhr warit i
Carlskrona, och sedan uti Ståckholm låtit wärfa sigh här under regementet af chergeanten
Erich Jährlingh, emedan som han som andra inga legopenningar fått, och nu i siu åhr här
warit, och wid den tijden skall Eva för tyfwerije suttit på barnhuset, och intet däraf wettat, och
medan han war 1676 fången i Köpenhambn i ¾ åhr, och kommande till Stockholm war lyst
för henne, och en högbåtzman, Nills Sämskare ben:d, dhet han berättar sig angifwit för
kyrckioherden i Nykyrckian på Ladugårdzlandet, magister Jonas Gruvander, som kom utur
consistorio Stockholmensi, och fått dhet swaar at han kunde behålla sin hustru om han wille,
hwartill han säger sig nekat och begärt attestatum om skillnaden, och fått deth swaar at deth
eij nödigt wara. Hon skall och icke blifwit med Nills Semskare wijgder, emedan som han
hastigt blef uthcommenderat och wid Nyköpingh slagit karl och där blifwit halshuggen. Sedan
har Eua folgt greffwe Anders Torstensons grefwinna till Räfle, och under den tijden af een
grefwens tienare, wid nambn Hans, besåfwen och födt barn, och kommit sedan till Stockholm
och wellat byggia ächtenskap, hwartill han säger sig nekat, och intet omgiängie och
gemenskap hafft med henne, föregifwandes sigh intet skilliebreeff kunna begära, emedan som
notarius consistorij magister Gruvander swarat på consistorij wengnar [fol. 126r] deth intet för
nöden wara, görandes effter rustmestarens Olof Jönson Brantz relation, at hon i wåras utj
Stockholm läfwat.
Han bekänner sig 1687 warit laghgifft med Margeta Ersdotter i Mattmar sochn och Byen
och tillsammans läfwat pass 1 ½ åhr, och hon blifwit dödh i barnsängh effter första barnet.
Han föregifwer sigh fått breef af sin swåger, Evas broder Samuel Erson, som war barnhuus
casseurens skrifware, at Eua skulle wara dödh blefwen i Räfle, och een båtzmans änckia ifrå
Ståckholm hustru, Anna ben:d, brefwet fördt, och sagdt Eua wara dödh och en zedell derpå
gifwit, huilcket probsten magister Zacharias Plantin till sig tagit tillijka med zedelln, och intet
med hustru Anna tallat, och dem sammanwijga låtit, och ett halfft åhr warit äncklingh, och
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sedan gifftat sigh med Kerstin Oloffsdotter ifrå Andersö, Bydahlen ben:d, uti Sunne sochn,
och med henne afladt ett barn, som begaf sig heemifrå honom så snart han blef tagen i arrest.
Anders Johanson Falck begärer blifwa förder till Ståckholm at stå Eua till rätta och
bewijsa där sin oskyldigheet i deth magister Gruvander skall gifwit honom låf och tillståndh
Eua öfwergifwa och en annan till hustru taga, föregifwandes sig med trygdt sambwette kunna
inför Gudh betyga sig eij annat wettat än hans första hustru Eua war dödh, effter Samuell
Ersons breeff, förrän han befriade sigh med Margeta Ersdotter ifrå Mattmar och med henne
wijgdes. Effter hennes dödh fått sin capitens welb. Gerhardt Lilliekrantz zedell till pastorem i
Sunne at han war äncklingh.
Rustmestar Oloff Brandt berättar sigh förledne wåår råka een qwinnespersohn uti
Ståckholm, som frågadt effter Anders Falck, och wid deth hon hörde honom [fol. 126v] wara i
Jemptellandh och wara gifft, sagt sig wara hans hustru, och kunde hafwa fogh honom till
lijfwet anklaga, och willia skrijfwa med honom hijt opföre, och råkat henne 2:ne gånger, men
intet breef fått, och at hennes broder altidh warit wrångh och argh emoth sigh, och hafwer
skrifwit at hon dödh warit, dertill med at dee för 18 åhr sedan wijgdes i Östergiötland, och
hafft sex barn tillhopa, och då för tijden wara i Danwijken och des frijbrödh, deth dragon
Halfwar Falck hörde henne och säija.
Halfwar refererade äfwensom rustmestaren, men råkat henne allenast en gångh tillijka
medh rustmestaren.
Nembdens eenhällelige betänckiande, at Anders Falck bör skaffa bewijs ifrå consistorio
Holmensi att han hafft låf sin hustru Ewa Ersdotter öfwergifwa, och dertill medh skaffa till
rätta hennes broders Samuels breeff om hennes dödellige afgångh, iembwäll och wissheeten
om hustru Eva ännu läfwer, och förr kan saken intet afdömas.
Emedan som dragon Anders Johanson Falck bekänner sigh warit laghgifft medh Eua
Ersdåtter, och hon medan han i 3/4 åhr fången warit, skall befriat sigh med Nills Sämskare,
men icke blifwit med honom wijgder, det han uti consistorio Holmensi för magister Jona
Gruvander skall angifwit, och fått låf henne at öfwergifwa. Sedan skall hon hafft oächta barn,
och hennes broder Samuell Erson dertill med genom breef låtit honom förstå deth hon skulle
wara dödh blefwen, och han altså derföre befriat och gifftat sigh [fol. 127r] medh sahl. Margeta
Ersdåtter ifrå Mattmar sochn, och dödzbrefwet tillijka medh båtzmans änckians, hustro
Annas, deröfwer gifne attest till sahl. probsten magister Zachariam Plantin lefwereradt. Altså
hafwer nembden dhet öfwerwägat och funnit skälligt at ophöra med definierande och
dömmande däruti till dhes Anders Falck skaffar sigh påberopade bewijs, så afvenerandi
consistorio Holmensi, som och at hon bedrifwit hoor, och at des broder Samuell Erson
skrifwit henne wara genom döden afgången, hwilcket honom åligger forderligast skaffa. I
lijka måtto ehrfodres wist beskedh om hustru Eua, hans första, i lijfwet är, emedan som
osäkert kan wara om hon den samma är, som sigh för rustmestaren Oloff Brant angifwit.

Ting 24, 26 och 27 oktober 1691
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 204r – 216r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 169r – 178v, RA.

Anno 1691 d. 24, 26 och 27 october höltz laga tingh medh allmogen af Hallens tingelagh,
närwarande befallningzmann Jacob Graan och desse såtho i nämbden.
Oloff Hansson i Önstadh
Erich Peerson i Arfsundh
Oloff Jonson i Backen
Mårten Person i Mickelgårdh
Hellie Jonson i Ifalsnäset
Jöns Peerson i Wästanedh
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Peder Ersson widh Åhn
Peder Peerson i Höhlan
1.

Anders Person i Öfwerhallen
Törris Jönson i Mårtsund

Dato uplästes Kongl. Maij:ts tobackzplacat de a:o 1687.

2. Erich Bengtsson i Högstad är dödh blefwen 1690 om wåren och begrafwen medh
ceremonier, men personalierne intet uplässne för några hinder skuldh.
Om förmedlade hemman.
Byen, Jon Enarson, 5 tunl., betyges wara af swaga ängiar up widh åen, som under tijden
af mycken flodh förderfwas, och kan illa nogh sin åker med giödning försöria, och intet kan
mera opresta des medelst.
Trappnäs, Clemmet Olson, 6 2/9 crone, och är lensmanshemman, består af fast ringa slått.
Werköön, Hans Larson, 6 tl:d, är i wan och elackt bruuk, hwartill icke goda ängiar
berättas wara.
3.

4. Mårten Oloffson i Mårtsundh tillfrågades om han sina edzgierdzmän hafwer, at fullgöra
commissorialrättens doom af den 2 junij 1690, sielf tolffte sigh [fol. 204v] swäria frij för
lastelligit tallande om h:r generalmaioren och gouverneuren herr Otto Vellingk, hwartill han
swarade sig några kunna hafwa, men icke så många som fodras. Altså blifwer han effter
bemelte dombs lydellse saker till sina 40 mark.
5. Munsterskrifwaren Johan Strandell beswärade sigh öfwer Mårten i Mårtsundh för de[t]h
han på tree liquidations möten sig icke inställt, med öfwerräntan, och dee som däraf skulle
betallas icke fått. Rp. at han icke warit hem[m]a twå gånger, men en gångh försummat, och
beder om förlåtelse, hwarmed actor war nögdh, allenast han sig bättrar och blifwer lydigh.
Dåch, om deth eij skeer, at saken må stå öppen, hwarmed Mårten war nögder, och låfwade
göra sin skyldigheet.
6. Dragon Chrestopher Conradtson Niroth angafs hafwa sagt hoos comministrum h:r Eliam
Tahlin sig giordt barn medh Märit Mårtensdotter i Mårtsundh, och hon derföre förwägrader gå
till Herrens helige nattwardh. Resp. at han kommit drucken till h:r Elias, och meera där
druckit, och som för honom sedan blef berättadt, skall h:r Eliæ son Elias agerat sig för Märit,
hwaröfwer han blifwit gramse och i sticknan sagt henne wara med barn, warandes så drucken
at han där tappadt penningar utur händerne, och nekar alldeles sig minnas så tallat, och
aldrigh med henne något sammanlagh hafft, [fol. 205r] deth hon och säger, iembwäll och
aldrigh medh honom i sänglagh warit, och medh honom i så måtto intet hafft beställa, och för
tree weckor sedan, då hon war ärnat gå till absolution, genom klåckaren fått budh att hålla
sigh derifrån medelst uthkommit tahl om sammanlagh med Chrestopher Niroth, hwaraf hon
säger sigh tillförenne intet hört, och med honom intet sammanlagh hafft.
Herr Elias Thalin berättade Chrestopher komma till sigh skördeandztijden mycket
drucken och sagt sig blij faar i åhr, och enär han frågades hwarest, sagt sig besåfwit Märit
Mårtensdotter i Mårtsund, warandes så drucken at han hafde penningar låtit falla uhr
händerne, och enär han såfwidt af sig ruset och därom blifwit påmint, swarat sig det eij sagt
och aldrigh medh henne hooplagh hafft, därtill han enständigt nekar, och säger sigh kunna
medh trygt samwette swäria sigh frij, om behöfwas skulle. Märitt nekar sammalledes,
warandes ingendera funnen eller hördtz wara okysk och löösachtig.
Ehuruwell Chrestopher Niroth i dryckenskap sagt sig besåfwit Märit Mårtensdotter, och
sedan han såfwit ruset af sigh därtill nekat, och dee beggie ännu enständigt dertill neka. Icke
heller äre dee fundne i aflägne rum och räknade för okyske och löösachtige, altså är deth
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rychte af intet fundament som kan obligera enom at gå lagh före, hwarföre stadnar och rätten
därwidh. [fol. 205v]
7. Nills Erichson i Höhlan angaf sigh förledne åhr 1690 Jacobi tijdh förlåfwadt sigh medh
Barbru Jonsdotter i Brastadh, och uti ährligh mäns närwaru dem emellan skedt handslagh, och
han gifwit henne tree caroliner, som skedde med 16 dahl:r s.m:ts wijte, dhet hon sedan ryggiat
och sändt penningarna tillbaka, dy blifwit förordsakadt gå till henne tillijka medh tolffman
Lars Jonson i Hölan och fråga hwad ordsaak hon därtill månde hafwa, och fått till swars at
hon ingen hug dertill hafwer, och at dhet kan aldrig skee, hwarmedh han låtit beroo, säijandes
sig willia wara nögd medh deth prästen skapat där i warda görande, och hon sagt honom då
sträfwa effter penningarne, och effterst in majo kommit till sigh och begärt dhet han wille
intet stå effter sin skada, och fått till swaar at han intet stort lägger därom, allenast hon will
bekänna sanningen om giordt och satt wijte, och huru dee tallts widh blef så sluttit at dee
skulle äga hwarandra, och därpå han gifwit henne ringh, warandes allena, och intet fyllest åtta
dagar dereffter hon sig åtradt, men ringen behållit och sagt för honom sig eij kunna hafwa
samwette därtill, därpå han rest till probsten i Sunne och dhet angifwit, och han bedit lensman
föllia honom dijth och fråga föräldrarne derom, det han [fol. 206r] berättar sigh giordt, och först
frågat Barbru derom, som nekat, och sedan hennes föräldrar, och beggie swarat dhet hon må
göra som hon will. Will hon taga honom må hon, will hon intet må hon ochså. Samma swaar
har han probsten gifwit skrifftelligen.
Icke desto mindre folgdes dee till probsten, som dem effter något förhöör och samtahl
troolåfwadt, som skedde strax effter sidstleden pingest, som höltz pass till Jacobi tijdh, då
corporal Jöns Hiort skall sagt honom henne förtallt, och han kommit till henne i capitensgården, där länsman och war, då hon sagt det han altidh sagt sigh wara ordsaken till
skillsmässa och nu är du sielff, hwarifrå han sigh uhrsechtadt och meera talltes intet därom.
Pass tree weckor däreffter råkat åter henne, då hon sagt alldeles neij.
S:t Michaelis dagh har han gått till henne i föllie medh Lars Jonson och klåckaren Anders
Olsson, och henne därom tillfrågat, och hon swarat som förr, neij. Och enär han sagt sig måst
ytherligare klaga sigh för probsten, hon swarat at han intet lärer wara Gudh i himmellen.
Hwartill Barbru Jonsdotter swarade at dem emellan skedde handslagh uti Erich Pedersons i
Snusbacken, Jöran Persons i Brastadh och Erich Bertillsons i Wåge närwaru, och emottagit
tree caroliner Kindersmässtijden föruth, och fem dagar effter handslaget skickat [fol. 206v]
honom samma tree caroliner tillbaka, föregifwandes sigh antagit dem för ett kläde han för
henne sönderrifwit, men intet wijte satt, som bemelte mäns attest af den 23 huius, som war
gårdagen, uthwijser, lydandes at dee hörde ingen tahla om något wijte heller därom nämbna.
Actor, at hon bekänt för probsten dhet icke wara 16 d:rs utan 18 d:rs wijte. Resp. at tahlat war
deth han skulle gifwa wijte 16 d:r och hon 12 d:r, hwartill han eij beiakat.
Lars Jonson i Höhlan berättar sig hördt deras samtahl, och Barbru sagt sigh intet samwete
hafwa honom taga, och Nills påmint om wijthe, minnandes intet wähl om hans war 16 d:r och
hennes 12 eller 8 d:r, och hon sagt, så står du effter penningarne och intet effter migh. Ringen
bekänner hon sig tagit, men intet till någon fästningzgåfwa, och han sagt, om ächtenskapet
blijr eller intet, så skulle hon behålla ringen, den hon och hafwer, men han säger dhet hon utan
willkor ringen tagit, och huru skulle han henne, som sig så offta narrat, på det sättet gifwa
ringen. Barbru bekänner sig föllia honom till probsten och i förstonne nekat byggia
ächtenskap, men sedan öfwertallt dertill, och gifwit sitt samtyckio dertill och burit lensmans
zedell till probsten, den hon låtit hans hustru först sigh föreläsa, och dermedh [fol. 207r] blifwit
troolåfwat i gode mäns närwaru. Men sedan tyckt deth illa wara, och wille intet medh honom
byggia ächtenskap.
Nills Erson beskyller corporalen Jöns Hiort några dagar effter trolåfningen kommit till sig
tillijka medh dragon Johan von Höfwen och sagt Barbru wara honom intet för godh, eftersom
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en bondhustru som warit gifft i tijo åhr kan intet meera wara brukat? Hwartill Jöns Hiort
alldeles nekar. Actor, at han suttit widh fällbordet och sig tagit v. Höfwen till wittnes däröfwer. Johan Jacob won Höfwen bekänner sig höra Jöns Hiort eij mera säija till Nills än at
Barbru war honom intet för godh.
Sakens sammanhangh oprepades utförligen för nembden som voterade eenhälleligen till
föliande doom.
Såsom emellan Nills Erson i Hölan och Barbru Jonsdotter i Brastadh warit någon twist
om sielfwa troolåfningen, altså är därom effter Kongl. Maij:ts kyrckiolagh om troolåfningh §
3 undhersöckt wordet och befunnit trolåfningen wara ordentelligen tillgången, som ransakningen innehåller och utwijsar. Men såsom Barbru föregifwer sigh med godt sambwette intet
kunna med honom byggia ächtenskap, ehuruwell hon intet hafwer honom at beskylla före,
hwarföre och såsom det hörer [fol. 207v] intet till detta forum, utan till andelig rätt i anledningh
af den 2 § om dee ährender som höra till biskopen och domcapitlet, dy warder och hennes
angifwande i dhet målet till wellåfl. Hernösandz consistorium remitterat.
8. Hallens kyrckiowärdh Halfwar i Byen fodrade å kyrckionnes wengnar twå dahl:r s.m:t aff
Mårten Gunnarson i Högstadh för korn som hans frambledne fader bordt betalla? Resp. at han
intet weeth däraff, och undrar hwij icke på arfskiptet det söchtes? Swaar, at listan låg den
tijden hoos sahl. Peder Jonson i Låsböhle och at någhra som samma gångh blifwit skyldige
hafwa betallt, betyger deth härflyta däraf at kyrckspanmåhlen togz till militien och blef befallt
deth kyrckian skulle få sin betallningh af dee bönder som resterade med uthlagorne, och at så
mycket blef dem af socknskrifwaren godtgiordt. Befallnigzman Jonas Flodin gifwit execution
på hela listan d. 22 maij 1680.Sammalledes af Jon Pederson för twå dal:r s.m:t som hans fader
Peder Jonson i Arfwesundh bordt betalla, och är af samma natur och beskaffenheet, och
swarar som Mårten och beggie utlåfwade willia bemelte rest betalla.
9. Fureer Mårten Rytter anklagade dragon [fol. 208r] Anders Wässman för dhet han 1689
brukat sitt bostelle Backen af 4 ⅓tunl:d och 1690 des halfpart, och allenast uthlagorne betallt,
och ingen byggnad giort, anhållandes dhet han kunde obligeras swara derföre och ersättia
hwadh han i så måtto efftersatt? Resp. at han medh ofwanskrefne willkohr och åhretahl hela
och halfwa hemmanet brukat, och ingen tallat om någon huusbyggnadh, och lijkawell opsatt
ett hembligit huus med twå wäggiar och will eij undandraga sigh hwad pålagdt blifwer.
Resol. Aldenstundh Anders Wässman hafwer brukat förrijdare boostellet Backen a:o
1689 allena och 1690 des halfwa för uthlagor, och allenast opsat et hembl. huus af twå
wäggiar, altså fins han effter ordningen skyldig at betalla för 1689 åhrs efftersatte
huusbyggningh 6 d:r 10: 16 p:g:r s.m:t, och för 1690 åhrs halfparten der emoth, som är 3 d:r
5: 8, hwar af räknas deth huus han opsatt hafwer, well förståendes at samma penningar skohle
användas till huusbyggnaden som felas kan, och icke till annat.
10. Lars Nillson i Gräffte och Mattmar sochn kärade till Oloff Mattzson i Hälliesundh för
deth hans swäärfader Erich Nillson hafwer för 28 åhr sedan nödgatz lembna sin gårdh i
Helliesundh till Mattz Anderson emoth des skuldz betallningh, och der emoth skulle hans
hustru Gertru Gunnarsdotter [fol. 208v] åhrligen niuta fritt huusrum och så een mälingh åker,
som är 1/6 tunlandh, dhet hon intet niutit. Dertill medh hade han à part köpt under gården ett
nylandh för 12 d:r s.m:t, hwilcket han igenfodrar. Responsio. at han intet weeth huru hans
sahl. fader Mattz Anderson med sahl. Erich Nilson köpslagat, och allenast funnit för
hemmannet, som består af 1 ½ tunl:d, wara gifwit till gäldenärerne 53 r.d:r 3 ort 28 skil., och
swaga ängiar derunder, at twå stycken koor och en häst icke öfwer winteren kunna födas.
Erich Pederson i Arfwesundh, om sina 60 åhr, berättar sig hördt säijas deth ett nylandh skulle
wara kommit ifrå Oloff Nillsons hemman för 8 r.d:r till Erich Bengtson, som åbodt Oloff
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Mattzsons, som sedan bytt hemman medh actoris swärfader, och altsedan hafwer nylandet
lydt under Oloff Mattzsons hemman, men ingen kundskap hafwer om åkermällingz sående
hwart åhr, begärandes actor sin swärfaders utlagde penningar för nylandet, hwartill Oloff
nekar, efftersom han allareda för 1 ½ tunl:d fått meera än dhet nånsin wärdt är.
Enhälligt votum: Såsom deth twistige nylandet är kommit under Oloff Mattzsons
hemman i Hälliesund den tijden Erich Bengtson deth åbodt, och enär han giordt
hemmansbythe medh Erich Nillson [fol. 209r] folgdt gården och altsedan, som är öfwer 40 åhr,
oqwaldt där under lydt och lagat, altså kan rätten intet bijfalla Lars Nillson å sin swärmoders,
hustru Gertrudz, wengnar wara dertill berättigat, i anledningh aff 18 cap. Jordabalcken L.L.,
hwartill kommer at Oloff Mattzsons hemman icke är så mycket wärdt som derföre till
creditorerne är gifwit.
11. Oloff Hansson i Önstadh angaf ett ängh som kallas Kiäringhängie hafwa lydt under
chronhemmannet i Önstadh som Oloff Oloffson åbodt, som Mårten Mårtenson i Bäck
innehafwer och brukar, begärandes dhet under förra bohlstadh igen? Swaar, at deth är först
tillijka medh Bufettan kommit ifrå Byen, uti hwars skogh deth är belägit, till Önstadh den
tijden hans moderfader Tyrris åbodt Önstadh, och effter honom besåth sonen Mårten Tyrison
gården, som war barnlöös, och effter hans dagar ärfde swarandens moder sin broder och
bekom hela Kiäringängie på 2 r.d:r när, som Halfwar i Byen bekom tillijka medh Bufettan,
hwar å utj under lagmans Peer Claesons tijdh skall warit doom och sedan igentagen, emedan
som den skulle wara på wrångh berättelse gifwen, som skiedt några åhr effter landet kom
under Sweriges devotion. Actor berättar sig hördt af Oloff Oloffson att Lars Halfwarson i
Byen förmått hoos Peder Claesson igenfodra däröfwer gifne dom till Oloff Olson, och den
tilbaka [fol. 209v] tagit och dömbdt dhet twistige till Byen, hwarå Halfwar föregifwer sigh
ingen domb hafwa.
Resol. Såwida härom skall wara lagligen ransakat och dömbt kan saken intet wijdare
handteres förrän dereffter warder i protocollen sedt och extraderat.
12. Sahl. förarens Mårten Nillsons änkia hustro Märit Nillsdotter fodrade af capiten welb.
Gerhardt Lilliecrantz sin mans 1 ½ åhrs förtiente löner, och af lefwererte halfwa löhn hafft
bårta en dahl:r s.m:t som hetes wara förärt, hwilka han offta krafdt och lijkawell intet fått,
utan stundom föreburit dhen böra sökias i Kongl. Cammarcollegio, och stundom annat,
begärandes utgångne 1 ½ åhrs löön eller quittens derpå, heller och med edh bewijsa dhem
wara betallte? Resp. at honom bestodz corporals löön pro a:o 1675 18 d:r s.m:t och pro a:o
1676 dito, men allenast utgått effter regementzskrifwarens Johan Johansons underskrefne
upsattz och lista, huru hwar och en under compagniet blifwit aflönadt, daterat Frössön d. 3
september 1681, 13 d:r 16 öre s.m:t, föregifwandes sigh 1675 åhrs löön till föraren sielf uti
sitt quarteer i Ståckholm betallt och contant penningar lefwereradt och af godt förtroende intet
quittens begärt eller tagit. För a:o 1676 bestodz eij meera än 13 d:r 16 öre s.m:t, hwilka han
fått af fendrick Carl Uggla effter en opwijst copia aff assignation på 265 d:r : 31: 12 s:m:t till
[fol. 210r] compagnietz afbetallningh af den 9 september 1681. Herr capiten ingaf een skrifft
som Mårten Nilson 1690 om sommaren uti Stockholm till sig sändt och fodrat 1677 åhrs löön,
men intet 1675 och 1676 åhrs, som han wäl wiste sig niuttit. Och såsom 1677 åhrs löön intet
är uthgången, så kunde intet derpå betallas. Hustru Märit påstår sin man intet fått af capiten
meera än ½ åhrs löön, och aldrigh något af fendrich Carl Ugla. Capiten kan intet påminna
sigh om föraren skänckt sigh för hafde omaak af lönen en dahl:r s.m:t, men om så icke warit
så haar han ingen dal:r eller skillingh af honom tagit. Item, at han aldrigh, förrän för tree åhr
sedan, krafdt een åhrslöön och icke nembdt åhrtalet som måtte warit för 1677, men änckian
föregifwer at han tencht lönen stå inne hoos regementzskrifwaren, och dy förr intet krafdt.
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Nembdens enhällelige betänckiande till fölliande dohm: Såsom capiten welb. Gerhardt
Lilliekrantz bekänner sigh 1680 upburit sina underofficerarers och corporalers resterande
lööner för 1675, och deriblandh förarens Mårten Nillsons corporalslöön, bestående aff 18 d:r
s.m:t, och förareänckian påstår intet meera än halfwa åhrslönen wara lefwereradt, och h:r
capiten hwarken medh wittnen och skähl heller qwittobreff kan bewijsa hela lönen wara
betallt och lefwereradt, hwarföre kan rätten icke mindre göra än effter 33 cap. Konungabalcken L.L. döma herr capiten [fol. 210v] återstående halfwa corporals löön för 1675 bör
forderligast betalla. Och såwida medh ett uppsattz under fördetta fendrick Carl Uglas hand
och namn fins annoterat deth Mårten Nillson af fendrichen upburne medell i Mattmar, som till
1676 åhrs löns betallningh war annoterat dhet han däraff bekommit 13 d:r 16 öre s.m:t, som
effter uträkning intet mehra på honom låpp, altfördenskuldh finner rätten skälligt innehålla at
definiera därutj förr än capiten till näste tingh infordrar wist beskedh af fendrik Ugla om hans
giorde lefwerering till Mårten Nillson.
13. Målaren Peder Knop fodrar effter en upsatz genom lensman Chrestier Peerson af Mårten
Olson i Tifwarsgården tree dahl:r k.m:t för een lärefftstafla[?] han för honom giordt och
målat. Item en i hans cammar för tree dahl:r k.m:t. Sammalledes för deth han sin där
lembnade altartafla för 18 åhr sedan låtit stå när ellden, och icke effter låfwen satt i kyrckian
och sålledes är förderfwat och beräcknas för 3 d:r dito. Resp. at han födt honom så när ett
heelt åhr och hafwer derpå fodra 2 r.d:r och förr war richtigt medh taflorne, och widh deth han
begifwit sig därifrån låfwat dee 2 r.d:r betalla så snart han finge sällia altartaflan, och Mårten
sagt sigh willia wara nögdh med 1 ½ r.d:r och intet fått. Taflan hafwer stått i stugan och aldrig
låfwat honom sättia den i någon kyrckia, ehuruwell hans [fol. 211r] arbete icke warachtigt är,
och enär han betaller sin skuldh kan han taga igen sin tafla.
Resol. Rätten kan dertill intet göra förrän actor kommer sielf tillstädes at öfwerbewijsa
Mårten sigh skylldig wara nije dahl:r k.m:t.
14. Peder Mårtenson i Yterhallen krafdes för tree ort hans hustru Märet Jonsdotter är
skyldigh effter längdan till Hallens kyrckia för militiens tagne korn som skulle betallas af
innestående utlagor? Resp. at hon sagt sigh dem till Jon Mårtenson i Månsåsen betallt. Anders
Person i Öfwerhallen berättar sig warit på arfskipte då kyrckiowerden Peder Jonson i
Lååsböhle bemelte tree ort krafdt och fått till swaar at Jon i Månsåsen dem tagit. Altså kan
därtill intet göras förrän hustro Märit och Jon komma till mundz med hwar annan.
15. Erich Bertillson i Wåge tilltalltes i lijka måtto för twå dahl:r s.m:t, och genom sonen
Anders insändt Jon Mårtensons quittens på 1677 och 1678 åhrs uthlagor, och säger Anders
deth han till kyrkian betallt sin skuldh till Jon Mårtenson. Halfwar i Byen berättar at alla
quittentzier gåfwos fulla fastän dee skulle betalla kyrckian. Resol. Erich Bertillson och Jon
Månson skohle å nästa laga tingh confronteras derom.
16. Peder Erson i Öfwerhallen anklagade genom Peder Olson Byman pijgan Elin Hansdotter
för deth [fol. 211v] hon i laga tijdh stadt sigh i åhrstienst och tagit legopenningen, begärandes
det hon måtte tillhållas sitt löffte fullgöra och gå i sin tienst. Swaar, at han sagt sigh hafwa
hennes föräldrars sambtyckio därtill och tagit legopenningen med deth willkor och förordh at
där hon skulle tiena och icke blifwa hemma hoos sine föräldrar, skulle hon honom tiena, och
efftersom han intet tallt med hennes föräldrar kan hon intet hålla sitt löffte som herr Elias
Thalin åhörde och wittna kan, som betygar afftallat wara deth hon skulle tiena Peder Erson så
frampt hon icke blifwer hemma. Actor, at hon tagit sedan tienst hoos Peder Olson Byman,
dhet han säger skedt wara söndagen näst effter sidsta storböndagen, [e]medan som han hörde
henne icke skola komma till Peder Erson. Elin, at hon om lögerdagen näst effter sidsta
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storböndagen, som war d. 8 augustj, tagit legopenningen af Peder Erson, och emedan som han
intet tallt med hennes föräldrar haar hon deth förtruttit, och dagen effter om söndagen tagit af
Peder Olson, och den förra om söndagen lefwereret till dragon Johan Törngreen at restituera,
och den senare till bem:te dragon åtta dagar effter, föregifwandes sig måst detta åhr blij
hemma. Actor, at Pedher Erson intet igenfått legopenningen. Elin föregifwer sig intet frågat
dereffter sedan Törngren den emottagit at restituera. Peder Olson hafwer icke heller tagit sin
igen, utan tilbaka sändt med Törngrehn, den Elin bekänner sigh igentagit och hafwa. [fol. 212r]
Enhälligt votum: Emedan som både Peder Erichson och Peder Oloffson hafwa gifwit Elin
Hansdotter städiepenningen 1 ½ wecka förr än Kongl. Maij:ts legohionsstadga dhet tillåter
och sålledes öfwerträdt dhes 4 §, och böre såsom Kongl. Maij:ts förbudzbrytare plichta medh
hwar sina 40 mark. Och såwijda Elin hafwer först legopenningen aff Peder Erson tagit, så
skall hon blifwa hoos honom till tienst effter högstbem:te 4 §.
17. Dragon Jonas Nillson Palm angaff sin hustru Helena Jöransdotter hafft oächta barn der
söder för några åhr sedan, medan han warit här i Jemptellandh? Resp. att hon hafft sammanlagh med en båtzman i Södermanlandh 2 ½ åhr effter mannen blifwit hijt werfder, i Skerwe
by och Öfwerjärna sochn, benembd Anders och födder i Grödinge sochn, som war ungh
drängh och ogifft, och en gångh allenast af honom häfdat och blifwit hafwande och barnet
läfwadt i 10 weckor. Jonas Palm, at hon warit ifrå sigh i sex åhr och för ett åhr sedan
hijtkommit och med henne hafft barn och icke af dhet förra wettat förrän Bartholomei tijdh
sidstleden, då dragon Hinrich Larson Krafft dhet berättat och hon dhet strax bekänt. Helena
berättar besagde Anders wara mölnarens Johans widh Saltåens qwarn hustrus broderson och
syskonbarn [kusin] med krögarens hustru i Pihlkrogh. Barnet hafwer hon födt i Stockholm
och sagt sig deth af sin laggiffte man aflat, och dy blifwit otilltallt. [fol. 212v]
Nembdens enhällelige votum till fölliande interlocutone doom.
Till säker- och wissheet om båtzman Anders, som häfdat Helena Jöransdotter, warit gifft
eller ogifft opskiutes saken till nästa tingh, innom hwilcken tijdh nödigh underrättellse derom
skall sökias.
18. Mårten Olsson i Mårtsundh fodrade 8 r.d:r eller 12 d:r s.m:t af Erich Swenson i Arfwesundh, som han till Jacob Mårtenson länte den tijden han samma hemman inlösa skulle, och
hafft Siöbienmyran i underpant och den slagit i twå åhr, och af lensman Hans Larson sagd der
ifrå, och effter honom togh Erich Person i Arfwesundh hemmannet, dhet han säger sigh för
sin faders stora inlagde penningar måst göra, och at i vice häradzhöfdingens Knuth Ingellsons
tijdh blef dömbdt at Mårten intet war till 8 r.d:r berättigadt, och dy ifrå panten afsagdh, och
desuthan för 3 eller 4 åhr sedan med Mårten derom agerat och intetdera protocollet widh
handen. Actor, at hans åtte r.d:r äre inrächnade i dee 18 r.d:r Oloff i Backen länt, hwilcka
Erich Pederson igenfått, hwartill han nekar. Hellie i Ifallsnäs påminner sigh Mårten blij
afsagdh ifrå sina 8 r.d:r till Jacob Mårtenson, efftersom han intet ägde i hemmannet. Actor, at
han skulle köpa Backen och Oloff bekänt sig offtbem:te 8 r.d:r fått.
Resol. Såwida saken betyges wara lagligen handteradt twenne gånger och intetdera
protocollet [fol. 213r] är widh handan, altså måste saken beroo till dhes protocollen blifwa
öfwersedde, som åklagaren åligger at wara sårgfelldigh om at påminna och infordra innom
nästa tingh, då Oloff i Backen böör wara tillstädes.
19. Hans Larsson på Wercköön opropades effter stembningzlistan at clarera med sina
creditorer? Resp. at han will wetta hwem som actor är, då befallningzman Jacob Graan sade
sig beordrat lensman honom tillsäija at wara tillstädes och insinuera den resolution han på
sidsta landzmötet af herr öffwersten och vice gouverneuren utwärckadt om execution som
honom skulle wara öfwergången, deth han giorde, lydandes af Frössö kongzgårdh den 26
200

junij 1691 med desse ordh: Alt hwad som lagligen är dömbdt måste hafwa sin laga krafft. Och
såsom supplicanten intet appellerat emoth domen så måste och därwidh stadna. Sedan af
Fanbyen i Räfsundh den 8 julij 1691: Såsom supplicanten ånyo inlefwererat denne supplication, föregifwandes at icke alla ährender han haar at andraga äre framdragne för rätten och
sålledes icke heller afdömbde, altså tilhålles häradzhöfdingen widh nästa tingh alt dhet som
bewijsligen återstår som denne supplicanten angår, optager, noga deröfwer ransakar, och
effter befinnandet låta honom wederfares lagligit sluth, hwilcken icke tillförenne är häradzhöfdingen oppwijst, och icke heller Hans Larson på någon citation [fol. 213v] begärt, föregifwandes sigh effter häradz- och lagmansdomars afsäijande betallt befallningzman Jonas
Flodin och wellat komma med honom till liquidation, som eij kunnat skee efftersom han
wistas i Stockholm och will gärna wetta des fullmechtighe, refererandes sigh fått extractum
protocolli på creditorerne, och alla dhes poster betallt, och lijkawell är fortfarit med upb[u]den
och domaren kan icke wetta dhet betallningen är i medler tijdh skedt.
Hans Larsons ingifne rächningh emot befallningzmans Jonas Flodins tilldömbde fodran
öfwersågz och efftersom hans fullmechtigh häradzskrifwaren Lars Sundberg icke tillstädes är,
dy föresattes Hans Larson at wara i Brunflodh den 12 nästkommande november, då liquidation skall företagas.
20. Anders Oloffsons käromåhl emoth Johan von Höfuen företogz at afhielpas, men såsom
rustmestaren Oloff Brant och corporal Jöns Hiort icke tillstädes äre, tillijka med några
dragoner som ytherligare böra examineras, altså kan saken icke heller denne gången till sluth
afhielpas. Äfwen är och medh pasquilwijsan han är misstänckt före, eftersom åklagaren Brita
Ersdoter ifrå Yterhallen icke tillstädes är, hwaruti rustmestar Brant och skall wittna. Äfwen
om Jöns Hiorts uthspridde öknambn, hwars interessenter icke heller äre tillstädes, hwarföre
pålades lensman till nästa laga tingh alla i ofwanbemelte måhl intressenter, så klagande som
swarenderne med wittnen, tillsäija sig infinna och uthföra sina påbegynte actioner. [fol. 214r]
21. Dragons Peder Åkermans tyffsaak kunde intet afhielpas, efftersom extract af protocollo
militari intet är infodrat om hans begångne stöldh, som måste å nästa tingh skee.
22. Hustru Gertrudh Jönsdotter i Lååsböhle tilltalltes för dhet hon 1690 och 1691 intet skurit
huusmälingen. Resp. Per Hällie i Ifallsnääs, som hennes ombudzman är, at hon förment sig
wara frij derföre, efftersom hon gör tijonde af sitt korn hon fått af 1 ½ mählingh och smöör
effter kohn, men efftersom deth intet lärer gälla, undrager hon sig icke betallningen, som så
mycket mehr aggreeres som hon 1690 om sommaren war mäst siuuk och förledne intet kunde
komma öfwer siön, altså betallar hon hwad hon försummat dher uthj.
23. Jöran Johanson i Brastad stembd at swara för det höö han bör tillijka med andra utgöra
och intet comparerat, dy saker effter 33:e cap. Tingmåhlabalcken till sina tree mark.
24. Dragon Elias von Köhn lagstembd af Mårten Jonson i Trappnäs för gäldh och intet sig
inställt heller låtit något förfall wijsa, dy saker till sina tree mark.
25. Peder Erson i Öfwerhallen stembd at swara hustru Kerstin i Hammarnäset för deth hans
hästar och boskap uthbett hennes ängiar, och reest till Silliesdalarne och ingen fullmechtig
giordt, dy böter han tree mark.
26. Nills Hansson i Böhle insinuerade sin supplique [fol. 214v] och herr vice gouverneurens
resolution af d. 26 junij 1691, at däröfwer skulle ransakas och låta hohom niuta rätt, hwilcket
skedde sålledes at Nills Hansson emoth förbudh slagit höö på ödeshemmanet i Öhlstadh a:o
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1684, och tillsades å höstetinget antingen effter Kongl. cammarcollegij förordning betala hela
åhrsräntan för hela hemmannet eller skaffa åbo på hemmannet och berächna deth för första
friheetzåhret som protocollet utwijsar, och Nills föregifwer sig eij minnas meera wara omtallt
än antingen betalla eller skaffa åbo, och intet berächna 1684 för första friheetzåret, som
allenast togz ad notam och honom intet ursächta kan.
27. Hoos Nills Hanson i Böhle är effter tingzrättens resolution d. 9 october 1688 hans lösa
ägendom sequestrerat [beslagtagen] och wärderat Kongl. Maij:t och chronan till försäckringh,
för dhet han olåfwandes chronhemmannet i Gällstadh 1686 och 1687 höslagit och låfwat
skaffa åbo oppå, och intet præsterat, och herr vice gouverneuren resolverat d. [datum ej
utskrivet] at han intet skulle blåttas och exequeras så at han blifwer ruinerat, dhet nembden
öfwerlade och betygade, der hans ringa boskap och creatur uth exequeras, så wore intet håpp
at han kan blifwa besittiande och utgöra till inquarterade dragon uthlagorne.
28. Oloff Hansson i Önstadh ingaf een attest öffwer [fol. 215r] lijdne skada enär elden hoos
honom blef löös och förbrändt tree huus och all gårdzfolcketz kyrckiokläder, matpertzedlar
och bohagzsaker af en och annan sort, hwarföre undersöchtes hurulledes ellden war löös
kommen och befans at eldzblåss blifwit om affton i blåsswäder uthburin uti een bodh, därest
furumiöhl iblandh annat war, och om nattan kom ellden där löös, och icke annars wara kan än
af dijthafde eldzblåss om afftonen. Dhetsamma har dragon som där lågh i quartehr Erich
Pederson Möller bewittnat, hwilcket iämfördes med 35 cap. Byggningabalcken L.L. och
kunde nembden eij annat pröfwa och finna än deth är skedt af wangömo [vårdslöshet] och
försummelse och altså intet kunna honom någon branstodh tilldömma.
29. Befallningzman Jonas Wargh påminte hurusom Hans Larsson Biörkman hafwer 1684
höslagit Oloff Peersons ödeshemman i Giellstadh på Norderöön, hwaröfwer den 6 october
1686 är meddelt tingzattest och sahl. gouverneuren h:r Lennart Ribbing resolverat däröfwer
den 1 martij 1687 at räntan för dhet åhret effter Kongl. cammarcollegij förordningh böör
betallas, hwartill Hans Larson swarade sig samma hemman näst förrige åhren hööslagit och
afsatt halfparten till Kongl. Maij:tt och chronan, och eij wettat dhet wara förbudit, efftersom
han sedan hördt förbudh i dee dagarne skall wara ankommit, och dy effter förra permission
dhet slagit och fått ungefehr ett lass, och skulle han häffta derföre wore han fast oförmögen
dertill, som [fol. 215v] och i sanning är, emedan som all hans ringa löösöhren och
skattehemman i Wärcköhn förlengst är sequestrerat till gammal chronones rest betallningh,
hwarmedh är lagligen procederat, och återstår allenast execution.
30. Peder Oloffson i Jerstadh tillsporder ytherligare huru han kan betalla innestående
uthlagor, nembligen för
1685 heela räntan på 14 öre 20 p:g:r när
1686 åhrs halfwa ränta
1687 rester
1688 dito
1689 dito
1690 hela räntan
1691 midsommars termin

16: 20: –
16: 29: 20
9: 13: 20
11: 29: 20
3: 1: 20
16: 29: 20
8: 14: 22

Hwar emoth han intet hade at säija, utan kände sigh wara bem:te påster skyldigh till
Kongl. Maij:tt och chronan, och till des betallningh intet annat hafwer än sitt skattehemman
som tillförenne Kongl. Maij:tt och chronan till försächring är inprotocollerat och lagligen
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opbudit, hwarmed deth och blifwer. Peder Olsson begärte dhet ändå och lijkawell som en
landhbonde besittia, hwarpå gafs honom till swaars at där han will och kan skaffa löffte för
des häfdande och bringande till godt bruuk, efftersom alla husen äre förfallne och mäst hela
åkeren ligger i fast lin och lägde, och dhet som öppet är i stort wanbruk, lärer han blij närmast
dertill, elliest måste han derifrån. Dee som honom förledne wåår länt fröökorn, som berättas
wara till 2 ¼ tunna, blifwa af hans arresterade sädh och höö betallte och det öfrige reserveres
till [fol. 216r] dragons innewarande åhrs Thomasmesstermin, tillijka med lagmans- och häradzhöfdingz penningarnes betallningh, hwilket åligger lensman medh några af nembden forderligast at förrätta.
31. Bertill Peerson opbödh första gången Mårten Mårtensons hemman i Hammarnäs à 4 tunl.,
som ähr köpt för 150 dahl:r s.m:t, warandes han å sin hustrues wengnar dertill bördigh, och
köpet skedt på Hallens tingzplatz den 24 october 1691, och nu utan klander oplästes och
protocollerades.

Extraordinarie ting 15 december 1691
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 281r – 282r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 238v – 239v, RA.

Anno 1691 den 15 decembris höltz extraordinarie tingh uti Mariæbydz sochnstufwa,
närwarande befallningzman Jacob Graan och desse såto i nämbden.
Oloff Hansson i Önstad
Erich Peerson i Arfwesundh
Tyrris Jonson i Mårtsund
Anders Person i Öfwerhallen
Oloff Jonson i Backen
Jöns Pederson i Wästanedh
Hellie Jonson i Ifallsnääs
Peder Ersson widh Siöön
Peder Pederson i Höhla
Lars Jonson i Höhla
Oloff Bengtsson i Wästanedh
--- --- --Dato föreställtes dragon Anders Johanson Falck och tillfrågades huru medh hans saak mån
wara, och om han hafwer skaffat sigh påberopade skähl och bewijs, så ifrån Ståckholm som af
sahl. probsten magister Zachris Plantins sterbhuus om sitt senare och andra gifftermåhl, då
han beropade sigh på sin förr giorde relation och ändskyllan på extraordinarie tinget den 3
junij [ska vara juli] sidstleden, och sedan in augusto för lensman och twenne tålffmän (Lit.
A). Altså uplästes ven. consistorii Holmensis extractum protocolli af den 8 october sidstleden,
och hans första hustrus Eva Erichsdotters för consistorio giorde berättellse (Lit. B) och
wellbem:te consistorii breff till herr öfwersten och vice gouverneuren högwelb. h:r Carl Hård
(Lit. C), hwartill han swarade och sade henne få säija effter sitt behag, enär ingen henne till
mundz är, och påstår henne hafft oächta barn under sin tienst i högwelb:ne grefwe
Tårstensons håff, deth greffwinnan skall kunna wetta betyga, och hustru Kerstin notbinderska,
som widh Ståckholms Nårrmalmsbroon plägar sittia och sällia noth, som warit tillstädes enär
hon födt oächta barn hoos klåckaren i S:ta Maria, nekandes sig med henne effter heembkomsten hafft sammanlagh, och ändrar sin förr giorde relation om mag. [fol. 281v] Gruvander
sålledes at han allenast lyst för Nills Semskare och sin först hafde hustru Eva Ersdotter, och
enär han af sigh därom blifwit tilltallt sändt sin klåckare med sigh till consistorium, som tallt
med des notario och fått deth swaar at han må om han will sin laggiffta hustru Eva behålla
eller intet, och där han dertill nekar, skulle den andra få henne ächta, hwartill han berättar sig
strax nekat och begärt attestatum däröfwer, som honom förnekades, wettandes intet notariens
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och klåckarens nambn. Han berättar ochså at corporalen Carll Lindh under capitens welb.
Gerhardt Lilliekrantz compagnie den tijden tient hoos greffwe Tårstenson och skall kunna
betyga Eva Ersdotter födt oächta barn, och dragon Erick Lindh under capiten Michell
Plantingz compagnie äfwen derom kundskap hafwer, deth han säger sigh för sina officerare
under ordinarie tinget in octobri sagt, och begärt at dee skulle komma tillstädes at examineras
derom, men derutinnan af dem intet hörder blefwen. Här bijfoges twenne attestata af bewijs
warit ingifwit förr än Anders Johanson blifwit copulerat med Margeta Ersdotter ifrå Mattmar,
(Lit. D och E) iembwell och capiten Gerhard Lillie-krantz breeff om tredie gifftermålet, som
däreffter wunnit sin fullborden (Lit. F).
Saken discurerades med nembden och resolverades. Såwijda Anders Johanson beropar
sigh på corporalen Carll Lindh och dragon Erich Linn (som logera fierran her ifrån, nembl.
Carll i Owijken sochn och Bergz tingelagh) at kunna betyga Eva Ersdotter hafft oächta barn,
at saken intet förrän dee blij afhörde [fol. 282r] kan wijdare handteras, dy opskiutes dermedh
till siette dagh juhl, som är den 30 huius, emedan som owist ähr om man dem förr kan träffa
hemma.

Extraordinarie ting 30 december 1691
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:14, fol. 282r – 283r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3480, fol. 239v – 241r, RA.

Anno 1691 den 30 december företogz Anders Johanson Falckz saak, närwarande befallningzman Jacob Graan och ordinarie nembden, förutan gamble nämbdeman Mårten Mårtenson i
Bäck uti Nills Nillsons stelle ifrå Qwissle, som dåch för sin swagheet måste ifrå rätten taga
afträde.
Dato tillfrågades corporalen Carl Olsson Lindh om han tient i sahl. högwelborne greffwe
Tårstensons håff och kändt Anders Johansons Falckz hustru? Resp. at han där tient och kändt
en qwinnespersohn som kallades Eva, och wetta något om henne berätta och derföre aflade
han sin wittnesedh och giorde fölliande relation. Att han för sexton åhr sedan kommit till
tienst hoos grefwe Anders Tårstenson på Räfle slått, och då hade dess grefwinna een amma
medh sigh ifrå Ståckholm som kallades Eva, hwars faders nambn han intet hörde, eij heller
hwarifrån hon kommen war, och hörde säijas deth grefwinnan legt för Euas son kåst hoos een
bonde uth på landet, wettandes intet om hon war hustru eller kåna heller huru gammall des
son war, som han och den icke sedt. Item, at Eua blef sedan berychtat för een greffwens
tienare Hans och fundne af håfmestaren Johan Täppingh tree eller fyra gånger liggia tillsammans och för den ordsaken skulldh dimitterades dee beggie utur tiensten och at Eva uppehållit
sigh öfwer winteren på Kattrumpskrogen och hörde ingen säija henne hafwande wara, och
effter tree åhrs förlopp folgt sahl. greffwen till Ståckholm, och då hörde at Eua war på
barnhuset för tyfwerije insatter, som skulle wara af henne och 2:ne andra qwinfolck hoos een
grefwinna begångit, och en af dem derföre blifwit halshuggen, och Eua tillijka med den
tredie, som war een pijga, slijtit rijs för kåken, som han berättar sig sedt, och hörde säijas at
dee blefwe förwijste staden, men intet hördt Eua fått oächta barn. Meera wiste han intet
dherut-innan referera.
Dragon Erick Lindh, som Anders Johanson Falck å sidsta tinget beropade sig uppå, fins
effter leutnantens Herman Tijdemans breff af d. 19 huius wara a:o 1688 dimitterat ifrå
regementet, och fins eij meera här i orten (Lit. G).
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Anders Johanson nekar som tillförenne sig med Eva något sängh- och hooplagh hafft
sedan hon kom uhr grefwinnans tienst ifrå Räfle och allenast en gång eller några 1677 om
wåren tallt med henne i Ståckholm och intet wellat wetta af henne, och hon altså gifwit sigh
till amma hoos Tårstenssons greffwinna. Han berättar och sig sedan hon födt oächta barn twå
eller tree gånger råkat henne i Ståckholm på gatan och eij wettat hwarest hon sitt tillhåld hafft,
men på Ladugårdzlandet hoos Zachris Ingrid, som bodde widh hörnet mitt emoth sahl. Kongl.
rådetz h:r Seued Bååtz excell:s trägård, hade hon sina saker stående, och hustru Ingrid skall
wetta henne hafwande warit enär hon kommit ifrå Räfle. Item at holm[?] volunteurens Måns
Swahns hustru Elina först berättat för sigh det Eua warit med barn då hon kommit ifrå Räfle.
Anders Johansons tredie hustru Kerstin Olofsdotter berättar honom sagt sigh warit gifft
där söder med en, Eva ben:d, och aflat femb stycken barn tillsammans, och hon, tillijka med
barnen på ett när, wara döder, blifwandes hon med Anders Johanson wijgder d. 26 maij 1689
som medföliande attest ochså betygar, och enär han blef tagen i arrest för deth hans första
hustru läfde, hafwer hon med sitt späda barn begifwit sig till sin moder å Andersöhn och intet
gemehnskap med honom kunnat hafwa, deth hon med tårar beklagade.
Sakens sammanhang oprepades för nembden och heemställtes at noga öfwerläggia och
sedan afdömma, deth dee och giorde eenhälleligen sålledes och hade i betänckiande om saken
skulle kunna differeras och upskiutas till des wijdare kundskap om hans föregifwandhe ifrå
Ståckholm kunde inhemptas. Men såsom han icke hafwer kunnat bewijsa sin första hustru
Eva Ersdotter hafft oächta barn och icke heller wara lagligen ifrå henne skillder, iembwel och
at Eua skulle wara i Räffle dödh blefwen, effter Samuell Ersons breef, hwareffter han berättat
sigh första gången her i landet blifwit copulerat, antingen måtte icke warit till eller falskt,
efftersom han nu sielff bekändt sig medh henne i Ståckholm sedan hon war kommen ifrå
Räfle tallat, och altså wettat brefwet wara falskt och henne läfwat enär han här trädt i
ächtenskap med Margeta Ersdotter ifrå Mattmar sochn och Byhn. Hwarföre måtte han
dömmas effter lag wara döden wärdh.
Såsom Anders Johanson Falck icke hafwer kunnat bewijsa sin första hustru Eva Ersdotter
bedrifwit hoor och hafft oächta barn, och icke heller sig med henne wara [fol. 283v] lagligen
skillder, jembwäll och at Samuell Ersons breff at Eva skulle wara dödh blefwen i Räfle af
intet wärde warit, efftersom han (effter egen bekännelse) seder mera i Ståckholm råkat, och
dy wettat henne i lijfwet wara enär han trädt i ächtenskap med Margeta Ersdotter ifrå Mattmar
sochn. Altfördenskuldh hafwer nembden för skälligt funnit at döma honom derföre effter 5:te
capitlet Högmåhlabalcken L.L. at mista lijfwet, dåch under höglofl. Kongl. Swea håfrättz
nådh och ändtellige resolution ödmiukeligast heemställt.

Ting 22 och 23 januari 1692
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 377v – 380r, RA.

Anno 1692 den 22 och 23 januarij medh allmogen af Hallens tinglagh, närwarande befallningzmann Jacob Graan och desse såtho i nämbden.
Erich Pederson i Arfsundh
Oloff Jonsson i Backen
Mårten Peerson i Mickelsgårdh
Hellie Jonson i Ifalsnääs
Jöns Pederson i Wästanedh
Peder Erichson widh Åen
Halfwar Olsson i Byhn
Peder Peerson i Höhlan
Lars Jonson i Hölandh
Halfwar Olson i Qwissle
Jon Jeppesson i Brastadh
Jon Oloffson i Åhlstad
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1.

Dato aflade Jon Oluffson sin nembdemanns edh.

2. Kongl. Maij:tts förr specificerade placater uplästes tillijka medh befallningzmans och
häradzskrifwarens instructioner.
3. Dragon Anders Pederson Holm, barnfödd i Upplandh, Wasunda sochn i Smedieby
skuldgafs hafwa besåfwit Uhrsilla Olufsdåtter i Backe och afladt barn tillsammans, som
föddes dagen effter sidstledne nyåhrsdagh och än läfwer, och modren Uhrsilla åtta dagar
dereffter genom döden afgången, som af ächta sängh födder war, hwilcken tillstår sig henne
hafwa häfdat.
Resolutio. Såsom Anders Pederson Holm hafwer belägrat Uhrsilla Olofsdotter och aflat
barn med henne, altså dömmes han effter 3:die cap. Gifftmålabalcken L.L. at bötha för
mökränckningh fyrattijo marck.
4. Jon Oloffson på Hammarnäset, som åboer ett chronohemman, beswärade sigh öfwer sin
granne Olof Oloffson [fol. 378r] ibidem för dhet han skall flyttiadt råmercken widh Elias
bodwall och een råstaka på Östbyängiet? Hwartill han aldelles nekar och säger att enär synen
kommer skall han finnas oskyldigh. Actor, att Halfwar Oloffson i Byhn hafwer wettskap
därom? Resp. att han för tijo eller ellofwa åhr sedan, åhret effter Jon togh chronhemmannet,
war på bodwallen, och då hörde han Jon bedia Oloff see på märkien sigh emellan, dhet dee i
godh sämia giordhe, i det Oloff litet afsijdes togh een gamal råsteen och satte dhen i sitt rätta
rum, och då hade Oloff inne ett stycke af Jons walls andehl, och föregaf därtill fått låf af Oloff
Oloffson i Öfwergården, som för afradh slogh Jon Olofsons hafwande chronehemmans anpart
den tijden hemmannet låg öde, för deth han kring om des andehl af wallen hölt hägnat, som
medh sämia rättades, och gambla råsteen som war satt i bredden af wallen, enär han fick låf
på slåttstycke, sattes i sitt förra rum, och dhet intet slagit sedan chronhemmannet blef uptagit
och ingallunda fördoldes. Olof Oloffson nekar alldeles sigh rört råstakan på Östby ängie.
Nembden betygar sahl. Oloff Oloffson warit een ährligh man och aldrig tillåtit råstehn at
uptagas. Actor, at han kommande utur arresten 1679 bekänt och sedt stakarne wara rörde och
satte in på chronohemmannet, och sagt sigh icke kunna swara därtill, och at hans förman
däreffter slagit. Länsman Chrestier Pederson berättar sigh för fyra eller fem åhr sedan till
samma ängh warit medh parterne, då Jon prætenderat alt till een brospångh och bleff swarat
sig effter stakarne, som hans förman dijtsatt, slagit, men om befinnes förwisso chronhemmannet så långt och till broospängren äga, så kan deth tagas, som och [fol. 378v] sedan
skedde, men intet rördes stakarne. Oloff hafwer bodt där pass i nitton åhr, och at Joon intet
tillwällade sigh allt till brohn, och stakarne stå i sitt förra rum. Actor bekänner dhet Oluff intet
något ifrå chronhemmannet hafwer, men dåch flyttiadt stakarne på Östby ängiet till sina förra
rum, hwartill Oloff ytherligare nekar. Länsman, att Oluf uprödt och afhuggit ehnbuskar widh
een gamal lägde å den eena sijdan och Jon å den andra, förståendes, sedan chronhemmannet
blef uptagit, medh beggies minne och igenfunnit een råstehn, som Jon sedan iembfört med
dee andra märckien och funnit att Oloffz oprödningh hörde sig till och begärt deth igen, och
ehuruwell Oloff därpå arbetat, lijkawäll det godhwilliogt cederat.
Jon Oloffson påstår att Oloff Olofson optagit een råstaka på Östbyängiet och den flyttiadt
och satt in undher een biörck, och snardt biörkqwistar där omkringh och dhen uptagit och satt
i sitt förra rum? Hwartill Oloff nekar. Actor, att länsman dhet sedt, hwartill han nekar och
berättar dhem twista om ett litet stycke på wäster Östbyängiet och tallt om een biörck, då
Oloff swarade sigh som sin förman slagit, och där chronhemmannet är berättigadt därtill så
kan dhet tagas, men intet sågh någon staka eller grubba, icke heller Oluf då någon handtera.
Oloff Oloffson påkallade Erich Gunnarson i Arfsundh, som på Hammarnäset född är, och
slagit chronhemmannetz ängh? Resp. att han under dhes ödesmåhl tillijka medh andra på
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½:ten slagit och intet kan wetta om råstakarne stått rätt eller warit flyttiade. Oloff, att han af
enfalldigheet och icke af argheet steenen uptagit och [fol. 379r] icke des medelst kunnat något
sigh tillwälla, efftersom steenar stå mitt igenom hela wallen, som betyges sant wara. Oluf, att
nedersatte stehn är icke den samma som uptogz, och kan eij wetta hwart den kom.
Sakens sammanhangh uprepades uthförligen för nembden och stadnade eenhälleligen i
fölliande tanckar.
Alldenstundh Oloff Oloffson hafwer effter egen bekännelse uptagit een råstehn på Elias
bodwall, och enär Jon Olson därpå klandrat, een annan stehn tagit och i den förras stelle och
rum satt, altså hafwer rätten icke mindre kunnat göra än jämbföra hans förseende däruti medh
27 cap. Byggningabalcken L.L., och i krafft och förmågo däraf dömmer honom derföre at
plichta medh sina 40 marck. Och ehuruwell Oloff Olson tillwijtes hafwa rördt och flyttiadt
råstakar på Östbyängiet, chronehemmannet till præiuditze och skadha, och befunnit är att
Oloff Olssons hemman innehafft något af chronhemmannetz ängh och slagit där in på, dhet
Oluf widh påminnelse godwilliogt cederat och afstått, men intet är bewijst honom deth giort
och stakarne flyttiadt. Och alldenstundh åthskillige åboer på Olufs hemman hwar effter annan
warit, och altså owist hwem som deth giordt. Men efftersom Jon Oloffson aldeles tillwitt
Oloff Oloffson hafwa på Östby ängh flyttiadt råstakar och söckt honom deth öfwertyga och
bewijsa deth han eij kunnat göra. Altfördenskuldh är skähligt funnit att Jon Oloffson till näfst
skall effter 20:de cap. Tingmåhlabalcken ansees med tree marck böter för obewijslig
beskyllningh emoth een sådan man som medh otroheet är förr beslagen. [fol. 379v]
5. Nills Hansson i Böhle och Oloff Jönson i Öhlstad förlichtes sålledes om 1690 åhrs
uthlagor för Öhlstadh att Nills Hanson skall i anseende till dhet han Öhlstadh cronehemman
olåfwandes höö slagit och dy obligerat antingen betalla ett åhrs uthlagor eller skaffa åbo
därpå, och samma åhr berächna för första friheetzåhr, betalla 2/3 aff ett åhrs utlagor, som är
åtta dahl:r s.m:t, och Olof Jönson i anseende till hans nederlagde arbete i Öhlstadh med
hängnat och annat, betalla 1/3, som är fyra dahl:r s.m:t.
6. Om dragons Jonas Palms hustru Helena Jöransdotters lägersmåhl och bedrefne hoor där
södher kan nu intet företagas, emädan som ransakningen och interlocutorie domen däröfwer å
sidste tingh öfwerfördes till herr vice gouverneuren och intet swaar är derpå kommit, hwarom
ånyo påminnelse måste göras.
7. Dragouns Peder Åkermans bekände tyfsaak på Norderöön företogz, och han bekänner
som tillförenne, sig där stullit effter dragons Nills Anderson Ekerotz intallande, som deth dölt,
och tillijka medh sig nött, men inga wittnen hafwer, honom deth at öfwertyga. Åkerman tilstår
ochså sig wara dömbd på compagniemötet i Mattmar sochn a:o 1688 för några musquetkuhlor
han af rustmestaren Mårthen Rytter stuhlit och derföre luppit gatulåp. Feltwebell Hans Rytter
berättar dhet Åkerman bleff a:o 1688 på twenne compagniemöthen i Mattmar, då herr
öffwersten h:r Carl Hård emottogh regementet, angifwen och af ståndrätt fälter till några
gånger gatulåpp, hwaröfwer intet protocoll höltz. Regementsauditeuren Peder Hiort berättadt
sig intet finna i sine håldne [fol. 380r] protocoller något därom, utan måtte wara tilförenne
skedt. Nills Ekeroth nekar, som tillförenne, hwarken rådfört Åkerman därtill heller något
däraf niuttit. Men Åkerman håller honom därföre. Här förutan är Åkerman mycket begifwin at
stiähla, och esom offtast af sina officerare därföre blifwit näfst och afstraffat.
Nembdens enhällel. votum till fölliande domb.
Såsom dragon Peder Jönson Åkerman är twenne gånger tillförenne medh tyfwerije
beslagen och dömbder, och derföre afstraffat, och bekänner sigh sedermeera stullit af Oloff
Erson i Ängie och Låchne sochn hoos hustru Gertrudh Jönsdotter på Norderöön a:o 1689,
altså dömmes han effter Kongl. Maij:ts straffordningh och des 3:die § at mista lijfwet,
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hwilcket under höglofl. Kongl. Swea hofrättz nådh och ändtellige resolution ödmiukel.
heemstelles.
8. Hustru Britas Erichsdotters käremåhl emoth dragon Johan won Höfwen om een på sigh
skrifwen pasquillwijsa kan icke heller nu företagas, effter hust. Britha icke tillstädes är heller
komma kunnat, emedhan som hon högt hafwande är och går på fallande foth.
9. Pedher Oloffsons hemman i Järstad af 3 tunl., som medelst några åhrs resterande utlagor
är heemfallit Kongelige Maij:tt och chronan, som höstetingz protocollet 30 § utwijsar, upbiudes förste gången.
10. Om ökenampn till Anders Olofson i Byhn skulle och företagas, men actor gått heem och
sagt sig förstå saken eij kunna företagas, efftersom dragon Hans Böös icke sig inställt.

Extraordinarie ting 8 april 1692
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 474v – 475r, RA.

Anno 1692 den 8 aprillis höltz extraordinarie tingh uti Mariæby sochnestufwa, närwarande
befallningzman welbet:d Lorens Backman och ordinarie nembden.
Dato företogz dragons Jonas Nillsson Palms angifne saak om sin hustrus Helena Jöransdotters
lägersmåhl som på höstetinget in octobri 1691 differerades till dhes beskedh skulle kunna
skaffas om båtzman Anders, som hon bekändt sig hafft omgiängie medh, war gifft heller
ogifft, och nu är h:r landzhöfdingens högwelborne Gabriel Falckenbergz bref af den 18
januarij sidstleden till generalmaioren och gouverneuren högwelb. h:r Otto Vellingk ankommit at bemelte båtzman warit ogifft då lägersmåhlet medh Helena Jöransdotter skedde,
warandhes Helena [fol. 475r] ständigh i sin förr giordhe bekännelse därutj.
Såsom dragons Jonas Nillson Palms hustru Helena Jöransdotter effter egen bekännelse
hafft lägersmål medh een båtzman uti Södermanlandh och Grödinge sochn, widh nambn
Anders, hwilcken effter h:r landzhöfdingens högwelborne herr Gabriel Falckenbergz breff den
tijdhen warit ogifft, altså dömes Helena Jöransdotter för bedrefne enfalt hoor effter Kongl.
Maij:ts straffordningh at bötha åttetijo dal:r s:m:t eller plichta med kråppen.

Extraordinarie ting 21 juni 1692
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 501v – 503v, RA.

Anno 1692 den 21 junij höltz extraordinarie ransakningh i Mariæby sochnstufwa, wederwarande befallningzman welbet:d Lorens Backman och nembden.
Erich Pederson i Arfsundh
Hellie Jonson i Ifalsnääs
Peder Erichson widh Åen
Jöns Pederson i Wästanedh
Anders Peerson i Öfwerhallen
Lars Jonson i Hölandh
Peder Peerson i Höhlan
Jon Oloffson i Åhlstad
Mårten Mårtenson i Bäck
Chrestier Jonson i Kläppe
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Effter capiteins welb. Gerhardt Lilliecrans breef till herr öffwersten högwelb. h:r Carl Hård af
den 17 huius, som skulle een dragon Jonas Månsson Fogell giordt aff med sigh sielff i siön,
och h:r öffwerstens remiss ifrå sig till laga ransakningh undersöchtes därom som nogast och
intygadhes som föllier, nembl.
Herr Eliæ Thalins pijga Märit Gunnarsdotter ifrå Högsta berättar Jonas Fogell komma till
sigh pass 2 ½ wecka sedan, heel nychter, och köpte sig ett stoop öhl, och sedan lagdt sig, och
äfwen twå daghar effter, men ingendera dagen warit drucken, och därifrån gått till feltwebelens Rytters gårdh i samma by och där warit twå eller tree dagar, och dädan till Höge,
därifrån till prästen igen om een odensdagz affton, beklagandhes sig af rengnwädret wara
tungh, och begärt där wara, och drack något öhl och brännwijn och war gladh at han fått
kyrckioherden till bonde för Hans Larson. Om fredagen begärte han bränwijn, och när dhet
honom förnekades, badh han flijtigt at [fol. 502r] kunna få brännewijn, säijandes sigh aldrigh i
denne werldhen skulle begära af henne bränwijn, och fått för tålf öre kopp.m:t, och om
lögerdagz morgonen fått för sex öre och såfwit sedan in emoth middagen, och begärt båthen
till lähns åth Wärcköhn effter sin mussqweeth, och intet låf därtill fått, och dermedh stått upp
och sagt sig skola gå till Höge igen effter något brödh han där baka låtit, och gått åth den
wägen, men wändt sedan om och gått nedher till siön och tagit båthen, och derföre hafwer
drängen Erich Simonson om lögerdagzaffton icke funnit igen båthen, utan om söndagen
wästan för båthlänningen widh strandan löös å sijda legat och årorne rätt inlagde och myssan i
båthen. Item, att Jon Mårtensons hustru i Kläppe Anna Carlsdotter hafwer med afftons tijdh
om lögerdagen sedt båthen där liggia widh strandan och årorne wähl inlagde wara, och strax
där bredewidh skall Jonas Fogels döde kråpp wara funnen. Jöran Peerson i Högen berättar
Jonas Fogell om een tijsdagz affton komma till sigh at få een span korn och i dhet ställe fått
miöhl och låtit baka brödh åth sigh, säijandes sig wara siuker och warit i Mariæby och
wäntadt effter dödhen och hijt gått däreffter, emedhan som dödhen plägar här wankas, och
enär han blef warnader intet hafwa sådant tahl swaradt sig wara siuk, och begärt en sup
bränwijn och sade at dhet kan kanskee gå öfwer, dhen han fått, och gått genast till sängz, och
sedan kommit upp och fått math och lagt sig neder till morgonen, då han åth frukåst, och länt
af drängen Pedher tree dahl:r k.m:t och sagt sigh derföre skulle köpa såfwell i Myckellåsen,
[fol. 502v] men skulle gå först till Marby och låfwadt komma om lögerdagen effter sitt brödh,
som eij skedde.
Förrijdar Mårten Rytter berättar sigh komma sielf 12:te roende medh compagnietz
tälder[?] sidstledne fredagh och blef warse en menniskiokråpp liggia strax wästan för h:r Eliæ
båthlänningh, widh en udda, något ifrån landet, efftersom där långgrundt är, och at des
huffwud syntes af wågorne öfwersköllias och wändas till landet, ståendes på knähn och
hållandes händerne framför sigh, och läth kråppen föras till landz och läggias löf och rijs
öfwer och under, och kändes intet luchta.
Dragon Oloff Anderson Räf, at samptel. blefwe warse wästan för näset något liggia i
wattnet, och strax sågo dhet wara Fogelln, och mäst hela huffwudet synthes emellan wågorne,
och kunde känna honom, och med allas rådh togz han upp och lades på landet med löff under
och öfwer, och luchtade rätt litet, men ansichtet skadd, ståendes såsom på knä och händerne
framför sigh.
Dragon Måns Jerpe, äfwensom Räfwen, allenast att händerne wore sammanknäpte och
framför kråppen.
Dragon Peder Erson Wimberbergh, att hufwudet syntes och sades dhet wara Fogellens,
och därmed lades båthen tilbakas, och den som effterst satt hade honom till landz och sade
honom räckt båtn med knähn eller fötterne och kunde intet see dhet för tälderne som lågo i
wägen.
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Dragon Anders Anderson Wässman äfwen som dhee andra, wändandes sig åth landet,
hållandes händerne framför sigh, men icke igenknäpte då han såget. Johan won Höfwen och
Lars Wåhl tagit först i Fogellen och sedhan flere och bracht till landz.
Pedher Snabb sammaledes. [fol. 503r]
Larss Wåhl dito, att han medh von Höfwen fattadt i honom och skufwat till landet.
Johan von Höfwen dito.
Gunnar Jacobson Twäär dito.
Johan Törngrehn, som tienar hoos h:r Eliam, berättar honom säija åth pijgan Märit att hon
will gifwa sig bränwijn, han skulle aldrigh i denna werlden begära af henne bränwijn mera,
och begärt båthen af drängen och intet fått, och litet för middagen gått därifrån och om
igenfinnandet äfwen som andra.
Nills Öman berättar sammalledes om igenfinnandet. Drängen Erich Simonsson berättar
honom om lögerdagen begära båthen till lähns, och intet fick, och om afftonen såg han båten
wara bårta, men om söndagzmorgonen, kommande ifrå Norderöhn, blifwit warse båthen
wästanför udden hardt widh båthlänningen, och at årorne lågo wähl inlagde och hans mysse
mitt på båthen, och båten merndels full medh watn sijdlångz widh stranden och landet, men
intet skadder, och war af twå paar åhrar, hörandes Fogelln trägit af Märit begära bränwijn, och
sagt sigh icke skulle meera af henne begärat, men icke nämbdt i denne werldhen som han
hörde.
Jonas Fogell legat i quarteer hoos Jöns Person i Wästanedh 5 ½ åhr, och ett åhr hela
wintheren affton och morgon gått till skogz några mussqwetskått ifrå byhn, giordt sin böön
widh några afqwistade granar, och då stort uhrwäder warit giordt dhetsamma i ett sitt
hafwande härberge, och sedan desutan i herberget. Dhetsamma hade han giordt uti Öfwerhallen, och gått afsijdes att [fol. 503v] hålla sin böön och begärt syndernas förlåthelse, som
många effterlystat och hördt medh förundrande.
Saken heemstältes nämbden, som effter fölliande skähl beslöto, nembl. 1.) att efftersom
han i Höge frågadt effter döden, och hoos herr Eliæ gårdzfolck sagt sigh i denne werlden icke
skulle begära bränwijn; [punkt 2 saknas] 3:te.) gått åth Hölawägen och sedan wändt om
heembl. och gått till siön och tagit prästens båth olåfligen; 4:te.) icke rodt genast till Wärköhn
effter sin mussqweeth, utan wästan för een udda ifrån båthlänningen widh samma landet, där
båthen dagen effter igenfans, och icke kunnat warit långt uth och dijth drifwen, medelst stilla
wäder som hölt ifrån landet; 5:te.) hafwa årorne legat rätt lagde i båthen tillijka med hans
myssa; 6:te.) ingen windh eller storm warit som kunnat hafft båthen af sijda, som desuthan är
wäll giordh, och icke snart kan omhwälfwas, och mäst hela weckan fylt sigh med öhl och
bränwijn, och icke allenast förtärdt mästedehlen af dhet han skulle på camperingen till
underhåld hafwa, utan och länt tree dal:r k.m:t och sålledes i suus och duus omkommit. Och
aldenstundh icke sohlklara skähl finnas at han af berådde modhe sig förgiordt, ähr för skälligt
funnit på öfwerheetennes behagh, at lijket tillåtes grafwas nedher i kyrckiogården, nårr om
kyrkian, där ogärningzmän pläga jordas, utan ceremonier, klåckor och präst.

Ting den 4, 5 och 7 november 1692
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3176, fol. 646r – 659r, RA.

Anno 1692 den 4, 5 och 7 novembris höltz laga höstetingh med allmogen af Hallens tinglagh,
præsente prætore och nembden.
Jöns Pederson i Wästanedh
Mårten Peerson i Mickelsgård
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Jon Olofson i Åhlstad
Tyrris Jönsson i Mårtsund
Hellie Jonson i Ifallsnääs
Lars Jonson i Hölandh
Oloff Jonson i Backen

Nills Nillson i Qwissle
Halfwar Olufson i Byen
Anders Peerson i Öwerhallen
Peder Erichson widh Åen
Erich Pederson i Arfwesundh

1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts tilförenne nämbde placater, item herr gouverneurens
excellens breef af den 25 octobris 1692 at alla böre effter lagh wägar byggia effter Kongl.
Maij:ts resolution den 13 september sidstleden.
2. Capiten Gerhardt Lilliecrans angaf sig lagligen stadt i sin åhrstienst Elin Nillsdotter ifrå
Böhle, som effter 4 månaders förlåpp luppit utur tiensten af ingen annan ordsaak än hon
månde af sin mathmoder få een öhrfijhl för dhet hon burit sqwaller emellan bondhustrurne i
gårdhen? Resp. att hon blef af fruhn wijster utur tiensten, och därföre gått heem till sin fader,
hwilcket Påhl Jonsons hustru Anna Nillsdotter och pijgan Ingeborgh Olufsdotter skolla kunna
betyga. Respondebant, hustru Anna Nillsdotter, att capitens fru kommit een affton till
stugugrannen Lars Jonson och bedit sig komma in och höra på dhet sqwaller pijgan Elin
utfördt emellan Lars Jonssons hustru och sigh, dhet hon giorde, och tycht illa wara dhet hon
skulle [fol. 646v] komma någon oreda åstadh, och sedan därom war tallt badh fruhn Elin gå sin
wägh, wettandes intet hwad hon meente dermedh, antingen gå till sitt arbete, som hon då hölt
på at mala mallt, eller gå utur tiensten, och at Elin sedan om affton ochså malt mallade, och
hon sedan intet råkade Elin, och hon om natten gått och förluppit sin tienst, som hon sedan
hörde, och samma affton hafwer fruhn sändt sin poijke och frågat effter henne. Capiten
argumenterer at der hans hustru bedit Elin gå utur tiensten, så hade hon intet hafft nödigt fråga
effter henne, icke allenast hoos böndren hemma i gården, utan och annorstedz. Hustru Anna
berättar sig intet see dhet fruhn gaf Elin een öhrfijhl, efftersom hon stått litet widh dören och
gått sina färde.
Ingeborgh Olufsdotter berättar sig höra fruhn säija at Elin kan och må gå sin wägh, hon
kan wäl henne förutan få pijga, minnandes intet hwad tahl och snack som förr dem emellan
war, och eij meer kan sigh påminna än dhet Elin kallade sig till wittnes, och där hoos at Elin
sedan om affton mahlade malt, men henne sedan intet råkade. Lars Jonsons hustru Kerstin
Larsdotter berättar dhet Elin skall sagdt för fruhn dhet hon sitter hoos sin mans broders hustru
och sqwallrar, och fruhn frågadt dereffter, och hustru Kerstin sägher sigh dhet misstyckia och
wara harmse däröfwer, efftersom dhet icke war sant, och fruhn kommit och kallat Påhls
hustru in till Lars Jonssons cammar tillijka medh Elin och tilltallt henne derföre, och sedhan
hon förnam [fol. 647r] Elin hafwa sqwallradt badh hon Elin gå uth ifrån sig och som hon kan
minnas malade Elin och sedan, men intet kom i deras stugu förrän hon gick sina färde, och
intet hörde fruhn säija sig få pijga, Elin förutan.
Nills Hansson berättar sig åtta dagar effter budit sin dåtter till förra tienst igen, och fruhn
sagt sig intet därtill kunna göra förrän hennes man heemkommer och intet meera kunnat der
tillgöra. Capiten sägher sig aldrigh taga någon förluppin pijga i tienst igen, efftersom dee
aldrigh sedan göra godt. Lars Jonsson berättar Elin säija fiorton dagar effter all hälgerna sigh
intet stå uth medh tiensten och bedit om rådh, och fått till swaar att intet rådh kan deri gifwas,
uthan hon måtte tiena sitt åhr uth, medh mindre hon får låf at gå, och at hon esomofftast sadhe
sig där eij kunna wara. Item, at han bedit Nills Hansson lära sin dåtter intet föra sqwaller, så
hafwer hans dåtter ingen nödh, som skedde enär han läth leija sin dåtter till tienst hoos h:r
capitein, dhet han sade sig eij wäll minnas.
Enhälligt votum till fölliande domb: Såsom Elin Nillsdotter pröfwas hafwa uthan skiälig
ordsaak förluppit sin åhrstienst, som sträfwar emoth Kongl. Maij:ts Legohionsstadga åhr 1686
och dess 5 §, altså till underdånigst föllie deraff finner rätten skälligt att Elin Nillsdotter böör
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och skall gifwa åther städiepenningen, och så mycken löön som huusbonden capiten welb.
Gerhardt Lilliekrantz henne [fol. 647v] hafwer tillsagdt, helst och emedan som een huusbondhe
i sådhan händelse effter högstbemelte stadga och puncht står fritt antingen sådant löpandhe
tienstehion låtha lagligen igentaga i sin tienst heller intet, sin rätt intet till mehn och
preiuditze.
3. Rustmestar Oloff Jönsson Brant skuldgafs hafwa belägradt kånan Märit Jonsdotter ifrå
Hammarnäset och aflat barn tilsammans? Resp. att han henne en gångh uthi dryckenskap
häfdat, och förstår sig wara dhess barnfadher. Märit bekänner så wara skiedt och at barnet blef
födt fiorton dagar för S:t Johannis sidstleden och ännu läfwer, hafwandes för nije åhr sedhan
horadt medh dragon Lars Anderson Mehnlöös, som giffter warit, och hon plichtadt däreffter
corporaliter. Rustmestaren Oloff Brant inladhe skrifftelligen fölliande puncter om sin laggiffte
hustrus Märit Ersdotters bårtrymmande till Nårie, nembl.
1. Att hon 1684, fiorton dagar för S:t Michaelis, rymbdt öfwer till Nårie uti hans frånwaru, uthan skäligh ordsaak effter bijfogadt attest Sub n:o 1 och 2.
2. Sedan henne offta skrifwit till och sändt budh att komma heem och tilbaka, men hon
påstått dhet han skulle komma dijth, effter n:o 3, och at hon sagt a:o 1688 sigh eij willia
komma till Jemptellandh medan mannen där är och läfwer, n:o 4.
3. Enär han sågh inga förmahningar kunde winna hennes hierta till omwändelse, hafwer
han söckt h:r biskopen [fol. 648r] och ven. consistorium, sampt herr probsten herr Mårten
Lundel om adsistence, och begärt dhet hon kunde förmanas komma hijt igen heller han få låff
trädha i annat gifftermåhl.
4:te. Aff menniskelligh swagheet råkadt uti lägersmåhl och anhåller icke blifwa ansedd
som een giffter persohn i det målet.
Den afweckne hustru Märit Ersdotters brodher, nembdeman Peder Ersson widh Åhn
betygar henne 1684 om hösten begifwit sig till Nårie.
Rustmestaren på tillfrågan berättar sig henne ochså tillskrifwit medh Jon Olufson på
Hammarnäset och intet swaar därpå fått? Rp. att han intet breef af rustmestaren tagit, utan
hans bröder Nills och Elias Olofsönner warit hemma 1688 ifrå Nårie, där dee boendes ähre,
och då hafwer rustmestaren till sin hustru skrifwit. Rustmestaren, at Nills Olson war hemma
och bonden Halfwar i Stöök ifrå Nårie, och med Nills sände han breef till sin hustru, dhet Jon
sägher sant wara, och icke wet af något swar. Sammalledes, att herr probsten Lundell fått
swaar af herr superintendenten och ven. consistorio Hernösandensi på hans giorde ansökningh
och intet kunnat därtill något göra, emedan som okunnigt warit uti hwad prästegiäldh Märit
uti Nårie hafwer sitt tillhåldh. Herr probsten Lundell, effter giordh påminnelse hafwer om
saken sigh utlåtit och remonstrerat detta dato af Sunne: beklagandes rustmestarens
syndaläfwerne och olydno at sigh infinna på många budh och åthwarningar at wijsa å hwad
orth hans hustru i Nårie [fol. 648v] wore stadder, och där iempte hurusom hans capiten welb.
Gerhardt Lilliecrantz hafwer berättat sig läst hans hustrus breef om hösten 1691 till honom af
contenta som han sig kan påminna, lydandes
Jag hafwer warit på wägen at begifwa migh till tigh igen, den äldre dottern hafwer iag satt
hoos gått folck, den yngre hafwer iag medh migh, men enär iag kommer till denne orthen
förnimmer iag at een hora hafwer du hafft, som haar stått för kåken, och är förwijst landet.
Dhen andra horan hafwer du nu ditt tilhåldh medh, derföre wändher iag nu om igen, och kan
intet hafwa sambwette gifwa migh till digh, etz.
Hwilcket publice uplästes uti rustmestarens och capiteins närwaru, då h:r capiten
berättade sigh intet läsa hans hustrus breeff, utan rustmestaren sagt sig breef ifrå henne fått af
innehåld at hans hustru skrifwit sigh warit på wägen at begifwa sig hijt till honom, men hördt
att han een hora hafft i Nårie, som hudstryken blifwit, och een hora skall han hafwa hemma i
Jemptellandh, och därföre hafwer hon wändt tilbaka, hwilcket rustmestaren Brant tillstår sig
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för h:r capiten sagt. Han tillspordes om brefwet warit af dhet innehåld? Resp. Ja, och kan skee
sagt något meera till, och brefwet war daterat 1691 i Wallsöör, dhet sochneskrifwaren Peer
Peersson Höök skall sedt och läsit, hwartill han beiakar, men kan sigh intet påminna dhess
innehåldh, dhet han utlåter sig kunna edelligen bestå. Rustmestaren föregifwer sig intet warit
till Nårie sedan 1679 med arméen till Röroos, warandes trumbslagare. Rustmestaren tillfrågades lijkadeels om han hafwer [fol. 649r] horadt medh någon här i landet förr än medh nu
angifhe kånan Märit? Resp. att han dhet intet giordt.
Länsman Chrestier Pedersson berättar sig wara förledne 4:d dagh juhl hoos dåwarande
capplan herr Elias Thalin, där h:r capiten och war, och sade sig höra Erich Gunnarsson i
Öfwerhallen blifwa af herr Eliæ tilfrågadt om Brantens sammanlag medh Susanna Jonsdotter,
och han swarat att dee lågo een natt tillsammans uti een sängh efftersom han icke meera än
een stugu äger, men intet kunde förstå dem otucht drifwa, dhet h:r capiten tillstår sig sagt, och
at talet gick dhet Susanna skulle wara hafwande. Länsman, at herr Elias Thalin ochså derom
tallat och at dee folgdz och åth ifrån Hallen. Rustmestaren bekänner sig liggia eena natt hoos
Sussanna hoos Erich Gunnarsson, men intet på något oährligit, och Erich Gunnarsson låg
strax bredewidh. Item kommit medh henne i sälskap ifrå Hallens kyrckia och h:r Elias rijdit
dem förbij, men aldrigh medh henne olåfligit umgiängie hafft. Lensman säger sigh medelst
dhet tahl begärt och fått af befallningzman Jacob Graan tilståndh at förbiuda Erich
Gunnarsson Susanna wijdare hysa, och hon begifwit sigh därifrån till Hammarnäset, där
rustmestaren logerer, och warit hoos Erich Jonssons hustru och hoos rustmestarens wärdh Jon
Olufson, där hon råkadt Jon Steensson ifrå Nårie och Peder Påhlsson i Wijk i Åhre sochn uti
Undersåkers tinglagh, effter Gregori marknadh sidstleden, och dem folgdt upföre och sedan
till Nårie och af henne sedan intet hördt. [fol. 649v]
Leutenant Anders Lille berättade rustmestarens hustru sändt toback till honom? Resp. Ja,
hon sände till sigh ett halfft skålp:d toback första åhret hon bårtreste. Rustmestarens wärdh
Jon Olufson på Hammarnäset tillfrågades om han sedt Susanna Jonsdotter wara hoos
rustmestaren? Rp. at han förstått henne hoos honom warit, men huru offta weeth han intet,
och henne aldrigh blifwit warse och sedt förrän förledne winther, då hon skulle resa till Nårie,
och war då hoos rustmestaren i hans stugu, men huru längie hon war där den gången weeth
han heller intet, men hans hustru Brita Olufsdotter och barnen offta sedt henne wara hoos
rustmestaren och dhet berättat. Hans hustru är nyligen fallen i barnsäng och deraf swager.
Nembden betygar at rustmestaren een och annan gång läfwat illa medh sin hustru och
henne offta slagit och håårdragit, och hon warit styfsint och icke ett godt ordh gifwit eller
lembnat.
Rustmestaren berättar sig 1691 om wåren hafwa skrifwit till herr superintendenten och
consistorium om sin hustru. Item at hans hustrus breef war skrifwit något effter S:t Johannis
1691 och han dhet bekommit om hösten på första åkeföret.
Dragon Jeremias Meenlöös tilfrågades enär dhet brefwet war skrifwit som han läsit,
hwareffter han sin attest giordt. Rp. att dhet war för några åhr sedan, och som han attesterat
stodh i brefwet. Rustmestaren berättade dhet wara dhet första han ifrån sin hustru 1684 månde
bekomma, men dhet senare 1691 hafwer Mehnlöös intet sedt. [fol. 650r] Rustmestaren föregifwer sig intet kunna swara om beskyllningen för Susanna Jonsdotter, emedhan som han
intet derföre citerat är, och bekänner dhet hon hoos sig warit, och han tenkt henne begära till
hustru, om han skulle få skillias med sin hustru Märit, men intet oährligit med henne
Sussanna hafft beställa, och där h:r biskopens bref blifwit effterkommit, så hade dhet warit
bettre.
Sakens sammanhangh uprepades för nembden omständeligen och eenhälleligen voterades
till fölliande doom.
Alldenstundh rustmestaren Olof Jonson Brant, som laghgifft är medh hustru Märit
Erichsdotter, effter egen bekännelse hafwer hafft olåfligh beblandelse medh kånan Märit
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Jonsdotter och aflat barn tillsammans och hon tillförenne af dragonen Lars Andersson
Meenlöös, een gifft persohn, warit häfdat och besåfwen, och rustmestaren söker bewijsa dhet
hans hustru utan skällig ordsaak a:o 1684 hafwer rymbdt öfwer till Nårie (Sub num. 1 och 2)
och effter n:o 3 kallat henne tilbaka och hon eij wellat sigh dertill beqwäma, iembwell och
effter n:o 4, och han altså blefwen föranlåten at sökia högwyrdige h:r superintendenten och
ven. consistorium i Hernösandh at förmå henne komma ifrå Nårie hijt till sigh igen, heller och
at honom kunde tillåtas träda i annat giffte, hwaropå swaar till herr propositum ährew. herr
Mårten Lundel af den 15 septembris 1691 fins wara ankommit (n:o 5), och ordsaken hwij dhet
icke blifwit effterkommit utwijser n:o 6, och huru rustmestarens hustru hafwer warit på [fol.
650v] wägen förledne åhr 1691 om sommaren at begifwa sigh ifrå Nårie hijt till sin man fins af
n:o 6 och des 3:d §, hwartill han icke kan neka, som ransakningen medh meera innehåller och
utwijsar, och hustru Märit altfördenskuldh icke i någon måtto öfwerträdt den 1 § i 16 cap. af
Kongl. Maij:ts kyrckiolagh. Praxis her i provincien hafwer wäl warit enär een kåna blifwit af
een ogifft persohn belägrat, hafwer han allenast plichtat med sina tree m:k. Men såsom
rustmestaren Oloff Jonsson Brandt laggifft är medh hustru Märit Ersdotter, och hon förledne
åhr 1691 om sommaren, som sagt är, warit på wägen hijt och heemåth till sin man, och
medelst bekomne onda rychte om hans okyske läfwerne, wändt tilbaka och sitt upsåth ändrat.
Altså hafwer rätten skälligt funnit at rustmestaren Oloff Brant för enfalt hoor effter Kongl.
Maij:tts straffordningh skall böta 80 dal:r s.m:t, och kånan Märit Jonsdotter, som andra
gången begått enfalt hoor, skall straffet fördubblas före, effter högstbemelte straffordningh,
och sålledes plichtar hon medh 80 dahl:r s.m:t. Sedan stånde på rustmestarens answahr det
rychtbare sammanlagh han skall med Susanna Jonsdotter hafft, så snart tijender kunna ifrå
Nårie inhemptas om hon hafwer födt barn och warit af honom häfdat, som sielfwa ransakningen förmår, hwilcket alt under höglofl. Kongl. Swea håfrättz nådh och äntellige resolution
ödmiukeligast heemstelles.
4. Capiten Gerhardt Lilliekrans fan sig beswärat öfwer dragons Oluff Södermans hustru,
Segridh Andersdotter, [fol. 651r] som in aprili sidstleden, effter sin mans anbiudande och willia
kommit till tienst i den förlupne Elin Nillsdotters stelle, och effter åtta weckors tijdh förluppit
tiensten utan ordsaak? Resp. Söderman tilstår sig låtit sin hustru komma i herr capitens tienst.
Hustru Segridh berättar sigh gå i capitens tienst åtta dagar för påsk, och war däruthj 7 ½
wecka, och blef siuk, och dy därifrån gått, men ingen sagt till. H:r capiten berättar henne om
affton säija sigh fallit i källartrappan och afbruttit sin arm, och han altså låtit Påhl Jonssons
hustru smöria des arm medh lagerbärsollia, men Påhls hustru sagt sig intet kunna förstå armen
wara stort bruttin, och hustru Segridh samma natt gått heembligen uth genom en glugg på
privetet och förfogat sigh till sin mans quarteer i Owijken, och så siuk warit at hon till
sollenes opgångh gått öfwer 1 ½ mihl, dhet Söderman tillstår. Hustru Segridh säger fruhn
kalla sig tyff, dhet hon intet kunde tåhla. Capiten, at hans hustru saknadt fisk som lades i blöth
och tiltallt Segrid dherföre och begynte räkna henne tillhanda hwad hon handtera skulle, dhet
hon intet wille tåhla och lyda, och capiten tilsagt henne så stoor pijgolöön som han andra
gifwit, dåch effter tijden till Michaelis. Hwartill Söderman beiakade och föregifwer henne
warit hela tijden sedan siuk, och om dhet icke warit skulle hon gått i tiensten.
Samptel. votum: Aff föregångne ransakningh befins at hustru Segridh Andersdotter medh
sin mans dragons Oloff Södermans [fol. 651v] anbiudande och willia åtta dagar för påska sidstleden kommit i herr capitens welb. Gerhardt Lilliekrans tienst till S:t Michaelis nästförfluten
at niuta proportionaliter löhn effter dhet quantumet som hon till sina pijgor plägar gifwa, och
hustru Segridh utan skälig ordsaak, låf och minne heembligen begifwit sig utur tiensten. Altså
kan rätten icke mindre göra än hennes förseende dherutinnan applicera och lämpa till Kongl.
Maij:tz 1686 åhrs Legohionsstadga och des 5 §, och till underdånigst föllie deraff dömer
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henne hustru Segridh wara skyldigh at betalla till h:r capiten så mycket han henne till löhn
tillsagdt hafwer.
5. Effter herr capitens ingifne lista på dee hemman som lute till öde och illa bygdt och
häfdat sine hemman, förmantes medh flijth och achtsamheet bruka och bebyggia hemmannen
eller wid tredie anmaningen effter Kongl. Maij:tts reglemente wara skilde derifrån, nembl.
Qwissle
Helliesund

Nills Wijpas änckia
Oloff Biörs änckia
Anders Jonss hemman
Arfwesundh Erich Swenson
Höugsta
Erich Peersson
Gåije
Halfwar Jeppesson
Wercköön
Hans Larson
Öhlstadh
Jon Jonss hemman

Tifwarsgård
Kläppe
Swedie
Järstad
Kläppe
Getåsen
Böhle

Olof Hemmingson
Lars Olofson
Nills Hinders änckia
capit. Mårten Rytter
Erich Peerson
Oloff Olofson
Chresten Steensson

6. Jöns Påhlssons hemman i Rijse uti Sunne sochn berättas wara feelachtigt och intet
bebygdt som sig böör, [fol. 652r] dy förmantes sahl. Oloff Påhlssons änckia hustru Margeta
Pedersdotter at hon dhet rätteligen häfdar och bebygger, elliest warder hon effter tredie
åthwarningen sagder derifrån.
7. Dragon Oloff Hammarström angafs hafwa försummat andra stoorböndagz gudztienst?
Resp. att han lågh litet längie, och enär han kommit till strandan och båthuset war bydzfolcket
uth på siön, som intet kunde höra hans ropande, och dy blifwit qwaar till kyrckfolcket kommo
ifrå Hallens kyrckia, och inrådder gå till Hammarnäset att läna båth att ro till Mariæby
kyrckia, därest senare predijkan höltz, dhet han giordt, och ingen annan båth fått än een af sex
paar åhror, dhen han intet förmådt allena ro i dåwarande starka mothwindh, som betygas
warit, men intet bewijst sigh hwarken ropadt effter bydzfolcket, som skolla warit rodt ifrå
landet, heller warit till Hammarnäset at komma öfwer till Mariæby kyrckia, altså beroor saken
till nästa tingh, då dhen skall wijdare undersökias, och medh domb afhielpas.
8. Mårten Gunnarsson i Hougsta begärte förbudh på sin systersons Erich Jonssons arff uti
hans faarfaders hemman i Högstadh, som försåldt är till Jon Pederson, och Erich däraf, effter
byteslängdan tillfallit 12: 9: 10 2/3 p:g:r s.m:t, som han fruchtar Oloff Hammarström, som
hans faster till hustru hafwer, tillgripa will och sigh tillängna. Item att å arfskifftet 1690 effter
Erich Bengtsson afsattes åth änckian hustru Lucia 30 d:r s.m:t till förrådh utaf jordepenningarne, och hon strax effter blefwen dödh [fol. 652v] och allenast en dahl:r 16 öre s.m:t däraf
bekommit, men intet af dhess ringa löösören. Rp. att han inga jordepenningar heller dee 12: 9:
10 2/3 tilgripit, icke heller något af gummans förrådh, och at hennes ringa löösören och klädespaltor äre hoos honom behålldne. Men Oluf Hammarström föregifwer att sin hustrus broder
Jon Erichson till 40 r.d:r upburit på fadrens wengnar och för sigh behållit, som han bewijsa
will, men Mårten intet citera låtit. Däremoth opwijstes af byteslängdan oprättadt den 22
septemb. 1690 at all gamall giäldh som kunnigh war blef betallt och slutelligen att hustru
Märit bekom lijka arff medh broderen. Widh handen gafs at Jon Ersson gått knecht och tient
för hemmannet i fem åhrs tijdh och några åhr sedan han 1674 bleff uthcommenterat.
Resolutio. Betreffande Erich Jonssons tilldelte arff och jordepenningar af faderfadren
Erich Bengtsons försålde hemman i Högstadh till Jon Pedersson, bestående effter arflängdan
den 22 septembris 1690 af 12: 9: 10 2/3 s.m:t, så reserveres dee hoos Jon Pederson och åligger
hans förmyndare Mårten Gunnarsson effter lagh och förmyndareordningen wara sorgfelligh at
dee icke stå fruchtlösa. Hwad sahl. fadermodrens hustru Lucis qwarlåtenskap och dhet som
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wid hennes dödellighe afgångh af dhess tillordnade förrådh utaf jorde- och hemmansköpet
war behållit widkommer, så tillfaller Erich Jonson på sin faders wengnar effter 1 cap.
Erfdabalckn L.L. 2/3 och hustru Märit Ersdotter, som hans faders syster är, 1/3, som gode män
dem emellan böre dehla och skiffta. Sidst, hwadh Oluf Hammarströms giorde [fol. 653r]
prætension, som skulle hans hustrubrodher sahl. Jon Ersson upburit på fadrens wengnar till 40
r.d:r specie, och han dem för sig behållit, anbelangar, så kan dertill denne gången intet göras,
emedhan som förmyndaren Mårten Gunnarson derföre icke stembder är, och desutan skall om
all gammall skuldh på bytet wara slättat, och intet meera däraf giltigt än som där opfördt är,
deriblandh hans giordhe fordringh intet nämbnes eller reserveres, dåch hafwer systran ärfft
lijka medh brodren. Icke desto mindre ståndhe honom fritt sin förmente prætension på sin
hustrus wengnar effter å gången laga citation at uthföra.
9. Hustru Gölu Halfwarsdotter fodrade aff Jon Olofson i Åhlstad 13 dahl:r 16 öre k.m:t som
restera på Jon Hemmingsons zedel af den 24 martij 1688 på sex dahl:r s.m:t at betalla Gregori
tijdh 1689, hwarå han betallt den tijdhen 1 d:r 16 öre s.m:t, som han bekänner, men will intet
dhet öfrige betalla, efftersom Jon Hemmingsson sålde hela hemmannet för skatte, som
köpebrefwet kan utwijsa, som ligger i Brunflodh, som dåch sedan fans wara 5/6 tunlandh
crone, dhet han fick wetta widh första upbudet 1688, men 1689 lijkawell lefwereradt 1 d:r 16
öre s.m:t, och enär honom påmintes at han zedelen accepterat, och hustru Gölu intet därutj
någon ordsaak är, begaf han sigh och låfwade effterhanden henne 13 d:r 16 öre k.m:t betalla
och få bewijs derpå at sökia Jon Hemmingson därom i Nårie, som honom låfwades och
tillsades.
10. Jon Thronsson ifrå Ragundh fodrar sex r.d:r genom lensman Chrestier Pedersson af Lars
Jonson i Hölandh, som han till hans brodher Erich Thronsson i Nårie skyldigh [fol. 653v] warit,
tillijka medh 3 r.d:r som Anders Pedersson i Hallen och Peder Byman caverat före? Resp. att
han hafwer kändt sigh wara skylldigh 3 r.d:r för 12 wåger fisk, för hwilka ofwanbem:te
persohner caverat, och han gifwit sin skrifft på at betalla till Gregori 1692, men honom intet
råkat eller fått sin zedell igen, och derföre dhem intet betallt, men dee sex r.d:r will han intet
betalla, utan föregifwer därmedh wara så beskaffat att Erich Thronsson bödh uth 1689 een
häst åth sigh till köps, som intet af stort wärde war, och derföre bödz för honom 4 r.d:r och
han swaradt sig helre willia gifua och skiänckia honom bårt, dhet han och till sigh, säger Lars,
giorde, dhet Bengt Larsson i Nohlbyen uthi Alltzen sockn den 29 passato betyger sant wara.
Lars Jonson berättar sig 1690 deremoth ihugkommit Erich Thronsson till tacksamheet medh
åthskillige pertzedlar, och at hans styffson Oluf Andersson kan bewittna hästen blifwa sigh
skänckt.
Resolutio. Såsom Lars Jonsson ehrkänner sigh för någhon tårrfisk wara skylldigh sahl.
Erich Thronsson i Nårie 3 r.d:r och gifwit Jon Thronsson sin skrifft dhem at betalla till
förledne Gregori, och honom intet råkadt heller sin skrifft igenfått, och altså intet kunnat dem
betalla, hwarföre dömmes Lars Jonson bemelte 3 r.d:r at betalla till fullmechtigen lensman
Chrestiern Pederson, som skall döda och tillintetgöra Lars Jonsons uthgifne obligation derpå,
och den widh penningarnes lefwererandhe till Thronsson igenfodra. Hwad dee sex r.d:r
widkommer som skolle härkomma af een häst, som skall wara skiänckt effter Bengdt
Larssons i Nohlbyen attest, och Lars Jonson will skaffa [fol. 655r] därpå Erich Thronssons
styffsons Oloff Anderssons wittnesbördh, så gifwes honom dilation dermed till näste laga
tingh.
11. Olof Jacobsson i Mattmar beswärade sigh öfwer Erich Swänsson i Arfsundh i så måtto at
han honom hafwer ländt 45 dahl:r s.m:t för åtta åhr sedhan till at inbörda hemmannet i
Arfsundh, och effter sin obligation af den 29 aprillis 1686 förskrifwit honom wara närmast,
216

som är hans hustrus frände, dhet at behålla, om han eij blifwer mechtigh bemelte penningar
betalla. Och som han hemmannet wanbrukar, slåtten derifrån för 20 dahl:r s.m:t bårtpantadt
och dertill medh låtit 1691 bruka halfwa hemmannet af Erich Gunnarsson och 1/3 1692 af
dragon Halfwar Falck, och twå mällingar af Jon Larsson och Jöns i Wåge, och därtill medh
gården intet bebygdt eller reparerat, befruchtandes altså at hemmannet blifwer sålledes
förderfwadt och ödelagdt och han sina penningar derigenom kunde mista, anhållandes effter
contractet dhet få tillträda? Resp. at han 45 d:r s.m:t på ofwanskrefne sätt hafwer länt och sig
så förskrifwit och intet derpå något betallt, och låfwar honom sina penningar igen. Och Erich
Pederson i Arfwesund gick för dem godh at betalla till Oluff Jacobson, och strächte honom
därpå sin handh inför rätten, som han ehrkände, men ingen dilation dertill gifwa kan. Erich
Pedersson låfwade ochså betalla för Erich Swensson i tree åhrs lego och interesse för besagde
45 d:r s.m:t à 2 d:r 24 öre, som är 6 dahl:r 8 öre s.m:t. Hwarmed dhet och [fol.654v] förblifwer
och Erich Pedersson måste altfördenskuldh besagde penninger utan dröjzmåhl lefwerera, som
till större säkerheet inprotocollerades.
12. Mårten Pedersson i Myckelåsen kärade till föraren Jonas Brinck om resten på ett loskin
som han sig förledne winther månde tilhandla för 6 dahl:r s.m:t, och därpå strax betallt 3
caroliner och låfwat dhet öfrige widh återkombsten ifrån Ståckholm sidst i åkeföret, och den
eij ännu bekomma kunnat, och dy nu begärer? Rp. att han intet kan därtill swara, efftersom
han intet är citerat för någon rest, utan för ett loskin, opwijsandes feltwebels Hans Rytters
zedell och citation af den 17 october sidstleden, at comparera på tinget för ett loskin han
hafwer af honom köpt. Föraren tilstår sig låfwat för loskinnet 6 dahl:r s.m:t och derpå betallt
tree caroliner, och will eij inlåta sigh i någon action, efftersom han intet är citerat för resten.
Actor, at han krafdt honom enom een zedell Bartholomei tijdh, som sochneskrifwaren Pedher
Pedersson Höök berättar sig skrifwit, och påmint om resten för loskinnet, hwilcken lensman
Chrestier Peersson säger sigh skickadt upföre tillijka medh några befallningar som den tijden
skickades till Mattmar. Föraren föregifwer sigh samma zedell intet bekommit och lijka
mycket kan dhet wara, han kan wäll sin skuldh betalla, och omsijdher låfwadt till Gregori
nästkommande åhr 1693 betalla resten, som är 4 d:r 4 öre s.m:t, hwarmedh Mårten Pedersson
war nögder.
13. Effterskrefne bönder uthi Norderö sochn hafwer [fol. 655r] landzskrifwaren Lars Sundberg
låtit citera för ingiord ogistadt tijonde sp[a]nnmåhl, nembl. Wärköhn, Hans Larsson; Böhle,
Nills Hansson; Öhlstadh, Jon Olofson och Oloff Jönsson; Trustadh, Nills Mårtenson; Jellstad,
Anders Jöns änckia; Wästanedh, Oloff Bengtson, Jöns Person, Simon Erson, Oloff Peerson;
Backen Peer Peerson Höök, Peer Peerson; Tifwarsgårdh, Oluff Mårtenson, Gunnar Olson,
Nills Olofson. Respondebant, att dee sin tijonde intet gistat, emedan som den war på åkeren så
wähl tårkadt at dhet intet stoort behöfdes, enär den lades på jällen at wädras, och at förrijdaren
Mårten Rytter, som folgt med tijonderäknare och probtröskerena sagt, ingen intårckningh och
gistmåhn kunna skee, och dy uthi probet intet bestått någon intårckningh, som desutan war så
stoor (7, 8, 9 och 10 k:r), at allt små kornet måtte tagas därtill, och då lijkawell icke för alla
tillräckt, begärandes blifwa förskonte medh böther, efftersom dee wetta att chronotijonden
böör gistas, det dee medelst ofwantallde ordsaak intet giordt. Furijdar Rytter skickades budh
at komma till tahls herom, och han swarat lensman sigh icke wara stembdh, och han bedit
honom lijkawell sigh infinna och fått till swaar at han kunde lätteligen förtala sigh och begärt
blifwa uhrsächtadt. Lensman berättar honom wara nog drucken och war nyss afklädd at läggia
sigh.
Resolutio. Emedan som ofwannembde Norderöbönder enständigt föregifwa och påstå at
furijdaren Mårten Rytter för högt prob på dem fördt, och ingen gistmåhn bestått, och altså är
proben blifwit à 7, 8, 9 och 10 kannor på skylen, och des medelst skola dee måst taga [fol.
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småkornet alt till angnarne och ändå icke för alla tillrächt, och skulle den blifwit gistat,
så hade den fuller något gått ihoop, fast den war mycket wäl på åkeren tårr blifwen, och desto
meer och större skada där aftagit. Altså uphöres medh dömmande derom till nästa laga tingh,
då dee kunna furijdaren Mårten Rytter lagföra och honom öfwertyga så giordt hafwa som
angifwit och berättadt är.

655v]

14. Jöns Mårtensson i Kläppe tiltaltes för dhet han förledne höst försummadt
wägabyggningen? Resp. at han legdt sin inquarterade dragon Anders Lillia medh capitens låf
och minne och gifwit honom sex m:k penningar och tiugu kakor brödh, och han låfwat ställa
sigh in och gått till wägz alt till Ifalsnäset och wändt tilbaka och gått till Owijken. Test:e
[vittnen] Hellie i Ifallsnäs, och capiten förmant honom sigh skynda, som dåch intet skedde.
Resolutio. Emedan som Jöns Mårtenson är uthfattigh och hafwer legdt Anders Lillia i sitt
ställe, som sigh lijkawell absenterat, så förskones han dermedh at han nästkommande wåår
skall fulgöra arbetet, som i måtto efftersatt är, och sökia Anders Lillia som han bäst gitter.
15. Lars Jonsson i Höhla beswärade sigh öfwer sin halfbrodher Jöns Mårtensson, som 1690,
1691 och 1692 brukadt hans hemman i Kläppe och ingen byggnadh giordt? Resp. at han ingen
byggnad i dee tree åhren giordt, utan reparerat gerdzlegårdarne.
Resol. Effter praxin her i landet at ehrsättia hwart åhrs fehlachtigheet i byggnadh med 6
2/3 d:r s.m:t [fol. 656r] dömmes Jöns Mårtenson at betalla till Lars Jonson för Kläppe hemmannet, som han 1690, 1691 och 1692 häfdat och brukadt och ingen huusbyggnad giordt, 20
dahl:r s.m:t.
16. Dragon Carll Wijmer citerat för storböndagz försummelse och intet comparerat, utan låtit
leija sigh på wacht, dy saker effter 33 cap. Tingmålabalcken till sina tree mark.
17. Bertill Peersson opbödh andra gången Mårten Mårtensons hemman i Hammarnäset om 4
tunlandh, som han på sin hustrus wengnar till sig handlat för 150 dahl:r s.m:t effter
köpeskrifftens lydelse daterat d. 24 october 1691 utan klander.
18. Befallningzman welbet:d Lorens Backman begärte underrättelse om Jon Påhlssons skattehemmans i Höla af 6 tunlandh uti Hallen sochn, wilkor uti een och annan måtto, innom och
utom gårdz, medh alla dhes adpertinentier, och intygades at åkermålet är icke fråstlänt, där
icke den mäst hela landet öfwergår, men till hwart åhrs uthsäde opgå icke alldeles sex tunnor.
Ängiarne äre icke långt aflägne, och enär dee wäll bergas och någorlunda wäxtåår är, kan där
födas 3 à 4 st. hästar och 22 st. köör och nöth, sampt 40 à 50 st. fåår och gietter. Hemmannet
hafwer serdelles afdeelt skogh medh grannarne, så till wedbrandh, gerdzlefångh, timberhugg,
fogellfångh och på afradzlandet diurfångh.
Qwarnstelle fins under gården uti Swediebäcken, som icke å een tijdh warit brukadt, dåch
står huset qwaart. Fiskiewatn är i Hölanssiön strax nedhanför gården, men icke ymnogdt, och
kan dåch iblandh något wankas. [fol. 656v] Fäbostellet är 3/8 mijhl ifrå Hölan, därest några
nödige huus äre.
Humblegård fins därtill 3 à 400 stöör, men icke ynnigh, och kan omläggias och förbettras.
Som nogast betingades medh Lars och Påhl Jönssönner och medh deras moders, hustru
Brita Jönsdotters, ombudzman Hellie Jonsson i Ifallsnääs om bästa köpet, och willia dee
ingallunda des skatträttigheet försällia under 200 dahl:r s.m:t.
19. Peder Mårtenson ifrå Bäck opbödh förste gången Hans och Mårten Rytters skattehemman
i Jersta och Marieby sochn à 4 ½ tunland för 118 dahl:r s.m:t, warandes köpet medh deras
moders Kerstin Månsdotter Rutz samtyckio giordt, som skrifften af den 4 nov. 1692
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uthwijser, warandhes han dertill obördigh och derföre förbehålles Kongl.Maij:tt och cronan
lössn.
20. Erich Jonsson i Hammarnäset intygas hafwa begifwit sig heman ifrån in junio 1688 åth
Nårie, och berättes warit i Ståckholm och rest en och annan gångh till Kåpparberget, och så
till Nårie igen, och intet skrifwit sin hustru till, som effter begäran annoterades.
21. Om pasquillwijsan angående Brita Ersdotter i Ytterhallen undersöchtes ånyo och
rustmestaren Oloff Brandt påstår sin förr giorde relation och betygande derutinnan att Johan
won Höfwen sagt sigh wijsan giordt, dhet Höfuen säger sig icke kunna minnas. Och efftersom
han dichtadt en wijsa om een ihählslagen karll, hålles han före giordt pasquillet, och säger sig
altijdh hafft dhet språkordhet [fol. 657r] när om något talltes och ingen will kännas widh, skyll
på migh. Han tillfrågades om han will wara nögder medh rustmestarens giorde intygande,
utan edgångh, hwartill han beiakade. Jeremias Meenlöös är och ständig uti sin giorde
förklaringh derutinnan. Corporal Jöns Hiort äfwen uti sitt intygande att Höfwen hade skrifwit
wijsan och håller honom för dictoren, dhet han sielf offta bekändt och intet tenckt honom
röija, men måste dhet för rättwijsan skuldh opteckia och kan dhet med edh betyga, men won
Höfwen påminner sigh dhet icke sagdt och will at honom utan edgångh derutinnan icke må
gifwas witzordh, hwartill han fins wederredo.
Feltwebell Hans Rytter tilspordes om han wijdare kundskap därom hafwer än refererat
är? Rp. att han kan sigh intet påminna mehra, utan han sungit wijsan twenne gånger. Johan
tillstår sig sungit i Wåge några verser och feltwebellen sagt at han den componerat och giordt,
och berättar sig därtill swaradt ja, och kunde intet läggia sigh i någon trätha medh
feltwebellen derom.
Nämbden öfwerlade och slötho at Johan von Höfwen bör plichta effter lagh för
pasquilwijsan på fölliande sätt. Såsom icke allenast intygadt är, at conceptet på pasquilwijsan
warit med Johan Jacob von Höfwens hand och stihl skrifwen, utan han Johan von Höfwen och
samma wijsa om sommaren a:o 1686 i Jerstad hafwer sungit, och äfwen wäll om winteren uti
Wåge, och dertill medh sagt effter hwad wijsas melodie dhen war componerat, altså och
emedhan som sådant sträfwar emoth Kongl. Maij:ts placat och förbudh angående pasquiller
och smädeskriffter [fol. 657v] af åhr 1665, hwar uti dhen som sådant divulgerer och kunbar giör
hålles lijka straffwärdigh med den som den componerat, och bör under behörigt straff dragas
såsom den som olagligen å annans heder och ähra tallat. Hwarföre till underdånigst föllie
däraff finner rätten skälligt at Johan won Höfwen skall för samma uthspridde pasquilwijsa
effter 20 cap. Tingmåhlabalcken plichta medh 40 mark, och smädewijsan effter högstbem:te
placat af bödellen offentellighen upbrännas.
22. Anders Olufssons i Byen saak emoth Johan Jacob von Höfwen företogz om ökenambnet,
hwartill han så nu som förr nekar. Rustmestaren Brant berättar som förr sig intet mera däraf
wetta än dhet dragon Hans Böös och Erich Gladh för sigh berättat och om dhet är sant eller
intet är honom okunnigt. Hans Böös hafwer rymbdt förledne höst, och på fiellen ertappadt in
septembri sidstleden och nylligen af regementzrätten dömbdh till lifwet och sitter i Frössö
fångahuus. Erich Gladh är icke heller tillstädes och intet warit tillsagd, altså kan saken icke
wijdare handteras denne gången.
23. Om ökenambnen som Johan von Höfwen skall åthskillige pijgor gifwit effter dragons
Anders Lillias uthsagu och angifwandhe företogz, hwartill von Höfven, som tillförenne nekar,
och Anders Lillia är icke tilstädes, och håller sig undan för någon stöldh han skall giordt hoos
Erich Peersson i Arfsundh. Rustmestaren Brant föregaf von Höfuen dhet angifwa då dee hade
action sin emellan, hwartill han nekadhe, och där hoos sadhe, will du [fol. 658r] äntelligen
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wetta därom, så kan dhet skee, därpå han tillspordes hwad wettskap han därom kan hafwa.
Rp. att han intet är stembd därtill, utan kommit för sin egen saak, och begärer uhrsächt, dy
beroor saken till nästa tingh.
24. Sammaledes om corporal Jöns Hiortz hafde ökenambn om sitt wärdzfolck i Byhn?
Höfwen säger Hiorten deth sielf sagt, som hustru Brita Ersdotter och åhördt, hwartill hon
nekar. Corporal Hiort berättar Höfwen af ondsko och argheet dhet opdichtat, efftersom han
betygat honom skrifwit pasquilwijsan, och om någon sagt i quarteeret warit tree blinda, så
wore dee ochså 3 st. och intet ökenambn warit, men at någon kallatz lakabiörn och
pruppugumma intet hördt af förrän på tinget. Olof Ersson i Ytterhallen edelligen betygadt
dhet Jöns Hiort sagt sitt wärdzfolck så kallas, och intet nämbdt af hwem.
Emedhan som corporal Jöns Hiort hafwer effter Oloff Erssons i Ytterhallen edellige
berättelse sagt sitt wärdzfolck kallas tree blinda, lakabiörn och pruppugumma, och ett wittne
bringar enom at gå lagh, altså pröfwas skälligt at corporal Jöns Hiort skall nästkommande
laga tingh sielf tålffte swäria sig besagde ökenambn sitt wärdzfolck i Byhn icke gifwit.
25. Mårten Jonsson i Trappnäs beswärade sig öfwer Elias von Köhn som för siu eller åtta åhr
sedhan skall kommit till honom och låfwadt willia curera och botha en hans sons fallandesiuka, och derpå upburit tree stycken sex dahlers plåtar, warandes förste gången där till åtta
[fol. 658v] dagar, och åtta dagar effter kommit tilbaka och siu eller åtta dagar warit och hafft
några påttor, men den siuka icke smordt eller åderlåtit, och sagt sig icke kunna något bruka
och honom bota förrän han i sin närwaru skulle falla, som intet skedde medan han där war,
och han beggie gånger låtit sig wähl pläga och låfwadt komma dijth honom at curera, och länt
honom ett paar nya fodrade rödhanskar, dhem han icke heller igenfått, och icke hållit ordh at
komma, och dertill medh skiutzat honom twå gånger till Norderöön, och efftersom han obedin
kommit och ingen kåstnadh på den siuka giordt, utan hafft sin föda och underhåldh snart i
fiorton dagar, begärer han sina utgifne sex dahl:r s.m:t och handskar tilbaka. Elias von Köhn
befins wara till höstetinget 1691 för denne saak lagstembdt och förfall-löös sig absenterat och
derföre propter contumaciam plichtat. Han är och till detta tingh för samma saak citerat, dhet
lensman i Lijtt Nills Carllsson den 15 october sidstleden betygar genom 2:ne tålfmän
citationen wara honom lefwereradt, och ingen uhrsächt om förfall inkommit. Hellie i Ifallsnäs
berättar Mårten näst förr få ett paar handskar af Pähr i Krook, och sagt Elias dem tagit till
läns.
Samptel. votum: Till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts placat om stembningar innewarande åhr 1692 finner rätten skälligt at döma emellan Mårten Jonsson i Trappnäs och Elias
von Köhn, fastän han på andra stembningen sigh icke infunnit, honom till swaar på emottagne
[fol. 659r] sex dahler s.m:t läkiarelöön, och intet till dhet ringaste därtill giordt, och han obedin
dijthkommit och till fiorton dagar förtäringh och underhåld niuttit, hwarföre pröfwas rätt wara
att Elias von Köhn bör i så måtto upburne sex dahl:r s.m:t restituera, och lefwerera tilbaka
länte fodrade röda lapphandskar heller dhem effter mätismanna ordom betalla.

Ting den 31 mars och 1 april 1693
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 302v – 309r, RA.

Anno 1693 den 31 martij och 1 aprillis höltz laga tingh medh allmogen i Hallens tingelagh,
närwarande befallningzman Lorens Backman och nämbden.
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Jöns Pederson i Wästanedh
Jon Olufson i Åhlstadh
Tyrris Jönson i Mårtsund
Erich Olufson på Hammarnäset
Oloff Erichson i Yterhallen
Peer Mårtenson i Järstad

Mårten Peerson i Myckelåsen
Nills Nillson i Qwissle
Peder Erson wid Åhn
Peer Mårtenson i Gåije
Halfwar Jonson i Trappnäs
--- --- ---

1. Dato aflade effterskrefne sin nämbdemans edh, nembl. Erich Olufson på Hammarnäset,
Peder Mårtenson i Gåije, Olof Erson i Ytherhallen, Halfwar Jonson i Trapnäs och Peder
Mårtenson i Jerstadh.
2. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater och der hoos Kongl. Maij:ts
instruction huru medh wärfningar skall procederas de dato Stockholm d. 31 december a:o
1692.
3. Effter herr capiten Lilliekrantz ingifne lista på illa häfdade hemman upropades fölliande,
nembl.
Böhle, Chrestier Stenson, crone, anmantes å 1692 åhrs hösteting förste gången, som nu
itereres, och sedan giordt god begynnelse.
Giethåsen, Oloff Olufson, crone, sammalledes.
Swedie, Peer Anderson, skatte, sammalledes.
Jerstad, Peer Mårtson, skatte, dito.
Kläppe, Lars Jonson, skatte, som allenast reparerat een källarebotn.
[Kläppe,] Erich Pederson, skatte, giordt godh begynnelse sedhan förste anmaningen i
höstas. [fol. 303r]
Wärcköön, Hans Larson, skatte, anmantes å 1692 åhrs hösteting förste gången genom
tålfman, och nu icke heller tillstädes.
Tiwarsgård, Gunnar Olufson, crone, anmantes 1692 om hösten förste gången, som nu
itereres, och hafwer giordt godh begynnelse.
Öhlstadh, Anders Pederson, crone, tillsagd förste gånghen 1692, och nu itereres, han
hafwer giordt någon begynnelse.
Qwissle, Nills Wijpas änckia, skatte, anmantes 1692 förste gången, som nu itereres, men
intet wärkie förutan någhra bräder sedan skaffat.
Helliesundh, Oloff Biörsons änckia, skatte, och brukas af Oloff Nillson och Anders
Olufson, tilsagd 1692 förste gången, och nu itereres, hafwa giordt godh begynnelse.
[Helliesund,] Jacob Nillson, crone, dito, som nu itereres, och litet tillämbnat.
Arfwesundh, Erich Swänson, skatte, dito, som Oloff Jacobson tillträder.
Högstadh, Jon Peerson, skatte, dito, och giordt godh begynnelse.
Gåije, Halfwar Jeppeson 2/3 skatte och 1/3 crone, tilsagd 1692, och nu itereres, och hafwer
giordt godh begynnelse.
4. Jöns Pederson i Ångrohn och Myskie sochn kärade till Erich Jonson i Myckellåsen för
någon panteslått som hans fader af dess halfwa hemman för 26 r.d:r hafft och en tijdh brukat,
och 1682 hafwer Erich Jonsons fader Jon Tyrison panten igentagit utan lössn och först tillbudit actoris broder Jöran Pederson i Höge derföre åth dem alla gifwa 18 dahl:r s.m:t, och
Jöran 6 dahl:r emottagit, och tillfrågadt sine syskon och medharfwa derom, som dertill nekadt,
och dy lefwereradt bem:te 6 dahl:r tilbaka, och Jon Tyrison lijkawell tilgrep utan laga doom
pantslåtten, anhållandes at få sina penningar? Resp. at han intet stort weeth af den gällden,
emedhan som dhen är giordh förr än hans fader kom till hemmannet, [fol.303v] huarmedh så
beskaffat är at han skulle lösa hemmanet till sigh af Enar Siuhlsons creditorer, som och dels
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och skiedde, och sonen Erich Jonson, som nu reus [svarande] är, befriat sigh medh hans
dåtter.
Jon Tyrison hafwer på gården fått laga fasta den 15 decemb. 1682, at betalla till
creditorerne 38 ½ r.d:r och cederat sin hustrus odall på Hammarnäset af 6 r.d:r, tillijka medh
Enar Siuhlsons systers 1/3 i gården för sythningen, men intet nämbnes om nu stridige pant,
wettandes at sin fader låfwadt willia gifwa åth Jöns Peersons medarfwa för pantslåtten 18
dahl:r och till den ändan 6 dahl:r lembnadt till Jöran Peerson, som han sedan lefwereradt
tilbaka, och fadren lijkawell tilgrep panten, emedhan som alla pantägor då utan lössn
igenwunnes, och at actoris fader och han till 30 åhr brukadt samma pant, som bestodh af
nyland i Myckelåhsåkeren, och stoor nytta däraf hafft. Actor, at han ingen penningh wid
hemmanetz lösningh för pantslåtten gifwit, och at han tagit den utan laga doom till
hemmannet, och i tijo åhrs tijdh brukat, wijsandes actor med een liquidation som är uprättat
på sochnstembna den 19 aprilis 1671, at Peder Erson hade ängiesslått i pant för 26 r.d:r à 6
m:k s.m:t.
Parterne förlichtes sålledes sin emillan för rätten, nembl. at Erich Jonson, som besitter
halfwa Myckelåshemmannet, skall gifwa i ett för alt Jöns Pederson i Ångrohn och hans
syskon 15 dahl:r s.m:t på tree åhrs tijdh, huarmedh deras prætension på pantägorne för 26 r.d:r
ophöra, som den aldrigh warit, huaröfwer handsträckningh skedde.
5. Länsman i Offerdahl Anders Erson Bångh gaf widh handen hurusom till 1679 åhrs
uthlagors fyldnat af [fol. 304r] Erich Bengtssons hemman i Högstad blef förbudit hoos Grehls
Jonson i Kluck åtta dahl:r s.m:t som han till Erich Bengtson skylldigh war, och hans mågh
Oloff Hammarström dem lijkawell uthtagit, dhet han tillstår sigh giordt effter sin sahl.
swärmoders tillåtelse, som skall sagt at bem:te 8 dahl:r s.m:t kunna göras betalt af dhet fasta i
Högstad, huartill ingha andra medel fins. Hwarföre pröfwes skälligt at Jon Peerson, som
Högstad hemman köpt och åboor, skall betalla ofwanbem:te 8 d:r och dertill medh niuta af
honom resten af 1679 åhrs utlagor 9 öre 12 p:g:r s.m:t, och dem på hemmansköpet niuta till
goda.
6. Dragon Oloff Jonson Hammarström begärte lösa sin hustrus Märit Ersdotters faders
hemman wästra gården i Högstad, som hennes moder hustro Lucia Ersdotter försåldt till Jon
Päderson ifrån Hälliesundh för 65 r.d:r à 6 m:k, som därtill obyrdig är? Resp. at han dhet köpt
för bemelte summa och den merndels betallt, huilcket hustro Luciæ man Erich Bengtson
hafwer köpt af Jon Pädersons faderfaderbroder, och han dhet såldt som annat aflinge, huar å
Erich Bengtson intet dombreef hafft, eij heller dermedh lagligen procederat. Sahl. Erich
Bengtsons sonason Erich Jonson klandrar sin fadermodhers hustru Lucis giorde kiöp medh
Jon Pederson, och såldt sin anpart till sin moderbroder Nills Gunnarson i Tåssbergh effter
skedde wärderingh den 28 huius. Jon Pederson uthlät sig willia dem något gifwa för sin
odalsrätt och niuta sitt giorde kiöp, emedhan som ingendera är mechtigh lösn gifwa, och
lefwerera tilbaka derpå gifne penningar, huartill nekades, williandes heller dhet sällia till
någon annan som kan wara richtigare. Jon Pederson hafwer icke medh sitt giorde köp [fol.
304v] lagfarit, men där han dhet icke antagit, så hade dhet blifwit öde, som arftagarna
tillförenne tilbödz.
Såsom hustru Märit, Erich Bengtsons dåtter och Erich Bengtsons sonason Erich Jonson
klandra sin frambledne moders, hustru Luci Ersdåtters, ingångne köp på wästre gården i
Högstadh till Jon Pederson ifrå Helliesundh effter köpeskrifften aff den 15 aprilis a:o 1690,
och han dermedh lagligen icke procederat och fått fasta och dombreeff, och dee äre närmare i
byrdhen, altså tillåtes dem effter 6 cap. Jordabalcken L.L. wästra gården i Högstad af egna
medell och icke at försälliat åth någon annan, inbörda af Jon Pederson för så många penningar
som han bewijsligen hafwer på köpet betalt. Och såsom han icke lagligen därifrå sagder är
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eller sine utlagde penningar sålledes ighenbekommit, så kan han intet trängias derifrå detta
åhr, utan blifwer wid 1693 åhrs bruuk handhafder.
7. Dragon Carl Wejmer tiltalltes för dhet han 1692 försummat 4:de storböndagz gudztienst?
Resp. at han hade ondt uthj sin eena foth och war på wägen at gå till strandan och hans wärdh
Oluff Jonson i Backen gått honom förbij neder till siön och förr än han hinte fram war båthen
långt uth på siön. Oloff Jonson betygar honom hafwa ondt i sin foth och at han war på wägen
at gå till båtz och han gått honom förbij, och kommande till siön wore grannarne stegna i
båten, och han bedit dem effter honom töfwa, deth dee intet wille giöra af fruchtan at alla
skulle komma seent, dhet Peder Mårtenson i Gåije, som war på båten, besannar, och dertill
medh at där stodh een gistat och otäth båth och at Carll intet kan roo medh twenne åhror.
Peder Erson wid Åhn berättar dem därom talla enär dee dhen gången kommo till [fol. 305r]
kyrckian, altså hålles Carl Wejmer i dhet måhlet såsom dhen som laga förfall hafwer.
8. Dragon Oluff Hammarström producerade sine wittnen sigh hafwa wellat bijwista
gudztiensten å andre storböndagen 1692 som requirerades å höstetinget, nembl. Oloff Jonson i
Backen, som berättar sigh intet see honom wara å strandan och ropa effter kyrckbåten, utan
kommande ifrå Hallens kyrckia råkadt honom i byen Mo, och han gått till Hammarnäset at
skaffa sigh båth at hinna till Mariæby kyrckia. Bertill Pederson på Hammarnäset betygar
honom begära båth at ro till Mariebydz kyrckia och fått låf på een tweähringh och folgt
honom till siön och wijst båthen, men windh hafwer så ökt sigh at han gick rätt hwijth och
intet kunde komma at roo, icke heller hafwer han kunnat hinna till kyrckian. Jon Pederson,
Hammarströms wärdh, berättar sigh samma morgon och nästan för längie såfwa, och widh
dhet han gått åth siön, bultadt på hans dör, som war stängd, och han intet swaradt, och dy
luppit till siön, då kyrckfolcket war lagdt ifrån landet och han dhem förmått tilbaka.
Hammarström nekar sigh höra Jon Peerson bulta på dören.
Såsom Oloff Hammarström befins warit på kyrckwäghen den andra storböndagen 1692
och icke hunnit på kyrckbåten, förordsakadt däraf at han såfwit längie, och lijkawel warit till
Hammarnäset i meningh at komma till Marby kyrckian, och där bijwista gudztiensten, som
medelst stormwädher och tijden intet kunde skee. Men såsom dhet alt är af wårdzlöösheet
skedt, så är dhet considererat som enkelt sabbatzbrått, och dy saker till sina tree marck. [fol.
305v]

9. Mårten Mårtenson i Bäck på sin systerdotters, hustro Märet Gunnarsdåtters, wengnar
kärade till Halfwar Olufson i Qwissle, som hafwer hennes syster Karin till hustru, för dhet
han tillängnat sigh all dess föräldrars löösören, och icke låtit een gångh dem optäckna? Resp.
at han intet stembder är, som tålfman Nills Nillson besannar, och föregifwer sigh intet på
hennes sons budh, som wille wetta om Halfward wille sigh beqwämma, kunde hålla för någon
citation, och begärt zedell af lensman med kyrckiofolcket, som intet skedde. Halfwar berättar
hustro Märit wara 1691 om hösten förnögder och fått en koo och fadrens byxor, ett nytt snörlif och gammal klädesråck. Hust. Märitz breef af Hogdahl den 5 martij 1693 lyder at hennes
målsman intet är nögder medh hennes giorde köp uti eenfaldigheet.
Parterne begärte gode män som kunna undersökia huad ägendom Gunnar Nillson effter
sigh lembnadt, och där dee icke komma om arfwet öfwereens, sökia i rättens assistance,
huartill samtychtes och stånde altså fritt dem dertill wällia huem the hälst behaga.
10. Jon Olofson på Hammarnäset berättar sigh wara förlijckt med dragon Nills Ekeroth för
dhet han luppit 1692 om wåren utur sin lagstadde tienst sålledes at han skall restituera huad
han derpå upburit, och dertill medh niuta åtta daghars arbethe i höandan.
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11. Kyrckiowärden Halfwar Olufson i Byhn fodrade af Pedher Mårtenson i Högen effter
sochnskrifwarens Jon Mårtensons lista och upsattz Hallens kyrckias rest för dhess spanmåhl
1678 som togz till militien och skulle betallas af innestående cronones utlagor för 1678, som
hans hustru Märit Jonsdåtter, som då änckia war, war skylldigh, nembl. tree dal:r s.m:t? Resp.
att 1678 åhrs utlagor äre effter quittens af [fol. 306r] den 24 septembris 1679 till sochnskrifwaren Jon Mårtenson clarerade; 2:do, at på 1682 åhrs byteslängd fins ingen sådan skulldh
wara upfördh; och 3:tio, at hans hustrubroder Peder Jonson i Åbergh giordt försträckningh till
uthlagornes betahlningh effter byteslängdan. Item, at sochnskrifwaren budit henne dilation
medh 1678 åhrs utlagor och dhem betalla till kyrckian för försträchte spanmåhl till magazinet,
som intet wedertogs, utan af brodren Peder Jonson i Åbergh fått så mycket till läns som han
den 29 passato attesterat.
12. Peder Jonsons änckia hustru Gertrudh Jönsdåtter i Lååsböle krafdes i lijka måtto för tree
dahl:r s.m:t uti ofwanbemelte anseende? Resp. at hon intet weeth däraf och sin man på dess
yttersta frågat om han war till kyrckian något skylldigh och han swarat sigh intet skylldigh
wara, och lärer finnas quittens på 1678 åhrs uthlagor af Jon Mårtenson.
Samptel. votum: Emedan som Peder Mårtenson i Högen will bewijsa sin hustro Märit
Jonsdotter hafwa betallt 1678 åhrs utlagor till sochnskrifwaren Jon Mårtenson effter hans
quittens derpå af den 24 september a:o 1679, och altså nekar till hans opförde rest för 1678 af
3 dahl:r s.m:t att betalla till Hallens kyrckia för försträcht spannemåhl till magazinet och
militien, altfördenskuldh är skiälligt funnit at låta dermedh bero till näste tingh, då Jon
Mårtenson antingen bör bewijsa opförde 3 dahl:r s.m:t till kyrckian wara i quittencet
inbegrepne heller dem till kyrckian betalla. Äfwen så differeres med dee tree dahl:r s.m:t som
på Peder Jonson i Lååsböle förde äre, och åligger Jon Mårtenson i lijka måtto förklara eller
betalla.
13. Kyrckiowärden Mårten Olufson i Tiwarsgården inlefwererade een specification på dem
som hafwa länt [fol. 306v] korn aff Norderö kyrckia och icke betallt, huareffter undersöktes,
nembl.
Anders Peerson i Åhlstadh för 1691 och 1692 erkänner
sigh skylldigh wara
Peder Pederson i Backen för 1692 skylldigh
Simon Erson i Månsgården dito, men will afrächna dhet smide
han på klåckan giordt, som bör skee om så bewijsas kan
Jöns Pederson i Wästanedh 1690 och 1692 och will afrächna
något för smidhe om han gitter
Gunnar Olufson i Tiwarsgården tilstår sig wara skyldig
Oloff Mårtenson ib:m sammaledes
Hans Larson på Wärköön bekänner sigh länt korn 1685,
1686 och 1687 och intet betalt för

4: 4: –
– : 20: –
1: 29: 12
2: 9: –
2: – : –
5: 16: –
10: – : –

Begärandes Hans Larson dilation medh betallningen, huartill Mårten Olufson föregaf sig
intet kunna beiaka, utan will clarera kyrckian ifrån sigh, som och en annan är kyrkwärd. Hans
Larsons pantsatte bränwinspanna medh tratt och pipor till Norderö kyrckia för 10 dahl:r s.m:t
upwogs och befans wara till wicht 1 pund 4 m:k, och wärderades à 8 öre m:k löper. Item 2
gamla båckskin à 21 öre 8 p:g:r och 6 st. kalfskin à 3 öre på fiorton dagars tijdh at lösa etc.
Ofwanskrefne skuldh till kyrckian dömmes utan drögzmåhl betallas.
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14. Hans Larson Biörckmans zedel af den 23 junij 1685 lyder at han af kyrckiowärden Mårten
i Bäck af kyrckiones korn länt 1 ¾ tunna korn à 10 dahl:r k.m:t och en sölfbägare om 4 ½
lodh satt i pant för en tunna och små sölfwerknappar 39 st. sedan som ungefähr wägha tilhopa
11 lodh, huarå begäres wärderingh, efftersom kyrckian intet kan längre mista sina penningar,
och wärderades som brutit sölfwer för 26 2/3 m:k sölfwermynt. Och aldenstundh kyrckian
fodrar sin betahlning, [fol. 307r] så finner nämbden skälligt at där panten intet igenlöses innan
fiorton dagar, så sällies den à 26 2/3 m:k s.m:t lodet effter rätt wicht, och huad öfwerskiuter
lefwereres Hans Larson tillbaka effter lagh.
15. Corporalen Jöns Hiort tilspordes om han effter dom på sidstledne höstetingh hafwer
skaffat sigh edgiärdzmän at befria sigh icke hafwa gifwit sitt wärdzfolck ökenambn? Resp. at
han inga hafwer och ställer det under rättens omdömme, huilcket togz i betenckiande. Och
aldenstundh fälte ordh icke i synerheet röra ens ähre, så är skiälligt funnit, efftersom han intet
gitter wäriomåhlseden åstadhkomma, och dy effter 34 cap. Tingmålabalcken fälder at han
effter 20 cap. Tingmålabalcken och dess 1 § skall böta 3 mark för lakabiörn och 3 mark för
prupågumma, och såwida tree blinda i gården warit, så kan han intet sakfällas för dhet han
dem sålledes nembdt.
16. Dragon Nills Jönson Öman kärade till sin faderbroder Oloff Bengtson i Wästanedh om
arff effter sin fader Jöns Bengtson i Backen, så i löst som fast, iemwell och om hans andehl i
fadershemmannet Wästanedh, anhållandes at han må obligeras wijsa des richtigheet medh
bytheslängder, emedan som han i sin ungdom blifwit faderlöös och faderbroderen warit hans
förmyndare? Resp. at honom på bytet och arfskifftet d. 4 novemb. 1669 blef arfftelligen
tillfallit i Backhemmanet, som Jöns Bengtson där inlagt 10 r.d:r : 2: 16. Item för sin faders
sletzkläder den tijden han där tiente en r.d:r 1 ort och 12 skil. Sammalledes för innestående
åhrslöner 8 r.d:r, summa 20 r.d:r 4 sk., för huilcka åboen på Backen skulle gifwa interesse till
Oloff Bengtson till Nills Jönsons beklädande och opföde, och modren tagit hans skinfäldh och
kistan. Actor bekänner sigh fått omsijder igen kistan, wettandes intet huru medh [fol. 307v]
skinfälden är, som intygades wara af modren till hans behof tagen. Dee twenne små qwigor
bekänner Oloff Bengtson hoos sigh innestå obetalte, och at han hemmanet genom landbönder
låtit bruka alt till åhr 1674, och längre intet kunde dhet därmedh försöria, emedan som landet
uthblåttades medh manskap medelst regementetz uthmarcherande och därpå föliande feijgde,
och huad som landbönderne utgofwo till Nills Jönsons beklädnat i dess späda åhr anwändt.
Parterna förlijcktes sålledes at Oloff Bengtson uthlåfwade gifwa för all hans prætention
twå st. koor eller 7 d:r 16 öre s.m:t och dermedh för Nills Jönsons giorde prætention, så om
Backhemmannet som tillfaldne löösören på fadrens andehl uti Wästanedh, wara effter dhenne
dagh frij och aldeles otilltallt, huarom dee inför rätten medh godt nöije handsloges.
17. Chresten Jonson i Kläppe insinuerade hurusom han hafwer tagit till sytningh sin styfdåtters man Påhl Mårtenson at effter sin och sin hustrues dödellige afgångh behålla och niuta
dheras ägendom i löst och fast, huar å han laga fångh bekommit, och efftersom han i nästförrige åhren intet bekymbradt sigh om hemmansbruket och chronones uthlagors betalande,
utan på sin egen hand och fördehl reser etz, begärandes rättens godtfinnande och resolution
däröfwer, och under något samtahl blef så för skiälligt funnit at Chresten Jonson ännu ett åhr
skall honom pröfwa, och där han icke uti alla måtto sin skyldigheet fullgiör och i acht tager,
hafwa macht honom ifrå förunte willkor säija, och Påhl Mårtenson låfwade åhogan och
bekymbret sig åtaga, och ställa sigh som een lydigh son ängnar och böör, och gå honom och
swärmodren wäll tilhanda, därpå dee handsträcktes, huar opå [fol. 308r] dee togo afträde och
litet däreffter inkommo och berättade Chresten at Påhl will heller strax begifwa sigh derifrån,
och han swarade sigh icke kunna tiena och wara honom till lag och behagh, williandes altså
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strax taga afträde, och see sigh om på annan ort, huarmedh Chresten och war nögder, och dy
blifwer Påhls bekomna sytningzbreef och rätt dödadt och uphäfwen, som wore dhen aldrigh
gifwen, och Chresten stånde fördenskuldh fritt om sin ägendom som tillförenne disponera,
som han bäst kan och gitter.
18. Peder Mårtenson i Bäck upbödh andre gången Hans och Mårten Rytters hemman i
Järstadh för 118 d:r s.m:t, à 4 ½ tunland, som med deras moders consens skedt är, och köpet
som utom börden skedt förbehålles chronan till lösn.
19. Bertill Peerson upbödh tredie gången Mårthen Mårtensons hemman i Hammarnäs by à 4
tunlandh för 150 d:r s.m:t, som å sin hustrus wengnar dertill bördigh är, och deth oklandrat.
20. Peder Bertillson upbödh förste gången sine syskons hemman i Öfwerhallens by à 4 ½
tunl. som han inbördat med 158 d:r 12: 20 p:g:r s.m:t, och dem effter huar och eens lått betalt,
som köpeskrifften af den 20 junj 1684 i Öfwerhallen daterat utwijsar.
21. Anders Peerson i Öfwerhallen upbödh förste gången odalshemmannet i Öfwerhallen à 4
½ tunlandh för 140 dahl:r s.m:t, som han inbördat af sine syskon effter köpeskrifftens
innehåld, daterat Hallen den 30 martij a:o 1693, och deth oklandradt.
22. Oloff Jacobson upbödh förste gången Erich Swensons heman i Arfwesundh om 4 tunland
för 100 dahl:r s.m:t, warandes köparen å sin hustrus wengnar dertill bördigh, och dhet utan
klander, som köpeskrifften daterat i Altzen med underskrefne wittnen den 11 februarij a:o
1693 uthwijsar. [fol. 308v]
23. Peder Anderson upbödh förste gången Oloff Nillsons hemman i Swedie i Marby sochn à
1 ½ tunlandh, som han inbördat af rätta bördemännen för 32 d:r 8 öre s.m:t effter köpeskrifftens innehåld, daterat Norderö kyrkiobohl d. 10 feb. a:o 1693, warandes köparen dertill
bördig, och det oklandrat.
24. Hans Kongl. Maij:tt lät opbiuda förste gången Lars Jonsons och Påhl Jonsons hemman i
Höla och Hallens sochn af 6 tunl., huars skatträttigheet Hans Maij:tt låtit sigh tilhandla för
200 dahl:r s.m:t till capitens bostelle.
25. Comminister wällärde herr Nills Sundel gaf wid handan hurusom han intet bostelle
hafwer och för swårt faller at leija sig huusrum och flyttia ifrå den ena till den andra. Och
efftersom Hans Kongl. Maij:tt allernådigst tillåtit caplanerne få cronehemman till bostelle, så
begärer han Peder Olofsons i Jerstadh af 3 1/3 tunlandh, som är dragone quarteer och belägit
widh Mariæby kyrckia, och där bredewidh och i samma by hafwer hans antecessor [företrädare] på sitt skattehemman bodt, och intet will dhet sällia?
Oloff Eliæson hafwer 1691 antagit bemelte hemman på friheet at upbruka, men intet
frijheetzbref än bekommit. Tilspordes om han dhet will cedera och afstå? Resp. Nej,
efftersom han där upsatt ett fähuus och en god dehl af jordhen uprestadt, då h:r Nills swarade
sig willia honom derföre skiäligen förnöija, och berächna för ett frijheetz åhr, och han
deremoth lijkawell niutit wäxten och nyttan af en åhrsgröda af höö och annat, men wille doch
icke bejaka dertill. Oloff Eliæson påmintes huru som han för några åhr sedan dess halfpart af
sin faderbroder Peer Olufson månde antaga, och effter ett åhrs förlåpp heembligen [fol. 309r]
om wåhren begifwa sigh därifrån och blifwa landbonde på ett hemman i Owijken,
huarigenom Järstadh dhet åhret blef liggiande osådd och obrukat, huartill han icke kunde
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neka, men will lijkawell icke dhet afstå, altså hemställes comministri anhållan derutinnan till
hans excell:s generalmaiorens och gouverneurens omdömme och resolution.

Ting den 23, 24 och 25 oktober 1693
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3178, fol. 487v – 497r, RA.

Anno 1693 den 23, 24 och 25 october höltz laga tingh med allmogen af Hallens tingelagh,
wederwarande befallningzman welbetrodd Lorens Backman och desse såtho i nämbden.
Nills Nillson i Qwissle
Tyrris Jonson i Mårtsundh
Mårten Person i Myckelåsen
Jon Olufson i Åhlstadh
Erich Olufson på Hammarnäset
Peder Mårtenson i Gåje
Oloff Erson i Ytherhallen
Halfward Jonson i Trappnäs
Peer Mårtenson i Järstad
Jöns Peerson i Wästanedh
Peer Mårtenson i Högen
--- --- --1.

Dato aflade Peder Mårtenson i Högen sin nembdemans eedh.

2.

Kongl. Maij:ts förr specificerade ordningar uplästes.

3. Mårten Olufson i Mårtsundh angafs hafwa förledne sommar uptändt elldh i skogen?
Resp. att han åtta dagar effter S:t Johannis förordsakades dhet göra och i tända een wåhlbråtta
[hög med träd, grenar och ris] som hoopkastat war, därmedh at rensa slåtten och bodskapswägen öfwer een holma som igenfallen war så at bodskapen kunde icke komma fram, och dy
måst gå öfwer slåtten och den sålledes blef förtrampat, hafwandes med sigh till hielp Nills
Erson i Brastadh och dragon Mårten Resolut, och ellden icke längre gått än nödigt war och
dee sielfwa wille och ingen skada giordt, eij heller någon släckningzhielp behöfdt eller kallat.
Älfwen löper på den ena sijdan, och på den andra sijdan een bäck och sänckt dy. Skogen näst
intill holman på wästre sijdan afhuggit och fält intill holmen effter intygande. Sedan, at stilla
wäder warit, men stoor tårka och heta warit dhen tijden, dåch ingen skada giordt, och hafwer
sedan med rågh besådt. [fol. 488r]
Såsom Mårten Olufson hafwer förledne sommar åtta dagar effter S:t Johannis, då stoor
tårka och heta war, antändt een wåhlbråta och afbrändt een holma och där sedan sådt någon
rågh. Och såwida dhet sträfwer emoth Kongl. Maij:ts förordningh angående skogzeldar,
ehuruwäll ingen skada giordt, så dömmes han till underdånigst föllie af högstbemelte placat at
bota effter skogzordningens 21 § af åhr 1664 12 mark till treskiptes och wara arbetet och
sädan förlustigh effter högstbemelte skogseldzplacat.
4. Peder Olufson Byman i Byhn anklagades hafwa förledne sommar, näst för tredie
storböndagen, uptändt eld i skogen wid Malmflodan, som löös kom och widgat sig här och
där å myran och afbrändt gamla fynnan, men inga staargålff, och nyttigh skogh ska det och
förbrändt? Resp. at han giordt up elldh på Malmflodan åtta dagar för tredie storböndagen at
koka åth sigh och den wäl utsläckt, och begifwit sig därifrån, och åtta dagar däreffter yppat
sigh och afswedt några ställen på myran som oslagit war, och stadnat wid deth som slagit war.
Och enär han deth fått wetta förfogat sigh dijth tillijka med grannarne, och kommande dijth
war elden af sigh sielf stadnat och släkt. Tålfmän Peder Erson widh Åhn och Oloff Erson i
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Öfwerhallen, som orten besedt, betyga så wara tilgått som refererat och bekänt är, och at
ingen skada däraf händt och timatt, warandes lijkawäl den tijden stoor tårka och heta.
Enhälligt votum: Alldenstundh Peder Olufson Byman hafwer upgiordt eldh i skogen
widh Malmflodan åtta dagar för tredie [fol. 488v] storböndagen förledne sommar, då stor tårka
och heta war, huilcket Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat a:o 1690 strängelligen förbiuder, altså
till underdånigst föllie däraf finner rätten skäligt at Peder Olufson hafwer des medelst
förwärkat 50 dahl:r s.m:t.
5. Nills Nillson i Qwissle tilltaltes för deth han förledne sommar uptändt eldh i skogen?
Resp. at han uthj een fiohlåhrsswedia öfwerblefne wedh sammanburit ånyo at bränna, som
skedde den 9 junj uti grannarnas närwaru, och illa och intet till gangns brann medelst smått
rengn som då föll, och ellden sedan giörligast uthsläkt så at ingen kunde märkia at han
någonstantz skulle kunna wara förbårgat, och en och annan gångh sedermeera uti fiorton
dagars tijdh dijth hän warit och intet kunde märkia och blifwa någon eldh warse, utan på
16:de dyngnet blifwit warse elden sig yppat uti een gammal swed där bredewidh och ett håhl
på fiohlsswedie hagan brändt och därmedh tillijka med grannen Anders Jeppesson dijth gått
och intet förmått den dämpa, och altså måst heem effter dee andra grannarne och den utsläkt,
betygandes grannarne at elden afsluppit utan skada till skog och alt annat, och warit på
förskrefne sätt antändt och at förskrefne och anbefalte momenta warit observerade enär
swedan förra åhret afbrändes. Anders Jeppeson berättar så wara tilgångit som refererat är, och
at ingen widare släckningzhielp fans nödig, utan dee sielfwa gifwit acht derpå at den ingen
skada skulle göra, som eij heller skedde.
Emedan som befins Nills Nilsson hafwa sammanburen träen och kasar af förra åhretz
afbrände swedia antändt den 9 juni sidstleden, då jorden och skogen icke war [fol.489r]
fullkombligen tårr blefwen, och altså icke wähl brunnit och ingen skada giordt, ehuruwäl
dhen 14 eller 16 dyngn effter sigh yppat, altfördenskull kan rätten intet finna honom
därutinnan hafwa öfwerträdt Kongl. Maij:ts skogzelldzplacat 1690.
6. Elias Eliesson Thalin i Järstadh angafs hafwa förledne sommar näst för pingest utsatt eldh
uti een swedia, där han samblat huad förra åhret icke aldeles förbrändt blef och det besådt,
och elden en tijdh effter löös kommen och något sigh widgat så at halfwa sochnan dijth
kallades at släckian, som och skiedde, men medelst sedermera komna starka wästanwindh åter
sigh yppat at mäst hela tingellaget måtte sammankallas, som den aldeles dämpade? Resp. at
han antändt några rijskasor uti een swedia strax effter wåårandan i sitt legofolcks närwaru och
den uthsläkt så at ingen lijknelse kunde synas wara fördåld, och meer än fiorton dagar effter
sigh yppat, som han blifwit warse och sökt lensman bijståndh, som han fått, och blef des
medelst omsider dämpat och ingen skada i synnerheet giordt på någon nyttigh skogh.
Feltwäbell Hans Rytter berättar at elden måtte wara åtta dagar eller så för pingest optändt och
warit fördoldh, men den 12 junj, då han war på Frössön, sedt ellden sigh yppadt, som sedhan
af allmogen skall wara utsläkt. Tålfman Halfwar i Trappnäs och Peder Mårtenson i Jersta
betyga elden ingen skada giordt och så tilgångit som förmält ähr. Widh antändande hafwer
Elias hafft sin drängh och en dragon, Peer Olufson, tillijka med twå pijgor och en halfwuxen
gåsse sig til hielp.
Enhälligt votum: Aldenstundh Elias Elieson hafwer i laga tijd antändt [fol. 489v] några
kasor i een förr hafde swedia sielf siuende och där sådt, och elden lijkawell warit en tijdh
fördoldh och sedan sigh yppat, men ingen skada på någon nyttigh skogh giordt, altså kan
rätten intet finna honom i dhet måhl hafwa öfwerträdt Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat a:o
1690.
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7. Oloff Olufson och Jon Olufson på Hammarnäset och Pedher Mårtenson, Nills Jeppeson
och Halfwar Jeppeson i Gåije och Oloff Jonson i Backen angåfwos förledne sommar hafwa
uptändt elldh under fiällen wid Eliasbodan och Gåiebodan twå mihler herifrån, och den
wårdzlöst lembnat och icke släckningzhielp begärt, eij heller skall någon skadha wara däraff
timatt. Swaar, at dee samtallat at i tända därwarande myckna kullfaldne skogh och måss,
dermedh at rensa muhlbeten åtta dagar för pingest, och den achtat i twå dagar, och enär dee
förmärckt at den ingen skada skulle kunna göra medest där bredewidh warande stora moraas
och een bäck, begifwit sigh därifrån. Lensman föregifwer elden synas, men ingen hielp
begärtes efftersom den intet kunde långt komma för myren och bäcken skuldh, och ingen
skada förordsakat.
Emedan som elden med allas willia å een ort är antänd så considereres det som det af een
wore giordh.
Såsom Oloff Olufson och Jon Olufson på Hammarnäset och Pedher Mårtenson, Nills
Jeppeson och Halfwar Jeppeson i Gåije och Oloff Jonson i Backen hafwa den 9 junj
sidstleden uptändt eldh wid Elias- och Gåjebodarne at rensa skogen och befria jordemarken
ifrå måss och annat slijkt till förbättring af muhlbeten för sig sielfwa, utan besichtning och
tilståndh, och Kongl. Maij:ts 1664 åhrs skogsordningh biuder at det utan besichtning [fol. 491]
och låf intet kan tillstädias, altfördenskuldh till underdånigst föllie däraf och dess 21 §
dömmes dee hafwa därmedh förbruttit 12 mark till treskifftes.
8. Chrestier Jonson i Kläppe anklagades hafwa i sommars antändt i een swedia några
rågkasor som han medh sina grannar utsläkt? Resp. at han fiorton dagar före S:t Johannis i
sina grannars närwaru tände an hoopburne kullfallne träen emellan Ifallsiön och deras slått, så
at boskapen förr intet kunde slippa fram, och enär kasorne wore afbrände elden utsläckt, som
sigh intet widgat, dhet lensman Chrestier Pederson betygar sant wara.
Aldenstundh Chrestier Jonson hafwer den 10 juni sidstleden antändt några råghkasor uti
een hafd swedia och någon wåhl emellan Ifallsiön och slåtten till boskaps wägh uthj sine
grannars närwaru, som dhen effter förordninghen uthsläckt, huarigenom rätta tijden är i acht
tagen, och ingen skada däraf händt, altså fins han däruti intet strafwärdigh.
9. Nills Erichson kärade till sin broder Oloff Erson i Hölan om fadershemmannet ibidem,
williandes, som är äldre, dhet inbörda, huartill han äldste broderens Påhl Ersons i Lååsböhl
och twenne sine systrars män tilstånd hafwer, och altså såsom rådande om tree brodersdelar,
och Oluf allenast om een sin dehl? Resp. at han är seent stämbd och intet wiste för huad, då
citationszedell upwijstes, daterat d. 14 huius, och däri står nämbdt om Höhlagården, warandes
broderen Påhl och systrarne intet tilstädes at afhöras, huru dee medh Nills kommit öfwereens.
Sedan kan lijka mycket wara medelst tijden, emedan laga tingh blifwer hållit innom fardagen
[fol. 490v] blifwer, altså beroor saken till nästa tingh, då syskonen kunna komma tilstädes, där
dee i medler tijdh intet komma öfwereens.
10. Dato förehöltz Påhl Jonson och Lars Jonson i Hölan höglofl. Kongl. statzcontoiretz breefs
innehåld till h:r generalmaioren och gouverneuren högwelborne herr Otto Vellingk af d. 18
aug. sidstleden om deras hemman i Hölan af 6 tunl., som är indelt till capitensboställe, icke
kan ringare till skatträttigheeten försällias än 200 d:r s.m:t. Respondebant, at dhet fast mera
kåstar, som af gamle gårdzbreef wijstes, och kunna ingalunda dess skatträttigheet ringare
försällia, som dee på husesynen, som där höltz den 27 julj sidstleden, sig utläto, iemwäll och
på höstetinget 1692, och skulle hälst önska deth sielfwa at behålla, och deth opdragit effter
des dåwarande willkor och beskaffenheet. Nembden betyga at hemmanet är så mycket wärdt
syskonen emellan.
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11. Halfwar Olufson i Byhn fodrar af Peder Mårtenson i Yterhallen tree dal:r s.m:t, som hans
hustru Märet Jonsdotter är skyldigh på 1677 åhrs utlagor, huaraf Hallens kyrckiospanmåhl
som togs till magazin skulle betallas, deth dåwarande sochnskrifware Jon Mårtenson i
Månsåsen betygar och säger sig bemelte tree dal:r s.m:t giordt hustru Märit på sina 1677 åhrs
utlagor goda och quitterat i en summa? Swarar at hon sina utlagor richtigt betallt och aldrigh
blifwit krafder för desse 3 dahl:r. Actor föregifwer det andra kyrckiowärden sahl. Peder
Jonson i Lååsböle henne krafdt och intet fått, huartill hon nekar. Jon Mårtenson föregifwer,
som förr, dem i quittenzet wara inbegrepne, och at Halfwar dem tagit godh som [lucka] men
intet fått. [fol. 491r]
Såsom Jon Mårtenson intet kan bewijsa hustro Märet Jonsdåtter hafwa niutit till Hallens
kyrckia assignerade tree dahl:r s.m:t på dess 1688 åhrs utlagor, och kyrkian altså sin
betallningh intet ernådt, altfördenskuldh, till fölie af interlocutorie domen på wårtinget,
dömmes Jon Mårtenson samma tree dahl:r s.m:t till Hallens kyrckia uthan oppehåldh betalla.
12. Peder Jonsons änckia i Lååsböle hustru Gertrud Jönsdotter tiltaltes om tree dahl:r s.m:t
till Hallens kyrckia? Resp. at hon weth deth kyrckian skulle dem hafwa, och sal. man sagt
dem till Halfwar Olufson wara betallt, dhet Jon Mårtenson berättar sig af honom höra säijas,
huartill Halfwar aldeles nekar.
Emedan som hustru Gertrud Jönsdotter bekänner sin sahl. man Peder Jonson warit
skyldigh till Hallens kyrckia tree dahl:r s.m:t och gitter eij bewijsa Halfwar Olufson dem
upburit, altså dömmes hon dem utan drögzmåhl betala till kyrckian.
13. Hällje Jonson i Ifalsnääs kärade till dragon Anders Lillia för een kiäder han tagit wid
fäbodarne up i een grahn som han dijtsatt till des han skulle komma tilbaka. Resp. at han warit
med lensmans drängh Päder Pederson dijthhänn på arbete och blifwit warse en kiäder liggia
döder på marken, och därföre ropadt effter honom, som kommit tilbaka, och giorde deth
aftahl at tagan, och twå dagar effter heemkombsten budit kiäderen åth Hällies hustru, som den
wedersakadt. Peer Person berättar Anders ropa[t] sig tilbaka, och wijste huar een kiäder låg,
och wille den taga, och han bedit honom låta liggian och den må tagan, och där han å deth
rummet legat enär han gick [fol. 491v] där fram wäl kunnat honom see, dhet Anders tilstår och
säger sigh swara at folck skall hafwan, och wid dee gingo om affton heemåth, tagit kiäderen
och wijst at en järpe låg under een flaka som hade en liten widia kringhom halssen, den han
intet togh. Actor, at Halfwars sönner i Trappnäs honom bracht at säijat, huartill han nekar.
Halfwar berättar sin gåsse komma heem, som war bedin taga Hällies kiäder med sig hem, som
war bårttagen, och frågat Anders om han den tagit och han swarat ja. Actor säger sig intet
stort hafwa skiött därom, där icke lensman tycht illa wara, at hans broder Peder Peerson skulle
komma i rychte för densamma, såwida han war i föllie medh Anders Lillia. Anders säger sig
den icke stuhlit, utan funnit. Lensman öfwertygade honom sagt dhet kiäderen hade een widia
kringom halsen, huaraf wäl syntes at han af folck fången och tagen war, bekännandes at
jerpen låg wid kiäderen, och efftersom den war odugeligh lades han af oförståndh under
flakan. Capiten Gerhard Lilliekrans berättade Anders Lillia wara en gångh af regementzrätten
dömbd för tyfwerie.
Såsom dragon Anders Lillia är allenast een gångh af regementzrätten dömbder för
tyfwerije, och altså hörer hans sak af Hällie Jonson i Ifallsnäs till undherdånigst föllie af
Kongl. Maij:ts nådigste resolution den 5 junj 1686 af wällofl. regementzrätten at uptagas och
afdömmas, dijthhän hon remitteres och heemställes.
14. Oloff Jönsson i Högen och Rätan sochn krafde nije dahl:r s.m:t af Mårten Olufson i
Mårtsundh, som skolle restera på een saltkiettel? Swaar, at han tilhandlat sigh en saltkiettel
för 42 d:r s.m:t och därpå betallt, nembl. [fol. 492r] strax contant 16 d:r s.m:t; 2.) af Erich
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Anderson i Rijse och Wemdahlen fått 4 d:r dito; 3.) en häst för 20 d:r dito. Emot hästen
inwändes at hans hustru den antagit för tijo st. stoorplåtar, som han intet war wärdh, och dy
budit honom hästen tilbaka, deth han eij wellat, och omsider kommit öfwereens at han skulle
räknas för 13 d:r, därtill Mårten nekar, och intet kunde tagan om winteren igen, då han war
uthkiörder, utan förblef medh förra köpet. Actor föregaff at Sumrijs Erson i Rätan hördt
Mårten låfwadt hästen för 13 d:r s.m:t, som frånwarande är, och dy begärer dilation i saken,
huartill bejakades.
15. Effterskrefne illa häfdade hemman under capiten Gerhardt Lilliekrans compagnie
anmantes tredie gången.
Böle, Chrestier Steenson, crone.
Gietåsen, Oloff Olufson, crone.
Swedie, Pär Anderson, skatte.
Järsta, Peer Mårtson, skatte.
Kläppe, Lars Jonson, skatte.
Erich Peerson, ib:m
Wärcköön, Hans Larson, skatte
Tiwarsgård, Gunnar Olufson, crone.
Öhlstad, Anders Peerson, crone.
Qwissle, Nills Wijpa, skatte.
Helliesundh, Oloff Biörsons änckia. Jacob Nillson, ib:m.
Arfwesundh, Erich Swänson, skatte, brukas af Olof Jacobson.
Högsta, Jon Person, skatte.
Gåje, Halfwar Jeppeson 2/3 skatte och 1/3 crone.
16. Rusthållarens Erich Jonsons hustru Kerstin Pedersdåtter på Hammarnäset tilsades och
åthwarnades genom tålfman Erich Olufson ib:m wäl sina huus häfda etz.
17. Päder Person i Lanssom i Myskie sochn kärade till Halfwar Jeppeson i Gåje för sin
hustrus Brita Jonsdåtters jordepenningar effter modren Karin Jeppesdotter. Resp. at han
förledne torsdag bekom stembningh och kunde ingen få i sådan hast som gamble brefwen
genomsee [fol. 492v] kunde, görandes sigh försäkradt at hennes man Jöns Erson i Månsåsen
utfordrat sin hustrus jordepenningar. Länsman tilstår at han icke förr än den 19 huius blef
citerat, altså måste saken bero till nästa laga tingh.
18. Nills Olufson i Tiwarsgården och Hällie Jonson i Ifalsnääs och Oloff Olufson på Hammarnäset fodrade af sochnskrifwaren Jon Mårtenson à 1 dahl:r s.m:t tunlandet, såwida dee
wore 1677 skrefne för huusarma, som intet skulle beståttz, och dy uthfodrades dee, men
sedermera skulle dee bestådde blifwa och sochnskrifwaren godegöras, huilcket icke skall
wara skiedt, utan Jacob Skehrman i liquidationsrächningen giordt sig skyldigh 22 d:r : 14 öre
s.m:t at betala så snart Roshemi sterbhuus af Kongl. Maij:tt och cronan niuter sin öfwerlefwereringh, huru om sahl. gouverneuren h:r Sperling den 25 aug. 1682 dem förtröstat. Item
gen.maioren och gouverneuren h:r Vellingk d. 28 jan. 1689. Nåch den 26 aprilis 1690 och den
16 junj 1692, huarmedh deth ännu beroor. Huarföre ursechtar Jon Mårtenson sigh kunna dem
betalla förrän han får medlen om händer, huarmedh åklagarene wore och måste wara nögde.
19. Dragon Jonas Bäckman kärade till Nills Hansson i Böhle för een bössa han tagit till kiöps
in septembri sidstleden, och effter een månadz förlåpp sändt tilbaka, och pipan är sprucken in
under, men enär kiöpet skiedde warit färdigh? Swaar, at han tagit bössan till kiöps för tijo
dahl:r k.m:t och hafft till een månadz tijdh, och förmärcht och funnit en lång rispa under
pipan, uthur hwilcken wäder kan gå, som han blifwit warse, och [fol. 493r] derföre skickadt
henne tilbaka. Bäckman föregifwer sig bössan hafft i fyra åhr, och för tree åhr sedan låtit
uplaga henne hoos Pähr Jonson i Åbergh uti Altzen sochn, som skall wetta henne osprucken
wara. Gunnar Olufson i Tiwarsgården berättar sigh hafft bössan til läns i sommars och intet
märcht någon remna på pijpan wara, men ini war på een räfla litet feel som än lärer synas.
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Pijpan besågz och fans under en remna och där wädret utgick syntes hammarslagh å ena
kanten. Nills Hansons son Hans och dragon Pär Estman hafwa skuttit med bössan, och
ingendera tilstädes.
Rätten håller säkrast wara intet dömma i saken förän smeden Peder Jonson i Åbergh uti
Altzen, som bössan updragit, blifwer förhörd om han då märkt nuwarande fehl. Därtill medh
bör Hans Nilson och Peder Estman, som bössan brukadt, wara till förhöör å näste tingh, där
parterne i medler tijdh icke förlijkas.
20. Jon Olufson på Hammarnäset hafwer stembdt dragon Nills Anderson Ekeroth för dhet
han 1692 förluppit sin åhrstienst, men han intet comparerat, utan genom lensman Chrestier
Pederson låfwadt med arbete i winter fulgiöra ingångne förlijkning på sidstledne wåårtingh,
hwarmedh actor intet will wara nögd, och begärte sin förnöijningh med hans opburne 8 d:r
k.m:t, och elliest, som tålfman Erich Olufson på Hammarnäset betyger sant wara, som på
förlijkningen warit.
Såsom dragon Nills Anderson Ekeroth är lagligen stembder och af mothwilligheet håller
sigh undan, altså till underdånigst föllie af Kongl Maij:ts placat [fol. 493v] 1692 angående
stämbningar, dömmes han upburne 8 d:r kopp.m:t på 1692 åhrs löhn at restituera och utan
längre drögzmåhl gifwa tilbaka, och därtill medh fulgöra sin låfwen på förlijkningen under
wåårtinget med åtta dagars arbete hööandztijden nästkommande sommar.
21. Oloff Hanson i Önstadh påminte hurusåsom 1691 war agerat om Kiäringzängie, som
skall af ålder lydt under cronehemmannet i Önstadh och nu brukas af Mårten Mårtenson i
Bäck, deth han begärer till cronehemmannet igen? Swaar, at därom är förlengst ransakadt och
dömbdt, som och fins i 1691 åhrs höstetingz protocoll utförligen infört och resolverat, at
saken kan intet widare handteras förrän däröfwer fälte doom blifwer upwijst, huarmedh rätten
förblifwer och åligger wederböranden samma dom låtha i häradzkijstan upsökia och å nästa
laga tingh upwijsa, då uthslagh skall föllia.
22. Uthgångne skogzeldh på Giethååsskogen undersöcktes huaraf ingen wille wetta och sades
deth ingom kunnigt wara, altså framkallades Mårten Anderson och Oloff Olufson i Giethåsen,
som föregofwo sigh intet wetta af hwem dhen mon[de] wara uthsläpt, och enär dee elden
blifwit warse frågat sine wallbarn om dee så wettige warit och den uptändt at afbränna där
warande onyttige skogh för muhlbeten skuldh, men dee lijkawäl aldeles därtill nekat. Och
efftersom den icke synthes skadeligh, så kallade dee icke heller släckningzhielp, utan sielf den
achtat några daghar, men som han af starkt wäder sig yppat sänt budkaflan [fol. 494r] kringh
den 17 julj, då lensman medh manskap dijt war och den dämpat, och söder om Ransiön sigh
något widgat, men ingen nyttigh skogh, utan biörkrijs och annat slijcht afbrunnit. Elden är
begynt emellan Gietåsen och Wällje och gick ifrå Owijkz sochn, hafwandes Månsåsen och
Wällwijken sine fäbodzwägar derjempte och i neijgden. Sedan förehöltz at där baneman icke
uppenbaras, så kommer sochnen eller häradet därföre at plichta.
Enhälligt votum: Såsom Mårten Anderson och Oloff Olufson i Gietåsen effter egen
bekännelse hafwa blifwit warse elden wara lösskommen i deras skogh, och icke kallat
släckningzhielp strax, utan några dagar däreffter, emedan som dee tykt ingen fahra å färde
wara, huilcket sträfwar emoth Kongl. Maij:ts skogzeldzplacat a:o 1690, altfördenskuldh till
underdånigst föllie däraf, dömmes dee till 20 d:r silf.m:ts böter. Och såwida ingen baneman
och bråtzliger är igenfunnen som ellden uthsläpt, så gifwes bemelte bönder och Marieby
sochn dilation till näste tingh den at upsökia heller befara effter högstbem:te Kongl. Maij:ts
placat derföre såsom för annat dulgadråp [gärningsman ej upptäckt] at böta.
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23. Oloff Bengtssons änckia i Wästanedh hustru Brita Jönsdåtter kärade till sin sahl. mans
arfwingar Mårten Olufson i Tiwarsgården, Nills Hanson i Böhle och dragon Nills Jönson
Östman.
1:mo) At dee förneka henne utfästade morgongåfwor 18 dahl:r s.m:t. Respondebant, at
bewijsas måtte at dee uthfästade äre, och såwida dee barn hafft tilsammans, som dåch dödt är,
förmena dee henne därtill icke wara berättigat. Swaar, at [fol. 494v] prästen och fleera äre döde,
men Mårten i Tiwarsgården lärer deth wetta, som därtill nekar, och dhen tijden för 29 åhr
sedan här i landet icke allestädes brukelligit warit, och där så warit, så hade Oloff Bengtson af
tilfelle at han twenne gånger wellat taga sytningzman, därom tallat.
2:do.) At henne måtte unnas häst och sadell utan byte. Resp. at hon bekommit en sadells
wärde, och där hon skulle blifwa widh hemmannet, willia dee låte henne häst bekomma.
3.) Begärer få besittia hemmanet och derföre göra cronones utlagor så längie hon förmå?
Swaar, at hon är gamall och wellat förr derifrån, och är eij mechtigh dhet förestå som sig
böör, och hon befarade allenast at någon dijth kommer som dhet eij wähl häfdar.
4:to.) At hon kunde, om icke deth förra tillåtes, få sitt förrådh och underhåld af hemmannet, emedan som under ächtenskapet hemmannet är inlöst? Swaar, at dee intet neka gifwa
henne förrådh, som godhe män finna skälligt och drägelligt, och att dee kunna utlöst några
gamla syskon, huars änckia lärer breef därpå hafwa, deth hon tillstår, men icke wid handen.
Arfwa föregifwer sig eij kunna gifwa henne fult förrådh om hon will niuta sin 1/3 af dhet som
under ächtenskapet är inlöst, utan proportionaliter och will gifwa henne lössn.
Huad hustru Brita Jönsdåtters prætenderade mårgongåfwor, bestående af 18 d:r s.m:t,
widkommer, så hafwer hon wäll eij kunnat fulleligen bewijsa [fol. 495r] dem wara lagligen
gifne, och swaranderne föregifwa icke i synnerheet den tijdhen brukelligit warit, och hon aflat
barn medh Oloff Bengtson, som dödt är. Men såsom mårgongåfwa icke är ett willkorligit
tingh, utan bör och skal gifwas, som 6 capitel Gifftmålabalcken L.L. tallar och biuder, och
dödt barn är som intet födt, så finner rätten skälligt, i förmågo däraf, at hustru Brita böör niuta
ofwanskrefne 18 d:r s.m:t, helst och emedan som dhet icke högre är än dhet som 10 cap.
Gifftmålabalcken L.L. tillåter een bofast bonde gifwa sin maka. Sedan, anbelangande den häst
hon till fordehl begärer, så kan hon den icke niuta, efftersom 16 cap. Gifftmålabalcken L.L.
deth icke tillåter. För det tredie, betreffande hemmannetz häfd och bruk så längie hon förmår,
så wore dhet henne icke nyttigt utj sin ålderdom, och arfwingarne som större delen tilfallen är,
äga effter lagh och Kongl. statuter därom wara sårghfellige. För det 4:de, angå-ende förrådh
och underhåld af hemmannet, så nekas intet därtill, så högt som gode män finna skälligt och
drägelligt wara, men enär hustru Brita effter 29 cap. Jordabalcken L.L. niuther 1/3 af dhet
fasta, som under ächtenskapet är löst och kiöpt som henne tillkommer, så kan hon intet större
förrådh bekomma än som kan af dess anpart och deel proportionaliter belöpa, af honom som
den brukar.
24. Jacob Nillsson i Hälliesundh kärade till Anders Person i Öfwerhallen om ett ödesböle,
Kongzböle ben:d, som skall lydt under Hälliesundz 2/3 cronehemman, som han åboor effter
gamble mäns berättelse, och kallas cronhemmannet Kongzparten, som i sidsta feijgde bleff 2/3
crone? Resp. at [fol. 495v] hans förfäder deth hafft, och ingen kan wetta dhet nånsin lydt till
Hälliesundh och är belägit in för hans skatteskogh emoth fiällen i Öfwerhallens mulbete och
lötegångh [rätt till betesmark] inom dess rå och röör, och lijkawäll måst a:o 1666, enär
afradzlägningen här i landet skiedde, antaga taxa derföre åhrligen 16 öre s.m:t som
gouverneurens h:r Carl Sparres confirmation på commissariernes gifne bref den 3 septembris
1667 utwijsar, och där hoos exprimerer [avpressar] at Päder Bärtillson ingen skatt eller afradh
däraf giordt sedan landet kom under Sweriges crono. Anders Pederson hafwer supplicerat a:o
1681 at blifwa af med afraden, efftersom dhet är belägit innom hans skatteskogh pass ¼ mijhl
ifrå åkerhagan på lötegången, och dåwarande gouverneur h:r Jöran Sperling resolverat d. 6
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december 1681 at låtha dermed beroo till dhess anbefalte allmän jordrefningh [noggrann
uppmätning] företages, och detta blifwer besedt, hafwandes actor inga wittnen huarmedh han
kan bewijsa Kongzböhle nånsin lydt till Hälliesundh, som är långt på andre sijdan om
Stoorsiön belägit, altså kan rätten intet därtill göra.
25. Hans Larsson på Wärköön beklagade sig eij wärkel. niuttit häradzrättens doom den 9 och
10 januarij 1684 till goda, i dhet han bordt få af Hallens tinglagh dess landziämbna till Sunne
tinglagh, och allenast fått 26 dahl:r s.m:t, där doch 24 öre s.m:t af huar röök bordt utgå, som
bestå af 80 rökar, begärandes wetta huaruti resten består, då lensman Chresten Pederson
upwijste fördetta sochnskrifwarens Nills Pedersons uprättade längd a:o 1685 på rökarne, som
borde betala landziembnan till Hans Larson, bestående af 78 rökar [fol. 496r] à 24 öre s.m:t och
på 51 kårsat och uthstrukit, som belöper 38 d:r 8 öre, och gevaldiern Raal Rafe quitterat
allenast 26 dahl:r s.m:t och sålledes skall mindre wara lefwereradt än upbars 12 d:r : 8: –,
därtill medh skall innestå af 27 rökar à 3 m:k s.m:t. Huarom lensman tiltalltes och swarade at
sochnskrifwaren Nills Pederson, som upbördzman war, må derföre göra redo, och han allenast
fölgdt gevaldigern och sochnskrifwaren at exequera dee mothwillige, som och skedde, men
huru dee inlöst panten är honom okunnigt, och kan därtill intet swara, wettandes at somblige
ibland ofwannemde 27 röker hafwa af general och gouverneuren Carl Sparre frijbreef för all
inbördes tunga, boendes Nills Pederson i Nårie, huarföre undersöktes derom, och hafwa
effterskrefne inga laghlijkmätige undanflychter, fastän somblige warit i krijgztiensten och
hafwa derföre niutit sin löön och soldh, och måste lijkawähl som een annan bonde för sine
hemman Kongl. Maij:ts och cronones utskylder göra, och altså effter liquidation kommer på
huardera 24 öre s.m:t.
Hallen sochn
Trappnäs, Mårten Jonson
Gåje, Halfwar Jeppeson
Låsböhle, Jöns Jonson
Hammarnäset, Bertill Person
Mårtsund, Anders Johanson
Norderö sochn:
Brasta Jöran Johanson
Öhlstad, Oloff Hanson
Qwissle, Nills Wijpa
Marieby sochn:
Ib:m, Halfwar Olufson
Swedie, Peer Anderson
Halabacken, Erich Olufson
Jerstad, Hans Rytter
Kläppe, Anders Larson
Effterskrefne warit öde:
Öfwerhallen, Erich Gunnarson
Hälliesundh, Jon Persson
Hammarnäs, Jon Olufson
Öhlsta, Anders Pederson
Backen, Elias Olufson
Tiwarsgården, Nills Olufson
Böhle, Chrestiern Steenson
Gethåsen, Oluf Olsons änckia
Järsta, Peer Olufson uthfattigh [fol. 496v]
H:r Elias Thalin för Jerstadh och Mårten Olufson i Tiwarsgården opwijse frijbreef eller
betalla.
Wärköhn, Hans Larson warit påsthemman. Böhle, Nills Hanson bewijsa med quittens
hafwa betallt eller betalle dess halfpart.
Ålsta, Jon Hemmingson och Jöns Person i Wästanedh åligger at bewijsa sigh wara pantat
och den löst eller betallt.
26. Oloff Jacobson upbödh andra gången Erich Swänsons hemman i Arfwesundh à 4 tunland
för 100 d:r s.m:t, warandes köparen å sin hustrues wengnar dertill bördigh, och det oklandrat.
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27. Peder Anderson upbödh andre gången Oloff Nilsons hemman i Swedie à 1 ½ tunl. för 32
d:r s.m:t, warandes dertill bördigh, och nu skiedde utan klander.
28. Anders Peerson i Öfwerhallen upbödh andra gången odelshemmannet i Öfwerhallen à 4
tunland för 140 d:r s.m:t, inbördat af sine syskon oklandrat.
29. Peder Bertelson upbödh andra gången sin syskons hemman i Öfwerhallens by à 4 ½
tunland, som han inbördat med 158 d:r : 12: 20 p:g:r s.m:t.
30. Jon Peerson i Helliesundh upbödh förste gången sahl. Erich Bengtsons hemman wästre
gården i Högsta, som han kiöpt af dess änckia hustru Lucia Erichsdotter för 65 r.d:r, och effter
mätesmanna ordom bekomma sitt förrådh och huusrum i gården i sin lijfstijdh, som köpeskrifften den 15 aprilis a:o 1690 innehåller, warandes köpet eller hemmanslössn skedt utom
börden och förbehålles cronan till lösn der icke någon af bördemännen innom lagzsens determinerade tijdh dhet klandrar och löser. [fol. 497r]
31. Kongl. Maij:tt läth andre gången opbiuda Höhlans gård och hemman af 6 tunland, som är
kiöpt till capitens bostelle för 200 d:r s.m:t näste bördemän till lösn, oklandrat.
32. Jöran Johanson incaminerade 2:ne lagbudne och lagståndne köpeskriffter på Oloff
Påhlssons halfwa hemman i Brasta à 1 ¾ tunland för 90 r.d:r effter köpeskrifftens lydelse dat.
20 october 1670, som 3:de gången warit opbudit d. 22 octob. 1675, nästom frändom till
återlössn, iembwäl och inlöst Gunnar Gunmundsons i Åcke och Mattmar sochn arfwpart och
odalsrätt i Brasta hemman för 22 r.d:r, som lagståndit är d. 28 feb.1678, hafwandes han
sålledes lagligen med sitt köp fortfarit, och ingen af bördemännen dhet klandrat, dy dömmes
derå laga fångzbreef.

Ting den 13 och 14 juni 1694
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 127r – 134r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 155r – 165r, RA.

Anno 1694 den 13 och 14 juni höltz laga ting medh allmogen aff Hallens tinglagh, närwarande befallningzman Lorens Backman och desse såto i nämden.
Nills Nillson i Qwissle
Tyris Mårtson i Mårtsundh
Mårten Peerson i Myckelåsen
Jon Olufson i Åhlstadh
Erich Olufson på Hammarnäset
Peder Mårtenson i Gåje
Oloff Erson i Ytherhallen
Halfwar Jonson i Trapnäs
Peer Mårtenson i Jerstad
Peder Mårtenson i Högen
Oluff Simonson i Wästanedh
--- --- --1.

Dato aflade Oluff Simonson sin tålfmans edh å book.

2.

Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater och resolutioner.

3. Dato undersöktes om Peder Olufsons hemman i Jerstad uti Mariæby sochn och befans
deth wara optagit på friheet anno 1692 af Oluff Elieson, och hwarken contribution för 1692
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eller andra uthskyllder giordt, förutan lagmans- och häradzhöfdingzpenningarne till datum,
såwida frijheetzåhren icke exspirerade äro.
4. Elias Tahlin i Marieby och Järsta beswärade sig öfwer comministri h:r Nills Sundels
drängiar Johan Jonson och Erich Olufson för deth dee på hans skogh olåfwandes huggit
förledne winter wedh widh Lucimyran, och des slått däraf blifwit oreen, och strax ofwan
gården theslijkes, huarigenom slåtten och lijdit mehn? Resp. att dee fått låf aff grannen Päder
Mårtenson, och där huggit 5 eller 6 lass, wettandes intet annat än deth på hans skogh skiedde,
eftersom bäggies skogh liggia sijdelångt wid hwarannan. Peder Mårtenson tilstår sig dem
gifwit låff, och at allenast en wägh löper emellan Elias och hans skogh, och ofwanför gården
allenast een tårr tall huggit, och sunnan för gården med Thalins drängz Johan Törngrehns
minne och låff 2 eller 3 lass badstuguwedh, men actor föregaf att så en som annanstandz är
mycket huggit, och at prästedrängiarne [fol. 127v] lära huggit wedh där allt in på wåren.
Drängen Erich Olufson föregifwer sig råka Elias en gång och blef tilltallt för wedhugge och
sagt till sig hafft låf af Peder Mårthenson och blef underwijst deth wara på Thalins, då Tahlin
skall bedit honom köra längre wästeruth, därest braf tårretallar skulle wara och dem hugga,
och med deth samma kunde han få nyttia samma wägh, därtill Elias nekar, och Erich beropar
sig på tillstädes warande dragoner Börie Biörkman [och] Peder Knapp, som skola hördt
honom få låff, fastän han sedan intet dijth war, och at feltwebell Hans Rytter sagt sigh där
wedh huggit med låf, och Peder Mårtenson berättar honom dijth uthhuggit några lass.
Drängiarne föregifwer sig intet huggit inwid Lucimyrans slått. Actor uthläth sig intet willia
meera begiära än hans slått må rensadt blifwa på Lucimyran och ofwan gården, men här effter
wara frediger på sin skogh och ägor, elliest skall denne prætention stå öppen. Herr Nills
låfwade låta sina drängar rensa slåtten, fastän dee neka fält något på Lucimyrans slått.
5. Skogzellden på Gietåsskogen förledne sommar 1693, som ingen wille kännas medh, och
blef dilationerat at bättre undersökiadt, efterfrågades, och Gietåsmännen föregofwo, som å
höstetinget, sig deth intet giordt eller kunnat få kundskap hwem deth hafwer giordt, det dee
andra sochnemännen och säija, och dee till med at wägen der i neijgden löper till fiällen åth
qwarne- och fäboställen, och at dragoner gå där dag om dagh at meta i fiällälfwar och siögar,
och at Giethåserne woro den tijden på sine sloar och intet kunde blij någon warse, och tilbiuda
Gietåsarne sig willia och kunna med trygdt samwete gå lagh hwarken deth hafwa giordt eller
wetta hwem dhet kan giordt hafwa, det Mårten i Bäck med andra sochnemän säija sig wilia
och kunna säkert giöra, och widare underrättelse och uplysning kan man intet bekomma,
betygandes länsman ingen stoor skada des medelst wara på skogen eller någon slått skedt. [fol.
128r]

Enhälligt votum: Skogzelldh som förledne sommar warit löös på Gietåhsskogen, och
sedan af sammankalladt manskap blifwit utsläckt, och på höstetinget wille ingen kännas widh
den utsläpt hafwa, och dy gafs dilation at sökia igenfinna den bråtzlige, hwarom och nu är
undersökt, och hafwa Giethåserne tilbudit gå lagh sig deth intet förordsakadt eller wetta hwem
deth giordt, deth Mårten i Bäck och Chrestier i Kläppe säija sig kunna eedelligen giöra, och
widare underrättelse kan man intet därom bekomma, altså voterades eenhälleligen till
fölliande doom: Att eftersom ingen märkelig skada därigenom är timat och händt, och den
bråtzlige icke igenfinnes, altså finneer rätten skäligt sochnan derföre i anledningh och krafft af
Kongl. Maij:ts skogzelldzplacat a:o 1690 frijkallar, helst och emedan som ingen merkellig
skadha är skedt.
6. Länsman Chresten Pederson beswärade sigh öfwer Oluff Erson i Höhla för dhet han näst
för pingest efter drängen Mårten Mårtensons gifne budh at komma sielf med sin häst och
skiutzsa och bewaka fången Andhers uplänningh som skickades söder åth och allenast sändt
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hästen och en liten gåsse, och dy hafwer länsman måst sielff föllia till Owijken och honom
bewaka? Resp. at han fick budh at skaffa häst, men intet at föllia sielff, hwartill han inga
stunder heller hade, och dy sändt sin gåsse. Drängen Mårten berättar och påstår at han honom
tilsagdt at komma med sin häst, och han frågadt om icke capiten skall deth få wetta, och
gifwit till swaar at allmogen skall honom skiutzsa och ledsaga och bedit honom skynda sigh,
och han sagt sig skolla sända pijgan med hästen, och Mårten swaradt deth intet taga lagh.
Mårten påstår sig sagt honom till at komma med sin häst sielff, huarutinnan honom gifwes
witzordh, efftersom en intet kan uthj sådanne ährender och beställningar hafwa wittnen, och
wore iu större gravation och beswär at den ena skulle sända [fol. 128v] hästen och den andra
karlen, och emedan Oluff intet efterkom budh och befallningen, skickades hans häst tilbaka.
Samptel. votum: Såsom Oluff Erichson icke hafwer efter länsmans bud genom drängen
Mårten Mårtenson kommit sielff med sin häst at ledsaga fången Anders uplänning och een
annan måst dhet giöra, altså finner rätten skälligt at han för tredsko och olydno efter 33 cap.
Tingmålabalcken böter 3 mark till treskiptes.
7. Oluff Mårtenson i Tifwarsgårdhen kärade till sin sahl. moderbroders Oluff Bengtsons
arfwa i Wästanedh för dhet han intet fått sitt nöije för sin där giorde tienst in på deth femte
åhret, och allenast på bytet fått 16 ½ d:r s.m:tz wärde, som han säger sigh på räkning tagit,
men intet dermedh cederat all sin fodran förtiente löner. Resp. att han och hustrun under sin
tienst fingo sina sletzkläder så mycket som tarfwadhes och på arfskifftet kommit öfwereens
och låtit honom i ett för allt bekomma i wärde och penningar 16 d:r 16 öre s.m:t, som länsman
Chrestier Päderson bewittnade sant wara, och at dee därom handsloges, som dåwarande
tålffman Jöns Pederson i Wästanede och kan betyga, hwartill actor intet neka kunde och sade
sigh måtte därmed nögd wara. Men såsom han war tagen till Oluf Bengtsons sytningzman
efter contractet af den 23 septembris 1681, af gode män verifierat, och deth på laga tingh den
9 november 1681 och den 16 december 1688 utan klander opbiuda låtit, och medelst sin
siukligheet måst därifrån, altså och emedan som han dessutan är den dödas systerson, begärer
han blij närmast till hemmannet?
Resp. att broders son Nills Jonson ähr närmare och gården förledne wåhr antagit, och där
Oluff hade hafft någon prætention om sythningen kunnat det utföra i dee 9 el. 10 åhr Oloff
Bengtson sedan läfde, hwarom han offta skall honom bedit låta sig wetta, och han intet därtill
giordt, hafwandes derföre Bengtson sielf i sin ålderdom måst hemmannet förestå, och medh
[fol. 129r] Pädher Tageson wille accordera at antaga Oluff Mårtensons hafde sytningzrätt som
Olufs fader och Nills Hansson hindradhe, och därmedh tillsade han honom Päder en wiss löön
at bekomma af deth lösa, och om deth icke skulle tilräckia niuta i deth fasta, hwaruppå
uprättades skrifft, hwareffter han på bytet blef förnögd, och huarken wille Oluff Bengtson
hafwa Oluff Mårthenson eller wille Oluff Mårtenson dijth, och derföre intet tallte därom enär
Bengtson wille antaga Tageson, och nu är broderssonen Nills Jönson på camperingen at insättia en karll till dragon för sigh. Oluff Bengtsons efterläfwerska hustru Brita Jönsdotter
hafwer och sin 1/3 i det fasta, och ingendera lösningzrätten updragit och pijgans Märit Siulsdåtters 1/6, som är lijka arftagare med Oluff Mårtenson, reserveres efter lagh.
Enhälligt votum: Alldenstundh Oluff Mårtenson hafwer på byte och arfskifftet effter Oluf
Bengtson 1693 kommit öfwereens med dess arfwa om giordh prætension för sin giorde tienst
och arbete, i anledning af oprättadt contract om sytningzrätten, och derföre niuttit i wärde och
penningar 16 d:r 16 öre s.m:t, som lensman Chrestier Pederson betygat skee, och med handslagh blef bekräfftadt, hwartill Oluff Mårtenson icke kan neka, altså förblifwer dhet därmedh,
och Oloff Mårtensons hafde fordran därutinnan uphäfwes. Sedan, anbelangande hans begäran
at kunna blij närmast till Oluff Bengtsons hemman i anseende till hafde sytningzrätt, så finns
1:mo) att han sytningzwilkoret sielf medelst sitt siuklige tilståndh uti Oluff Bengtsons
bårtowarande afstådt; och 2:do) uti 9 eller 10 åhrs tijdh sedan, medan han läfde, därpå intet
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tallat, hwarken i dee åhren han någorlunda förmådde hemmannet sielff förestå, eller då han
sedan wille taga till sytningzman Päder Tageson; 3:tio) hafwer han på arfskifftet ingen
prætension derpå giordt, utan betallning för nederlagdt arbete bekommit och derföre
förordnades broderssonen Nills Jönson på hemmannet; och 4:to) hafwer brodersonen Nills
Jönson [fol. 129v] större rätt än Oluff Mårtenson, som är systerson, af hwilka skiähl
häradzrätten intet kan finna Oluff Mårtenson kunna niuta någon præference framför
broderzsonen Nills Jönson därutinnan, och altså blifwer Nills därwidh conserverat för lössn,
dåch reserveres pijgans Märet Siulsdåtters 1/6 i besagde Oluff Bengtsons hemman.
8. Nills Erson ifrå Höhla tilltallte sin broder Oluf Erson om besittningzrätten af
fadershemmannet i Höhla om 2 5/6 tunland, warandes trenne bröder, Påhl, Nills och Oluff och
twenne systrar, Anna och Märit, och hafwa Annas och Märitz män, corporalen Jöns Hiort och
dragon Mårten Buhrman opdragit sin swåger Nills Erson sine hustrurs lösningzrätt i anseende
till swärmodrens bättre skiötzell à 10 d:r s.m:t efter oprättadt skrifft d. 26 martij 1694,
hwilken länsman Chrestier Pederson och sochnskrifwaren Peder Höök till wittnes underskrifwit, och betyga så sant wara. Och eftersom broderen Påhls nambn intet står under
bemelte skrifft, frågades om han då war tilstädes? Resp. icke då enär den formerades, utan
tillförenne i länsmans och Erich Mårtensons i Trappnäs närwaru cederat sin rätt till Nills
Erson, och låfwadt cedera och eftergifwa på sine jordepenningers lösn 4 d:r s.m:t, och förr än
Oluff skall där sittia förr skall han taga gården, som äldsta brodren är, och tillförenne warit
besluttit och tillförenne een gång berättar Lars Jonson i Kläppe Oluff bedia Nills syta modren
wäll, så wille han honom intet trängia, deth Oluff säger skiee förr än bythet skedde.
Färieman Hans Jonson Krook berättar sigh förledne natt warit hoos Påhl Erson och hörde
honom till Nills säija sig hålla giorde löffte om hemmannetz lössn till honom uti gode mäns
närwaru. Oluff Erson hafwer ochså tilförenne till honom warit och hafft Elias Thalin med
sigh, och berättar Oluff deth Påhl allenast sagt sig skänckt Nills 4 d:r s.m:t och at dee må
dragas om besittningen. Modren, hustru Gunilla Nillsdåtter, som äger 1/3 i hemmannet, tycker
bäst wara at Nills kommer at besittia fadershemmannet, som mäst där arbete giordt, och i
sidstledne [fol. 130r] oåhr dhet uppehållit och förswaradt. Oluff har deth besådt fyra gånger och
ingen byggnadh giordt i sina åhr.
Enhälligt votum till fölliande doom. Aldenstundh Nills Erichson hafwer sin äldsta
brodhers Påfwell Erichsons och systrarnas lösningzrätt i fadershemmannet Höhlan, och
modren hustru Gunnilla Nillsdåtter som äger 1/3 däraf, hälst seer at Nills som mäst därpå
arbetat, blifwer där besittiande, och såsom han fast större rätt därtill hafwer än broderen Oluff
Erson, altså i krafft och underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts resolution gifwen samptlel.
allmogen på rickzdagen a:o 1680 och dess 30 §, iemwäll och efter högstbem:te Kongl. Maij:ts
placat d. 10 junj 1684, huru skattehemmannen böra af bördemännen inlösas, finner rätten
skälligt at Nills Erichson å rättan fahrdagh nästkommande åhr 1695 tilträder
fadershemmannet och det effter mätismanna ordom inlöser, och Oluff Erson måtte hafwa
fördragh med sin lösn uti 4 åhr, eftersom han deth så längie utan lösn sig till gode brukadt
hafwer.
9. Segridh Jonsdåtter ifrån Öfwerhallen hafwer stembdt hustru Gunnilla Nillsdåtter i Höhlan
för ett fåhr som hon tingadt och tagit och strax skulle wara bårtkommit, och hon eij wellat
betalla, äre så förlijkte at Segridh fått 28 öre s.m:t sigh till nöije.
10. Erich Gunnarson i Öfwerhallen tilspordes utaf huad tillfälle och ordsak hans hustru Märit
Pedersdåtter sidstledne 5:te dagh pingest uti skogen blifwit dödh? Resp. med gråtande tårar,
att dee fölgdes om morgonen at taga någon furubarck pass ¼ mijhl ifrå byen, sig och sina 4
små barn till föda och underhåld, och stående wid een tall som skulle falla på den förras tull
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wore fallen, och wid dhet han fälla skulle, lijkwäll åth dhen förres tull gått, och altså träffadt
henne på hufwudet, hwaraf hon genast utan roop och något [fol. 130v] tahl dödde, beklagandes
med bittra tårar hennes dödellige afgång, och sitt och sina barns därigenom förökade
elländigheet. Hans grannar Anders Pederson och Päder Erson betyga dem uti rätt ächtenskaps
kärlek och sämia i sin fattigdom läfwadt, och at hon med grannarne uti godt förtroende och
wänskap altijdh warit. Erich Gunnarson tilfrågades om han med trygdt samwete kan giöra
edh, dess williandhe ingen ordsak warit till hennes dödh? Resp. att han deth utan fahra kan
giöra, och tager Gudh till wittne därutinnan, som deth weeth, och kan wäll få grannar och
någrannar [lite mer avlägsna grannar] som kunna med sig gå lagh och wådaedh giöra, deth
närwarande Anders Pederson och Peder Erichson af deras goda sammanläfnadt säija sig
kunna tryggelligen giöra. Och Anders Peerson blifwit till honom kallat at trösta och bewaka,
det han säger sig giöra, och betygar honom i stoor sårg wara, och beklagadt sin och sina barns
sårgh och olycka, deth Gudh wille lindra och understödia med sin helige andes hugswalelse.
Hwilket nämbden togh i betenckiande och stadnade eenhälleligen i dee tanckar, intet kunna
beswära honom med wådaeden, medelst deth dee så såthe sammanläfwnadt hafft, och han
efter hennes dödh så bedröfwat warit at han i några dygn intet kunnat något förtära, utan
beklagadt sin goda hustrus oförmodelige och hastige dödzfall, och där hoos wetta nämbden
honom warit altijdh stilla och from emoth alla, och aldrig hördt honom den ringaste oenigheet
med någon hafft, och kunna sielfwa gå lag med honom.
Såsom Erich Gunnarson efter intygandet hafwer i godh sämia och ächtenskaps kärleek
läfwadt med sin hustru Märit Pedersdåtter, och hennes oförmodellige afgång högeligen
beklagadt, och han utlåter sigh kunna med tryggdt samwete giöra wådaedh, dhet hans grannar
Anders Person och Peder Erson med honom wille säkert gå, och nämden theslijkes, altså är
för skälligt funnit låtha därmedh beroo, och under höglofl. Kongl. Swea håffrättz nådh och
äntellige resolution ödmiukelligast hafwa heemställt.
11. Håldne husesyn den 14 maij sidstleden på furiers bostelle under h:r capiten wälb.
Gerhardt Lilliekrantz compagnie [fol. 131r] Backen i Norderö sochn af 4 1/3 tunlandh, uptagit af
öde 1679 af Erich Påhlson Lapp och Simon Erichson på tree åhrs frijheet och Oloff Hanson i
Önstad och Mårten Olufson i Tiwarsgården warit löfftesmän, hwilket furiern Mårten Rytter
antagit 1694 om wåhren, öfwersågz och afdömbdes, nembl.
Östra stufwan 10 ¼ ahlnar lång 9 ¾ ahlnar bredh med färdigt innanrede, spisell och
bakugn färdigh och felas skåttspield i bakugnspipan, men forman behållen som köpes à 16
öre. 2 st. rutor i [ena] fönstret aldeles bårta à 2 öre. Gålfwet till 1/3 odugelligit, hwartill
pröfwes behöfwas 5 tillior som in alles beräknas à 8 öre. Nårra syllan ruttin under, som intet
skall wara till mehns, och den södra dito wid södra knuten skadd, som kan conserveras med
bräde och uthålla dråpp in på knuthen för 3 öre. Taket något dråppigt, som belägges med
näfwer och kan giöras färdig med 20 öre, och 3 tålffter klufwin taakwedh med dijthläggiandet
för 24 öre. Skårssteen ofwan taket okalkslagen, som kan giöras med 1 d:r s.m:t. Skrålåset på
förstugudören repareras medh 4 öre s.m:t. [Facit]
3: 25: – .
Wästra stufwan 8 ¼ ahlnar lång och 7 ahlnar bredh, spiselln färdig och felas muhrstången som köpes för 16 öre. Jernstålpen för 16 öre, spiellet för 24 öre. Nårra långsyllan
bewaras med näfwer och ståck för 6 öre. Taket med näfwer belägges för 1: 7: –. Takweden
kan kåsta med des upläggningh 2 dal:r s.m:t. Skårssteen kalkslåes för 24 öre, och eftersom
spiselln skall inryka, måtte muhrmestaren för tagne betallningh bota. Förstugudörejernen
lagas med 1 öre och hakan med 1 öre. Skrålåset lagas för 4 öre.
Facit in alles
6: 3: – .
Låfftsbyggningen öster i gården [lucka] ahl. lång [lucka] ahl. bredh af twenne underrum
och twenne öfwer med dugeligh tällningzbåtn, portljder med porten under låftzbygningen,
halfwa taket repareras och giöres dråppfritt med näfwer och taakwedh medh 2: 21: – .
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Portstålparne nedantill förruttnade och giöras nya för 8 öre. Wäster wäggbandståcken på
nårra låfftet till ytan något ruttin, som pröfwes intet skada och wara till mehn. Twenne skrålåås färdige. Facit
2: 29: – .
[fol. 131v]

En bodh söder på gården 8 ahl. långh 6 ¾ ahl. bredh, afdelt i 2:ne rum, wäggiarne
duglige, allenast litet skadd på öfre ändan af dråpp. Nårra syllan och wäggbandståcken
sammaledes, som kan passera. Taket repareras ånyo med näfwer för 24 öre. Skrålåsen gambla
med dess nycklar, tages intet i consideration, eftersom låås efter förordningen finnes.
Kornladan wäster i gården 10 ½ aln i quadrat, wästre syllan något ruttin, wäggbandståcken och een ståck ther näst dito. Östre wäggbandståcken och een ståck ther näst ruttne och
oduglige. Nårra twärsyllan och een ståck ruttne. Bäggie rösten luta, deth ena in och deth andra
uth. I loan felas 2 tällninger. Å taket behöfwer repareras, 1/3 på östre sijdan, och på wästre
sijdan öfwerallt. Skattas altså odugelig, och een ånyo måtte upsättias som med nyttningen af
den gambla pröfwas kunna giöras med
12: – : – .
Gambla kornladan söder i gården kan brukas till foderhuus och kan afknythas och giöras
med brädtaak färdig för
3: – : – .
Källaren wäster på gården med steenmur 5 ½ aln lång 5 ahl. bredh och dugelig
tällningzbåtn, me[n] twenne ståckar intill steenmuren något förruttna och källareswalan
odugeligh med bodan ofwanpå. Och såsom källaren intet i Kongl. Maij:ts husesynsordning
specifieres, så kan des reparation ingom påläggias.
En ny stall 8 ahl. långh 7 ¼ ahl. bredh med foderrum in moth gamble kornladan och
skulla på, felas krubba och spilltor, för
–: 16: – .
Hemblige huset är dugelligit och kan passera, enär brädtaket lagas medh –: 5: – .
En stall östan gården 7 ¼ ahl. långh 6 ahl. bredh. Östre syllan något ruttnadt af dyngian,
gålfwet odugelligit och granbarkstaket dito, hwarmed åboen intet kan graveras.
Fähuset 8 ahl. i quadrat, är till wäggiar någorlunda behållit, men syllor och wäggbandståckar förruttnadhe och är i minsta laget, och kan eij swara efter hemmannetz stoorlek, och
dy måtte ett nytt opsättias för och medh
15: – : – .
Swijnhuset opbygges ånyo medh
1: 16: – .
Åkrarne äre efter ödesmålet upbrukade så mycket som tillförenne warit, allenast 4
mällingar wästre sädet, som i fast lägde legat, och i stället på annan orth så mycket [fol. 132r]
opbruttit men är litet giödd, som är förordsakadt af ringa där under warandhe ängiar, och i
framfarne åhren betyges wara slått därtill lagdt, och höö ibland kiöpt, altså kan därtill intet
giöras.
Humblegården östsunnan i gården à 13 ½ aln långh 10 ½ aln bredh och illa häfdat och
mäst odugeligh stöör som pröfwes kunna giöras färdig till 200 stöör med den förrige 16 öre.
Gärdzlegårdar å nyo 124 famnar,
dugellig dito 300 famnar,
halfdugellig dito 237 famnar à ½ öre
3: 22: 12.
odugelligh 65 famnar à 1 öre
2: – : – .
Ängesladorne äre till 6 st. och intet ånyo reparerade och kunna gålfwen och taken dels
repareras med
2: – : – .
[Summa]
54: – : 12.
Ofwanskrefne feelachtigheet dömmes löfftesmännen utan oppehåld och drögzmåhl ersättia och sökia dem som hemmannet optagit, och sedermera därpå hafde landbönder som dee
bäst kunna med 54: – : 12.
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12. Rustmestarens bostelle Hammarnäs i Hallen sochn 5 tunlandh synt den 18 maj sidstleden
som anno 1679 är optagit af åboen Jon Olufson, som niuttit tree friheetzåhr. Löfftesmännen
Peder Jonson i Lååsböle och Jöns Pederson i Wästanedh.
Wästre stufwan 10 ahl. lång 10 ¾ ahl. bredh med een afbalkadt cammare i förstufwan à 3
½ aln. Spisell och bakugn ferdige med dess tilbehör, och spiellet i cammaren håhligt och
förbättras medh –: 3: –. Duglige wäggiar, nårre och södre syllorne är ythan nedan under
förruttnadt och bör medh näfwer och ståck bewaras för 6 öre. På östre syllans södre knuth
bårtsqwällt ett stycke som eij hålles skadeligit, facit
– : 9: –
Östre stufwan medh förstuga och cammaren 10 ½ aln lång 10 ¾ ahl. bredh. Spiselln och
bakugn odugelig, men des tilbehör behållit. Syllorne och wäggbandståckarne förruttna, med
taket raffter och täckier [takwed] dito, och dee [fol. 132v] öfrige wäggiar duglige och kunna
brukas och æstimeras kunna till ny med deth gambla repareras för
16: – : –
Sängstufwan öster söder i gården med förstufwa med een liten afbalckadt cammare. Stufwan
7 ahl. i quadrat, är odugelligh spijsell, men skåttspieldet behållit, wäggiar, syllor och
wäggbandståckar odugellige. Denne gåes förbij, eftersom twenne stufwor och een cammar
med spisell desuthan finnes lijkmätigt Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordningh, dåch
reserveres Kongl. Maij:tt och chronan des jernredskap och fönster och annat efter husesynen.
En källare af steenmur 4 ½ aln lång 3 ½ aln bredh, tällningzbåtn odugeligh, dören och
skrålåset dito. Foderbodhan där ofwanpå till taak och wäggiar odugellig. Såwida källare intet
nämbnes i Kongl. husesynsordningen, så gåes den nu förbij, men jernredskapen reserveras.
Desutan är een hwalf dito behållen.
En ny badstufwa 8 ahl. långh 7 ahl. bredh med swala uthanföre allt ferdigt.
Herberget wäster på gården 5 ½ aln långt 5 ¾ ahl. bredt med öfwerbåtn öfwer portlidret.
Östre syllan och 2 ståckar thernäst förruttnadhe, taket odugligit, måtte nederhafwas och med
nytt repareras, som med taket kan kåsta
4: – : –
Gambla kornladan. Syllan på nårra långwäggen och ståcken thernäst förruttna, och wäggbandståcken ruttin, i östre twärwäggen 3 st. ståckar något förruttnade och taket dito. Måtte nederhafwas och förnyas till wäggiar och taak, som intet pröfwes kunna skiee under
5: – : –
Ett gammalt stegerhuus kan nyttias till foderhuus, eftersom i des ställe een ny bryggstufwa opsatt är. Locus privatus [dass] är ånyo upbygdt widh wästre stufwugafwellen och ett
wedlijder.
En ny stall 9 ahl. långh 8 ahl. bredh med höskulla à 4 hästrum, krubba och spillter
duglige. En dito wästan i gården brukelig till wäggiar och taak.
Ett gammallt fähuus. 3 syllor aldeles odugelig, dee andre wäggiar synes behålldne, och
ruttit gålff, kan eij giöras [fol. 133r] dugelligit, utan ett måtte ånyo byggias medh
15: – : –
Swijnhuus af nyo upsatt med barktaak och twå dörar. Ett gamallt redskapsskiuhl
brukelligit.
Åkeren fins än uti fast lägde 7 mällingar, deremot upbruttit nytt åkerlandh 4 mällingar i
stället, som medh den öfrige åkeren är i godt bruuk, felas altså 3 mäl. som oprestas och
bringas i bruk à 1 ½ d:r s.m:t
4: 16: –
Humble gården warit twenne gånger anlagd, men ingen frucht skapadt aff sigh, och
lijkawäll af een förfaren lagder. Icke desto mindre måtte han försökia widare.
Ny gerdzlegårdh 137 famnar,
dugelligh dito 200 famnar,
halfdugeligh 350 famnar ½ öre
5: 15: –
odugelligh 167 famnar à 1 öre
5: 7: –
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Qwarnställe fins, som brukas wårtijden, huset utruttit. Tans[?]myrladan och Stoorstehndroletz ladan repareras medh några ståckar af nyo, och några bräder å taken och gålfwen
odugelige, repareras medh och för
24: –
Larstansmyreladan aldeles odugl. opbygges för
24: –
Klingermyran är skogwuxen och behöfwer rödias som skeer med
12: –
Ladhan gammall, dåch dugl. förbättras något till tak och gålff
12: –
Bredderletz äng litet skogwuxit och afrödies och ladan repareres medh
12: –
Östbymyrladan lagas till gålf och taak medh
12: –
Södre rönningen wid Östbyen, ladugålfwet odugel. och taket repareras för
12: –
Östby medleste Rödmagzladan gambla behåldne wäggiar, nederste hwarfwet och några
ståckar förruttnade
16: –
Nederste Östby rödningen ladan göres nytt till nederste hwarfwet och halfwa taket med
nya brädher
16: –
Siöswedingen är skoghwuxit och behöfwer rödias, ladan är förruttnadt. Afrödies, och
ladan opsättes medh
1: 21: –
Ängeswijken nordan gården skogwuxit, för
24: –
dess lada repareras medh
6: –
Åkerladhan nordh om gårdhen repareres medh
15: – : –
[Summa]
65: 14: –
Ofwanskrefne fehlachtigheet dömmes Jon Olufson, som deth på friheet optagit och än
besitter, [fol. 133v] fordersampt och utan längre drögzmåhl ersättia, som åligger löfftesmännen
pådrifwa och laga, at han sin skyldigheet fullgiör, eller sielfwe swara därtill.
13. På fältwäbelens boställe i Wåge uti Hallens sochn ähr intet at syna, emedhan som intet
huus på tomptan är, utan förlengst under ödesmåhlet afbrände och sedan dhet a:o 1685 blef
anslagit till feltwäbells boställe, hafwer feltwäbellen åhrligen niuttit räntan af besparingen,
och åtskillige resolutioner om dess bebyggiande gifne, och huru h:r capiten dermedh förfara
skulle, men till datum intet efterkommit, aff huadh ordsak kan man eij wist wetta, emedan
som h:r capiten är stadder på camperingen.
14. Pehr Mårtenson ifrå Bäck upbödh tredie gången Hans och Mårten Rytters hemman i
Järsta och Marby sochn à 4 ½ tunlandh för 118 dahl:r s.m:t, som utom börden är såldt och
förbehålles Kongl. Maij:tt till lössn.
15. Oluff Jacobson i Kyrkbyen upbödh tredie gången Erich Swenssons hemman i Arfsundh
om 4 tunl. för 100 dahl:r s.m:t, som därtill bördig är.
16. Peder Bertillson upbödh tredie gången odallshemmanet i Öfwerhallen à 4 ½ tunl. för 33
d:r s.m:t, huar broderslått, görandes summan 158 d:r : 12: 20 s.m:t, och deth utan klander.
17. Anders Pederson i Öfwerhallen upbödh tredie gången sin faders odallshemman i Öfwerhallen à 4 ½ tunland, som han inbördat medh 140 dal:r s.m:t utan klander.
18. Peder Anderson upbödh tredie gången Oluf Nillsons odallshemman i Swedie i Marieby
sochn 1 ½ t:d som han inbördat af sine syskon.
19. Oluff Olufson upbödh förste gången Erich Nillsons hemman i Hammarnäs uti Hallen
sochn à 5 tunland [fol. 134r] för 84 r.d:r à 6 m:k s.m:t, som köpeskrifften den 9 april 1692 i
Backen daterat utwijsar, warandes hemmannet utom börden såldt, och förbehålles Kongl.
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Maij:tt och cronan till lössn, där icke någon af börden deth innom lagzsens tijdh klandrar och
inbördar.
20. Mårten Olufson upbödh förste gången Oluff Nillsons hemman i Mårtsundh af 2 ½
tunland, som sahl. Swen Andersons arfwingar uplåtit Mårten Olufson till kiöps för 75 dahl:r
s.m:t à 6 m:k s.m:t, huaraf Swen Andersons barn bekomma 60 dahl:r s.m:t, Mårten Mårtenson
i Bäck för ett ängz inlösning 15 dahl:r s.m:t, giordt och afhandlat uti Mårtsundh d. 11
november a:o 1693, dåch klandrat af Mårten Olufson på sin barns wegnar, som lembnas till
lagligit utförande.
21. Höhla af 6 tunlandh, hwars skatträttigheet Kongl. Maij:tt och cronan hafwer låtit sigh i
nåder tillhandla för 200 d:r s.m:t till capitens bostelle, upbödz tredie gången näste bördemän
till lösn, oklandrat.
22. Bertill Pädersson insinuerade een lagbuden och lagstånden köpeskrifft af sin swärfader
Mårten Mårtenson i Bäck på hans hemman å Hammarnäset af 4 tunlandh för 150 d:r s.m:t,
hwarmed han lagligen procederat, warandes sidste opbudet skedt den 1 aprilis a:o 1693
oklandrat, och sålledes lagståndit, hwarföre bewilliades därå doom och fastebreff.

Ting den 10, 11 och 12 oktober 1694
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:15a, fol. 248r – 255v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3817, fol. 320v– 329r, RA.

Anno 1694 den 10, 11 och 12 october höltz laga ting medh allmogen aff Hallens tinglagh,
närwarande befallningzman welbet:d Lorens Backman och desse såtho i nämden.
Nills Nillsson i Qwissle
Tyris Mårtson i Mårtsund
Mårten Person i Myckelgård
Jon Olson i Åhlstad
Erich Olson på Hammarnäset
Peer Mårtson i Gåje
Oluff Erson i Yterhallen
Halfwar Jonson i Trappnäs
Peer Mårtenson i Jerstad
Peer Mårtenson i Högen
Oluff Simonson i Wästaned
--- --- --1.

Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater.

2. Effterskrefne skattehemman äre tree gånger förmante och dy opbiudes skatterättigheeten
förste gången, nembl. Swedie, Peer Anderson; Jersta, Peer Mårtenson; Kläppe, Lars Jonson;
Erich Pederson ib:m; Wärköön, Hans Larson; Qwissle, Nills Wijpa; Helliesund, Oluff
Biörsons, Jacob Nillsons skattepart; Arfwesund, Erich Swenson; Högsta, Jon Pederson; Gåije,
Halfwar Jeppesons skattepart.
3. Effterskrefne illa bebygde chronehemman äre tree gånger förmante; Böle, Chrestiern
Steenson; Gietåsen, Oluf Olufson; Tiwarsgården, Gunnar Olson; Öhlstad, And. Peerson.
4.

Ryttar rusthåll Hammarnäs, Erich Jonsons skatte förmantes andre gången.

5. Päder Mårtenson i Mårtsundh prætenderade at lösa Swän Andersons hemman ib:m af
Oluff Nilson, som det kiöpt hafwer, och därtill obördig är, williandes bewijsa sig därtill wara
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bördig af det hans faderbroder Tyris Olufson gifwit Jacob Hemmingson igen hans uthlagde
penningar till giäldenärerne 55 r.d:r som Jeppe Mårtenson giordt, huilken war actoris faders
moderbroder. Tyris brukade deth allenast ett åhr, då han dödde. Efter hans dödh brukade
broderen Mårten Olson deth i twå åhr. Jon Olson i [fol. 248v] Hohlbacken brukade några åhr,
som war Mårten Olufsons styffader. Sedan Anders Johanson, som hade Jeppe Mårtensons
styffdåtter Elin Hemmingzdåtter till hustru, som sedan rymde till Nårie och af Jeppes hennes
faders hem[m]an war oförbårgadt 39 d:r s.m:t, huilka Peder Erson Bång henne betallte, och
Mårten Olufson aff broderens Tyris Mårtensons inlagde penningar af Peder Erson fått 24 d:r
s.m:t och Peder Erson transporterat sin rätt däruti till Bertill Pederson efter köpebrefwets
lydelse af den 8 november a:o 1681, huilket Mårten Olson tillijka med Peder Erson
underskrifwit. Samma kiöp upbödz förste gången d. 9 november 1681, andre gången den 8
maij a:o 1682 och tredie gången den 16 december 1682, alla uthan klander.
Utaf Bertill Pederson köpte Nills Gunnarson i Högsta deth, och effter ett åhrs förlåpp
sållde deth till Swän Anderson för 63 d:r s.m:t, som brefwet af den 16 feb. 1683 lyder, huarpå
köpebreef berättas wara giordt, och han deth brukat i sex åhr till sin dödh, huilket icke
igenfins i dee skriffter hans barns förmyndare upwijst. Effter Swäns dödh oplåto hans barns
förmyndare hem[m]anet till Mårten Olufson i anseende till hans giorde och prætenderade
fodran, som det brukadt i twenne åhr. Sedan kom swaranden Oluff Nillson därtill och det 4
åhr besådt och upwijst derpå bekomne köpebreef daterat d. 11 november 1693 aff Mårten
Olufson, at kiöpet war giordt 1690 Gregori tijdh om 75 d:r s.m:t, huaraf Swän Andersons barn
skulle hafwa 60 d:r s.m:t och Mårten Mårtenson i Bäck för ett ängh som warit pantsatt 15 d:r
s.m:t, och sålledes nöth Mårten Olufson intet efter giorde prætension på gambla skulden, och
dåch gifwit till förmyndarne 2 r.d:r såsom köpskilling, dem han intet igenfått.
Enhälligt votum: Såsom Swän Anderson betyges hafwa hafft köpebreef som ännu intet
upwijst är, och nödigt är at man kunde däraf see huru han därmed lagfarit, och om deth warit
laghståndit, altså kan rätten intet komma at döma däruti förrän bemelte köpzedell blijr
opwijst, som åligger förmyndarena till nästa ting att framskaffa. [fol. 249r]
6. Gunnilla Olufsdåtter ifrå Arfwesundh hafwer förledne winter S:t Matthiæ tijd födt barn
som ellofwa weckor läfde och bekänner drängen Erich Jonson i Högstad wara dess barns
fader, huartill han nekar, och hon wijsar honom rum och ställen därest dee hafft sammanlag,
och om hösten 1693 kommit till fäbodarne och hafft med sig een barnhatt som han af sin
moder fått. Han swarade deth hon den af sigh tagit, och han den på wägen funnit, men
Gunnilla säger hans moder den igenkrafd och icke fått, men Erich nekar sigh med henne hafft
beblandelse, och förebrår henne bekändt på dragon Johan Yström, och Gunnilla att Erichs
fadersyster Märit Ersdotter bedit henne intet bekänna på honom utan på Yström, som en och
annan gångh där warit, huilket hon giordt och bekändt, och nu föregifwer sig medh honom
intet olåfligit umgiängie hafft, och han allenast een gång legat i säng med henne.
Tyris Mårtenson i Mårtsundh, därest hon födde barn, berättar sig höra barnmoderskan
bedia henne bekänna barnfaderen, så blijr hon förlöst, och då bekände hon på Yström, och
dermed blef förlöst. Johan Yström bekänner sig Michaelis tijdh 1693 hehl drucken liggia i
säng med henne, och weth sig med henne inghen beblandelse hafft, det hon bäst kan wetta,
som omsijder bekände Johan Yström Mickelsmesstijden 1693 hafft een gång olåfligit
omgiengie med sig. Och såwida hon dhet bekände tog Yström det på sig, fastän han deth
inthet wäll mins, ursechtandes sigh det af naturlig swagheet giordt med den lättfärdige
menniskian, berättandes sin hustru Kerstin Pedersdåtter wara född i Giefle och 1689 härifrån
reest [söder åth, och funnit henne igen uti Roslagen och Lena sochn] (då dee warit ifrå
huarannan i 5 åhr) och folgdz hijt till landet, och hon intet wille här trijfwas, och war siuklig,
och han altså begiert låf at föllia henne bårt, och folgdt allenast till Hambrånge sochn, där han
skilldes ifrå henne näst för juhl 1689, och sedan intet hördt af henne, fastän han fem gånger
244

medh dragoner som gått söder åth, både till Gieffle och Upsalla skrifwit. Hon hade sin slächt i
Giefle. Fadren war fiskiaren Peder Bäck, och hennes syskonebarn Peder Bäck, och hennes
swåger halt-Jon war tullknecht i Giefle stadz södre tullport. Hans fader war [fol. 250v] [fol. 249v250r utan text] Anders Olson, ålderman för lijnwäfwarne i Upsala, därest hust. Kerstin hade sin
kista och några saker. Erich Jonson bekändhe omsijder sig hafft med henne olåflig
beblandelse om wåren 1693.
Samptel. votum: Emedan Erich Jonson hafwer wårtijden 1693 häfdat och besåfwit
Gunnilla Olufsdåtter, och hon födt barn S:t Matthæi tijdh förledne winter, altså plichtar han
efter 3 cap. Gifftmålabalken L.L. med sina 40 m:k och Gunnilla efter Kongl. Maij:ts resolution 1694 medh 20 mark. Och såsom dragon Johan Yström henne sedermeera S.t Michaelis
tijdh 1693 häfdat och owist är om hans hustru Kerstin Pedersdåtter, som här ifrån landet a:o
1689 in decembri reest söderåth och han inga tijender fått om hon läfwande eller dödh är,
altså finner rätten säkrast wara intet däruti dömma förrän wissheeten därom ifrå Giefle och
Upsala kan inhemptas och ernåes.
7. Oluff Nillson i Mårtsundh kärade till sin granne Mårten Olufson ib:m för deth han
sidstledne lögerdaghz affton kommit drucken till honom och tagit för halssen och bracht till
wäggen och sedan med håret dragit därifrån, som begyntes därmedh at hans son Peder
Mårtenson först kommit in och tallt om det han stembdt honom för hemmansköpet, och sedan
kom Mårten, då Peder sagt Oluff Nillson hafwa köpebreef, och han swaradt deth wara lögn,
och om så wore hade han det stullit sig till, och Oluff säger sig swaradt at den som det säger
må wara tyff till des han det bewijser. Därmedh fattade Mårten honom för halssen och strupan
och hafft till wråhn och wäggen, och sedan med håret dragit honom derifrå, och blefwe
åthskillde af dragon Mårten Resoluth. Resp. Peder, at han om afftonen dijt gått, som grannar
pläga giöra, och Oluff begynt talla om bekombne stemningh, och war däröfwer ondh, och så
kommit at ordkastas därom, men intet ondt dermed ment. Mårten föregifwer sig skola bedia
barnen komma in till måhltijdz, och fan Peder wara hoos Oluff, som wore stickne, och Olufs
hustru Elin Andersdåtter brukadt fuhl mund, och kallat honom både tyf och skiällm, och hon
hafft ett trästoop i handen och stött honom litet för mund, och Oluff stått bredewidh och altså
skuttit dem ifrå sig, men honom intet tagit [fol. 251r] för halssen eller håårdragit, och skulle
dem stemdt för skälsord om hans wittnen warit så när widh handen. Oluff Nillson säger sig
tillsagdt Mårten Resolut at sigh infinna, men intet kommit.
Såsom dragon Mårten Resolut intet är stemd uthan tilsagd af Oluff Nillson, och han sig
icke infunnit, och såwidha han warit tilstädes enär slagzmåhlet skall händt, så kan rätten intet
komma at saken afdömma, utan opskiutha till nästa laga tingh.
8. Lars Nillson i Helliesundh hafwer stemdt Oluff Mattzson i Helliesundh för ett åkerstycke,
och första tingedagen sig intet inställt, eij heller den andra till klåckan 9, huaraff tingzrätten
måtte opstå och wäntha till klåckan twå effter middagen, då dee sig infunno. Altså böte
huardera för olydno efter 33 cap. Tingmålabalken tree mark till treskiptes.
9. Lars Nillson i Helliesundh kärade till sin granne Oluff Mattzson ib:m om twå mällingar
nyland som skall wara kommit som pantewijs ifrån hans hemman för 36 åhr sedan för 8 r.d:r
och skall liggia mitt uti hans åkergierde, och den tijden skolla dee bytt sina åkrar tilhopa,
begärandes deth under förra och rätta bohlstadh? Resp. att han hördt samma twå mällingar för
60 åhr sedhan warit kiöpte ifrån hans hemman för 8 r.d:r och at dee liggia mitt i hans åker, där
Lars intet äger, och samma twå mällingar opgiorde till åker, och brachte till fult bruk.
Enhälligt votum: Såsom twå mällingar nylandh befinnes i mannaminne wara pantewijs
eller genom köp komne ifrå Lars Nillsons hemman i Helliesundh till Oluff Mattzsons ib:m för
8 r.d:r och sedan bytte in i Olufs åker, altså till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts placater
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de annos 1673 och 1677 om skattskyldig jordzdehlningh, dömmes bemelte twå mällingar till
förre bohlstadh, och effter Kongl. Maij:ts resolution af den 10 martij 1685 emoth lösn för 8
r.d. à 6 m:k s.m:t, som är 12 dahl:r s.m:t.
10. Påfwell Jonsson i Wällwijken tilltalte Hällie Jonson i Ifallsnäs såsom een ombudzman för
dess modher [fol. 251v] att hon intet för 1693 niuttit medelst sin 1/3 i hemmannet Höhlan sitt
föderådh af den halfwa gården h:r capiten Gerhardt Lilliekrantz brukade, begärandes wetta
huru dermed skall blifwa? Resp. att om hela gården köpslagades med Kongl. Maij:tt och
chronan, och capiten tillträdde dess halfpart 1693 om wåren, emedan som betallningen
försäkrades stundelligen föllia, och h:r capiten lijkawäll förruth uthlöste Lars Jonson för sin
1/3 med 200 dahl:r k.m:t, och Gregori tijdh 1694, då Påfwell Jonson skulle boföra derifrån och
lembna sin hafde halfpart, befarade capiten at modren skulle stadna quaar, och dy bedit Hellie
komma och taga dess lösn, fast penningarne icke wore falldne, (som ännu icke skedt är) dhet
han giorde, och intet omtallte någhot, eij heller 1693 om wåren, enär sädes skiäppan skulle
bäras uth, hwilket allt Hällie tilstår, föregifwandes sig icke kunna kräfia capiten eftersom
Kongl. Maij:tt och icke han köpt skatträttigheeten och at h:r capiten nekadt sig willia gifwa
henne något förrådh.
Enhälligt votum: Aldenstundh Kongl. Maij:tt nådigst hafwer låtit sigh tilhandla
skatträttigheeten af hemmannet Höhlan till capitens bostelle och befallt sitt estatzcontoir effter
träffadt kiöp dess lösn föllia låtha, som och låfwadt derpå assignation gifwa, men af
huariehanda hinder, som i stora rijkzsens affairer förefalla kunnat, till datum icke skedt är, och
capiten welb. Gerhardt Lilliekrantz icke desto mindre föruth betallt ena trediedehlen till Lars
Jonson medh 200 dahl:r k.m:t 1693, och deth åhret brukadt hemmannetz halfwa deel, med
förordh intet gifwa något föderåd till dess modher, som ägde 1/3, och hennes ombudzman
Hellie Jonson inthet kunnat hennes penningar af capiten fodra, efftersom Kongl. Maij:tt och
icke han köpslagadt, och penningerne icke wore uthgångne, men h:r capiten lijkawäll wid
deth Påhl Jonson förledne winther skulle träda ifrå sin halfwa gård, låtit af egna medell Hällie
Jonson få gummans 200 d:r k.m:t, altså kan rätten intet finna huarken capiten eller Hällie
wara skylldig något förrådh till henne för 1693 at gifwa.
11. Feltwäbell Hans Rytter tilltallte Elias Olufson för [fol. 252r] deth han a:o 1677 brukadt
hans faders hemman i Järstad, och han lijkawäll måst effter befallningzmanns Jonas Flodins
executionszedell betalla till sochnskrifwaren Joon Mårtenson deth åhretz ränta med 20 d:r :
18: 12 p:g.r s.m:t, som hans quittens af den 7 december 1683 uthwijser, huilka nu igenfodras.
Dertill med har han besuttit hemmannet både 1676 och 1678 och ingen byggnadt giordt?
Resp. att han medh feltwäbelln däruti intet har beställa, utan dijtsatt aff hans ombudzman h:r
Elias Thallin, som då war caplan här och brukade gården, nembl. det 1 ½ tunland som
opkiördes 1676 och satt af halfwa åhrswexten och höö till cronan och helfften till h:r Elias,
och 1677 öfwertalltes at upresta både säde och träda, deth han giorde, och sådde twå tunland
och inga utlagor giorde, utan skulle wara frij dermedh, och at han som een fullsutten bonde
måste underhålla krigzfolket och intet skrifftelligit accord med h:r Elias giordt, som han dåch
lärer hålla, warandes intet feltwäbellens swarsman.
Resol. Saken kan intet widare optagas förrän pastor h:r Elias Talin här åthminstonne sigh
förklarar huruledes han med Elias Olufson accorderat.
12. Elias Elieson Thalin angafs wara berychtadt för sin pijga Anna Pedersdåtter i Backen,
och compastor [komminister] h:r Erick Staaff bedit lensman honom derföre citera, och dragon
Johan Törnbergh, som där legat i quarter, berättar henne åthskillige gånger, i synnerheet
förledne winter enär han kommit heem af sina reesor, gått till hans säng och där lagdt sigh och
legat nättren öfwer, men intet sedt dem någon otucht bedrifwit, deth hans gamble pijga Gölu
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Olufsdåtter wäll många gånger sedt? Resp. att han intet det giordt, och Törnbergh skall det
intet kunna bewijsa, som tillstodh sin relation, och will den med edh bekräffta, och at Gölu
lärer intet kunna därtill neka. Elias beropade sigh på dragon Peder Hielte som och där tient,
och hoos honom legat, huartill Törnbergh swarade att han sidst på winteren dijth kom och låg
på gålfwet till wåren, men Peder, effter aflagd wittnesedh, sade sig komma till honom
Kindersmess tijden och legat i säng med Elias alt till [fol. 252v] Ersmessa och under den tijden
låg Annicka aldrig i säng med honom och aldrig sedt dem olåfligit omgiängie hafft, och i
förledne sommar legat i huardagzstufwan allena och Elias i den andra stufwan, därest Gölu
och Anna uti en säng lågo.
Men Törnbergh påstodh honom emoth wåran liggia på gålfwet. Peder Pederson, at han
låg på gålfwet enär han tillförrenne där weckutahls arbetade, men sedan han tog tienst, i hans
säng, men Törnberg stod på sig. Gölu Olufsdåtter, om sina 60 åhr, förhördes, och effter
utförlig påminnelse och åthwarning berättade Annicka i förledne winter en och annan gång
läggia sig på laffwan och sängien där Elias och Nills Ekeroth lågo, och sedan han kom
därifrån äfwen så, och at Peder Hielte låg i wintras, förrän han blef fulkomligen i tiensten
antagn, på gålfwet, men sedan hoos Elias legat, men intet något oärligit af Elias och Anna
sedt. Elias hafwer och i sommars sedan han tog sin säng i andra stufwan där Gölu och Anna
lågo, gått några gånger till dem och lagt sig emellan dem. Item folgdt Anna i hästskog och om
nättren enär hon kan brygdt hafwa warit hoos henne och en mårgon kastadt henne i sin säng
och een stundh legat tillsammans. Anna bekänner sig legadt någon gång i Elias säng enär hon
achtadt bränewijnspannan, där Ekeroth ochså legat, men aldrig någon hehl natt, och at han,
som ungkarllar giöra pläga, någon gång tagit i henne och een gång i sommars kastadt henne i
sin säng i målastufwan och een stund där legat och kunnat fölgdt honom i hästskogh, eftersom
han många hästar hafft, och ingen annan till hielp.
Johan Törngrehn påminte Anna huru som hon i wintras enär folket skulle efter Gregori
resa till Nårie, om affton lagdt sig i huardagzstufwan på ugnen och sedan gått till wästerstugan och lagdt sig i ståndsängen och Elias lagdt sigh i sängan på lafwan, där Oluf Elieson
och Erich Tälgman lågo, och sedan gick Elias derifrån till wästerstufwan och lembnade
stufwudören öppen [fol. 253r] och där lågh han hela nattan? Anna swarade sigh samma affton
liggia på ungnen, och eftersom dee om dagen bakadt war där altför warmt, och derföre gått
därifrån och lagt sig i wästra stufwan, och Elias kommit sedan och lagdt sig i andra sängan
och om morgonen sagt sig deth giöra för deth war trångdt i sängan at liggia tree, och at
Törnbergh om morgonen brukadt elack mundh och sagdt henne gå dijth på deth Elias och
skulle komma, men om hon dijt gått hade han intet dijt gått. Törnberg säger och påstår Elias
liggia den nattan i ståndsängen hoos Anna och at många gånger tree personer legat i sängen
på lafwen. Anna, at då haar duhnsängan där warit, men den gången intet, och at han brukade
mund och hon tegat på deth Elias icke skulle höra henne liggia där i stugan.
Elias Thalin förehöltz at han legat i säng med Anna? Resp. att han deth kan hafwa giordt,
där Gölu och legat, men intet allena. Sedan i förledne winthers om een affton sedan han lagdt
sigh, gått uth till wästra stufwan där Anna låg? Resp. att i huardagzsängan war trångdt, och
derföre gått och lagdt sigh i wästra stufwan och dess främre säng, wettandes inthet deth Anna
låg i andra sängan, och när widare påmintes swarade han at på ugnen war altför warmt och
Anna der före gått därifrån och lagt sig i wästra stufwan.
Oluff Elieson affter aflagd wittnesedh berättar sig om affton komma till Elias och något
druckit före och sedan där, och tillijka med Elias lagt sigh och warit mycket drucken, och
Elias om nattan uthgått och intet kommit tilbaka, och at Erich Tälgman war on afftonen på
gålfwet enär dee lade sigh, och mins intet at Tälgman låg i samma säng, men om morgonen
såg honom i stufwan. Item, at Anna lagdt sig på ungnen, men intet sedt enär och om hon
samma natt gått derifrån.
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Saken öfwerlades interlocutorie sållunda, at såwida [fol. 253v] nödigt till uplysning
pröfwes att dragon Erich Tälgmann och Nills Ekeroth böra förhöras, som denne gången intet
skee kan, efftersom dee fierran härifrån äre stadde. Altså differeres saken till nästa laga ting,
då h:r Erick Staaf, som rychtet angifwit, kan wara tilstädes och referera sine hörde omständigheeter till angifne rychte.
13. Dragon Jonas Bäckman citerat Nills Hanson i Böle om en söndersprängd bössa, och
Bäckman efter lensmans berättelse första tingzdagen om morgonen warit tilstädes, men inthet
opwachtadt tingzpredijkan och idagh efter middagen bäggie sig infunnit, och rätten medelst
deras och fleras olydno måst upstijga och uphöra med tinget ifrån klåckan 9 till 2 efter
middagen. Nills Hanson säger sig hafft ett ärende till probsten om sexmanstiensten etz.
Huarföre sakfällas dee efter 33 cap. Tingmålabalken till huarsina tree mark.
Bäckmans anhängige prætension emoth Nills Hanson om een bössa han till kiöps tagit,
och efter een månadz dagh sändt henne sprucken tilbaka, och will intet hålla köp, där dåch
bössan lefwerertes honom färdig i händer, och efter rättens resolution hafwer actor skaffadt
sig smedens Peder Jonsons attest af den 20 april 1694 at byssan för åtta åhr sedan war färdig
utan lyte, men hade een liten fläck som intet war wäll wällat, som till ingen skada war. Nills
Hanson håller sigh och sin afledne son Hans, iembwäll och sin mågh Peer Östman, oskylldig
till beskyllningen, huarmed sonen allenast några skått skuttit, och efter fiorthon dagars förlåpp
sagt bössan ifrån sigh, och icke een gångh hafft pipan uhr ståcken enär den togz på kiöp och
felat war och är in under nederste kanten af pipan. Nills Hanson ursechtar Beckman intet
kunna wetta däraf. Bössan giordes reen och fans remnan [sprickan] wara i slaget.
Enhälligt votum: Såsom smedens Peder Jonsons attest lyder, at een slaga war på bössan
enär han den för åtta åhr sedan opdragit, och Jonas [fol. 254r] Bäckman den sielf sedan brukadt
och androm länt, och Nills Hanson intet hafft pipan utur ståcken enär han den sigh tilhandlat
och fehlet fins wara i slaget, altså finner rätten Nills Hanson, som bössan allenast några
weckor hafft, ingen ordsak därtill wara, och derföre intet förbunden hålla sitt giorde kiöp, och
tage Bäckman altså sin bössa igen.
14. Erich Nillson i Gåje beswärade sig öfwer dragon Oluff Nillson Mällman för deth hans
fader stadt honom i tienst förledne wårase huar tredie wecka, och låfwadt gifwa honom
därföre tree dahl:r s.m:t och derpå upburit een carolin, en halff spann korn för 16 m:k, contant
en dahl:r s.m:t, sedan 16 öre dito, nåch 6 öre dito. Item skyldig at skära twå mählingar åker à
4 öre. Resp. att han intet stadd sig i någon wiss tienst, utan enär han skulle hafwa tijdh därtill,
och kunde intet till tagne tienst öfwertygas, tilståendes sigh opförde påster fått förutan en
dahl:r s.m:t och sex öre tillförenne förtienst för wåårandan och tijo dagar arbete giordt à 4 öre
s.m:t, facit 1: 8 öre s.m:t, och tillstådde debet är 2 d:r s.m:t. Altså blifwer Mällman skyldig 24
öre s.m:t, som han dömmes strax at betalla.
15. Oluff Hanson i Önstadh och Mårten Olsson i Tifwarsgården, som caverat för Erich
Påhlson och Simon Erson, som 1679 på tree åhrs friheet uptagit cronehemmannet Backen på
Norderöhn, tilltalte dem för deth dee intet hemmanet rätteligen bebygdt, och dy är feelachtigheeten dömd wara 54 d:r : 12 p:g:r s.m:t, huartill löfftesmännen finna sig oskylldige, och dy
sökia åboerne? Resp. att Erich och Simon brukadt det tilhopa första frijheetzåhret och uprestade det ena sädet och takade husen med granbark, och därmed begaf Simon sig därifrån
och tingade i sitt ställe Elias Olufson, huarmedh Erich Påhlson war nögder, och där war twå
friheetzåhr och twenne för skatt, och upsatte den östra stufwan, fähuset och stallen. Siette
åhret hade Elias Olsson halfwa hemmannet och Elias Pederson [fol. 254v] löste af Erich
Påhlson och brukade halfwa hemmannet ett åhr, efftersom Erich Påhlson kände sig icke godh
deth längre förestå, och beggie allenast inlagdt källarebåtn. Sedhan Oluff Elieson allena i tree
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åhr, och upsatt wästre stufwan med dess spisell, och desuthan med granbark låfftet belagdt
och reparerat några höladur och upbygdt källarehalsen.
Dragon Anders Wässman hafwer ett åhr allena det brukat och bygdt locus privatus och
een badstuga utan taak. Item ett åhr med Peder Pederson Höök halfft, och Peder Pederson
Höök tillijka medh Peder skomakare uti tree åhr, och tilhopa opsatt nya stallen med skulla och
foderrum. Pähr Peerson allena opsatt spiselln i wästra stufwan, som Oluff Elieson hafwer
opmuradt, och efftersom han rökte hafwer Peer Person hafft honom neder till spiellet och intet
fyllest updragit, som än skall ryka, huartill icke nekas. Per Höök giordt een ny port, stängdt
200 famnar ny haga. Peder skomakare lagt tällningztaak på halfwa låfftet och kornladan
merndels, och ny haga stängdt, som intet räknade och upförde äre.
Effter öfwerläggiande med nämden afsades som föllier: Såsom Simon Erson hafwer
allenast första friheetzåhret halfwa cronohemmannet Backen brukadt, och det ena halfwa
sädet upkiördt och besådt, och husen medh granbark reparerat, och skaffadt Elias Olufson i
sitt ställe, huarmedh Erich Påhlson warit nögder, altså finner rätten honom intet böra derföre
widare tilltallas.
2:do. Sedan hafwa Erich Påhlson och Elias Olufson deth brukadt i twenne åhr på friheet
och twenne åhr för skatt och utlagor, och upsatt fähuset med barktaak, des medelst dhet
ruttnadt och odugelligit funnit är, och där deth warit med näfwer belagdt och sålledes ferdigt
giordt, hade successorerne och dee som sedan effter dem kommit bordt deth hålla widh
macht, altså böra dee ett nytt fähuus 12 à 14 ahlnar innom knutar opsättia, som i husesyns
domen är werderat [fol. 255r] för 15 d:r s.m:t. En stall hafwa dee opsatt medh granbarkstaak
som opteckes medh näfwer för 1 d:r s.m:t. Nytt gålff inlägges för en dal:r dito. Dyngstahn
fodras med 6 öre, facit 2 d:r 6 öre s.m:t. Dee böra och kiöpa skåttspield i östra stufwan för 16
öre, efftersom forman är behållen. Skårssteen skall slåes för 1 dal:r. I anseende till åtniuttne
twå friheetzåhr dömmes dee och byggia een ny kornlada, som med hafwande nyttningh af den
gambla, i synedomen är æstimerat för 12 d:r s.m:t. Item af nyo uphaga 65 famnar giärdzlegård
à 1 öre, 2: 1: –, facit
32: 18: –.
3:o. Elias Olufson och Elias Pederson hafwa deth brukadt ett åhr och allenast inlagdt een
källarebåtn, som ingen åhrligh byggnad utan reparation angår, altfördenskuld böra dee swara
till een åhrsbyggnad, och uprätta huad som efter synedomen felar på östre stugan, nembl. 2 st.
fönsterruthor à 1 öre; 2.) 1/3 i gålfwet för 1 d:r 8 öre; 3.) fodra södre knuten med 3 öre; 4.) tree
tålffter klufwen takweedh och dijthläggiande för 24 öre; 5.) uthtäckia dråppen och med
näfwer förbättradt för 20 öre; 6.) skrålåset på förstugudören repareras med 4 öre; facit 2: 29: –
Sedan förferdiga humblegården till 200 stenger effter synedomen medh –: 16: –
Sidst tree st. höladur till gålff och taak reparera dee med
1: – : –
Summa
4: 13: –
4:to. Oluff Elieson hafwer brukadt hemmannet allena tree åhr och upsatt wästre stugan,
huarå fehlar efter husesynsdomen 6 d:r 3 öre s.m:t, huilka han dömmes fordersampt fullgiöra,
och eftersom stufwan fast mindre är än ordningen fordrar för tree åhrs byggnad, måste han
och upsättia ett swijnhuus för 1 d:r 16 öre s.m:t, helst och emedan som hans reparerade höladur höra allenast till reparation och widmachthållandet, och därtill medh förnöija Peder
Peerson Höök för giord kåstnadh på skårsteen. Sammalledes måste han uptaga 237 fambnar
lutande och halfgill haga à ½ öre, 2: 22: 12, facit 11: 9: 12. [fol. 255v]
5:to. Dragon Anders Wässman swarar för 1 ½ åhr, och upsatt ett hembligit huus, huars
taak repareras med 5 öre af honom, och een bastuga opsatt af nyo utan taak, och såwida dom
tillförenne öfwer hans plicht deruthinnan fallen är, kan rätten intet widare därmed komma.
6:to. Peder Höök och Peder skomakare uti tree åhr och upbygdt een stall, huar uti felas
krubba och spillter för 16 öre, som beräknas efter 5:te § i Kongl. husesynsordningen för een
åhrsbyggnad, och böre altfördenskuldh för twenne återstående reparera låfftzbyggningen öster
i gården efter synedomen med 2 dahl:r 29 öre. Sedan afknytha gamble kornladan söder i
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gården till foderbodh och med brädtaak förferdiga för 3 dahl:r s.m:t. Item med näfwer
förbettra taket på bodan söder på gården för 21 öre. Sammalledes böre dee swara till een
gemeen badstuguugn för 16 öre. 8 wåger näfwer med opläggningen med 1 d:r, dubbel
granbark för 21 1/3 öre. Takwed för 1 d:r s.m:t, iembwäll och med gålff och taak reparera och
förbättra tree stycken ängiesladutak för och med 1 d:r s.m:t, giörandes tilsammans 10 d:r 23
öre 8 p:g:r s.m:t.
16. Peder Oluffson Byman läth upwijsa sin swärfadhers Hans Larsons köpeskrifft på dess
hemman Werköön daterat d. 13 decemb. a:o 1693, huilket han inlöst med 160 d:r s.m:t till
creditorernes betallning för hafde fordringar, och nu upbiudes hemmannet förste gången.

Extraordinarie ting den 13 juli 1695
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 19v – 20v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 688v– 690r, RA.

Anno 1695 den 13 juli höltz extraordinarie ting i Marieby sochn öfwer drängen Joon Siuhlsson i Låsböle och Hallen sochn, som i begynnelsen af sidstledne juni månadt är funnen dödh
uti een bäck öster om Lååsböle by, närwarandhe nämden.
Peder Mårtenson i Högen
Peer Mårtson i Gåije
Oloff Erson i Hallen
Mårten Peerson i Myckelåsen
Jon Olufson i Öhlstad
Erich Olson på Näset
Halfwar Jonson i Trappnäs
Peer Mårtenson i Jersta
Oluff Simonson i Wästaned
--- --- --Länsman Crestier Peerson angaff at drängen Jon Siuhlson på sitt 34:de åhr är funnen dödh uti
een bäck öster om Lååsböhle by, pass ett mussqwetskått ifrå gårdhen, inwidh åkerhagan,
huilken een lång tijdh fallit i brått [epilepsi] och iu längre iu häfftigare, och wistadtz och hafft
tilhåld hoos sin broder Påfwell Siuhlson i Lååsböle, hafwandes compastor wyrdigh h:r Erick
Staaf attesterat den 3 junj honom warit i sin christendom mycket eenfalldig, och kunnat utantill troon, Fader wår och instichtelseorden uti Herrans nattwardh enfaldigt. Fördt och ett
enfaldigt läfwerne och betyges warit af kårt minne och förståndh, så at han intet kunde meera
lära läsa än som herr Erich skrifwit, och enär han derom blifwit tilltalt swaradt sig intet meera
kunna lära och wetta at Gudh honom lijkawäll egde.
Han hafwer sidste affton efter måhltijden som altid tillförenne fallit på sina knä och läsit,
därmed han tillijka med dee andra af gårdzfolcket gått till hwijlo och lagdt sigh uti stufwan
allena, och Påhl Siuhlson med sin hustru i cammaren där bredewid, och den nattan hörde intet
till honom, men förre nattan föll han några gånger i brått, det Påfwell i cammaren hörde, och
altså tagit wahra på honom och achtadt till dess siukdomen sig stilladt. Länsman berättar sig
sedt honom een gång falla hårdt i brått och medan deth warade intet wiste till sigh, icke eller
sedan at han fallit, där han sig icke under fallet illa stött och blifwit blodigh, eftersom han
gemenliga strax efter sombnat. [fol. 20r]
Så snart Påhl sacknadt om morgonen sin broder Jon och hemma i gården icke igenfunnit,
har han sändt budh till sina grannar och någrannar, som strax i skogh och mark där i neijden
sökt efter honom, såwäll kring om bäcken, där han sedan af wallbarnen igenfans, som annorstädz, men intet blifwit warse, twifwels utan för dess dåwarande myckna wattnet skull.
Wägen ifrå gårdzporten löper till twenne myr- och springkällor, därest watn tages, dem han
måtte gått förbij förrän han kunnat komma till bäcken där han fans dödh, därest een diup och
något wijdh groop warit. Länsman haf:r, tillijka med Påhl Erson i Lååsböle och dragon Nills
Bergh, orten besedt, och kan lensman intet annat förstå än han wellat inwid een wijdbuska gå
och komma den diupa watugropen förbij, och deri kommit fallande och sig intet kunnat rätta,
utan druncknadt, och enär wattnet något uthrunnit fluthit ifrån siefwa gropan på een liten
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skohla och utlåpp. Han förmenar där han af swagheet skulle tenckt giöra af med sigh, så hade
det kunnat skee uti dee twå källor han gått förbij.
Påfwel Erson berättar honom gått twenne källor förbij och at sniön låg den tijden i skogen
och watn gått öfwer bäcken och gropan som han låg uthj, ett godt stycke inpå ängiet, och altså
kunde folket som efter honom sökte icke blifwa warse. Den döde betygas i sidsta twå åhren
efter bråttfallet warit så swagh at han litet wettat till sigh och intet kunnat wäija elld eller
watn.
Jon Siullson hafwer allenast hafft på sig sin skiorta och swartta tröija, utan byxor, myssa,
skoor och strumpor, kunnandes ingen förstå huart han sig tenckt med sådan klädebonadt
nattetijdh, utan gårdzfolcketz wettenskap, och den wägen han gått icke luppit till gårdzqwarnen och icke någon wäg till någon annan ort än till kiällorne som han gått förbij.
Nämbden öfwerlade saken efter 4:de cap. Högmålabalken L.L. och stadnade eenhälleligen till fölliande utslag:
Emedan som Jon Siuhlson hafwer nattetijd lönligen [fol. 20v] gått uth barfotha utan byxor
och myssa etzetera och allenast kastat på sigh en sin tröija och gått bruns- eller kiällarwägen
och twenne källor förbij, och sedan uti een bäck och groop strax bredewidh döder igenfunnen,
som hafwer misstenkelligit utseende. Men såsom han sidsta åhren fallit hårdt i brått, och
många gånger å slag, och däreffter blifwit så swagh at han intet stoort wettat af sigh och hwart
uth han gått, och lijkawäll om afftonen fallit på sina knä och giordt sina böner. Uti hwilket
anseende i den mörka saken skiähligt pröfwas at des lekamen kan icke förnekas kyrkiogården,
doch åt nårre sijdan, utan präst och ceremonier, lemnandes deth öfriga under Gudz doom.

Ting den 22, 23, 24, 25 och 26 oktober 1695
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:16, fol. 87r – 105r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3181, fol. 793r– 822r, RA.

Anno 1695 d. 22, 23, 24, 25 och 26 octobris höltz laga ting med allmogen af Hallens tinglag,
närwarande befallningzman Lorens Backman och ordinarie nämden.
Nills Nillsson i Qwissle
Tyrris Mårtenson i Mårtsund
Mårten Peerson i Myckellgård
Jon Olson i Åhlstad
Erich Olufson på Hammarnäs
Peer Mårtenson i Gåije
Oluff Erson i Ytterhallen
Halfwar Jonson i Trappnäs
Peer Mårtenson i Jersta
Peer Mårtenson i Högen
Oluff Simonson i Wästanedh
--- --- --1.

Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater.

2. H:r capiten welb. Gerhardt Lilliecrantz gaf wid handen hurusom hans bostelle Hölandh
hafwer hafft sin andeel i afradzlandet Stoorfloholmen, huilken deel skall för någon tijdh sedan
wara kommit under Hällie Jonsons hemman i Ifallnäs med förra åboens Jon Påfwelsons låf
och tillåtelse. Och såwida dhet under bostället af ålder lydt och legat hafwer han intet mindre
giöra kunnat än lagligen sökia deth under förre bohlstad igen? Rp. at Jon Påhlson i Hölan
uprödiat slått wid Åhn ¼ mijhl ifrå Stoorfloängiet, och enär dhet war skiedt skall han lemnat
Stoorfloängiet till hans fader Jon Hällieson för des ringheet skuldh och sagt sig deth eij offtare
willia slå, och at twenne Stoorfloängiar där äre, och det ena hört capitensgården till och det
andra till Jon Hällieson, Pär Anderson i Trustad och Oluff Anderson i Hölandh. Och som
capitensgården för gamallt egdt halfparthen emoth sine grannar i Hölandh i dess skatteskog,
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så war och deelningen skedt i afradzlandet och bör wara i den regard[?] emoth utbydzman ¼,
och äfwen så wid Åhn.
H:r capiten föregifwer sig wid Åhn hafwa åhrsskiffte med sin granne Anders Olufson i
Höland och fått åhrligen till tree lass, men ingen staarslått? Resp. att staarslåtten är deelt, men
h:r capitens andeel på 40 eller 50 åhr icke slagen och derföre med rijs och måss öfwerwuxen.
Men des förman Lars Jonson i Kläppe föregifwer sig i sin tijd intet wetta af någon staarslått
eller dhen slagit. Capiten [fol. 87v] prætenderer sin antecessoris hafde Stoorflodängie? Resp. att
han rödiat meera än efter sin quota widh Åhn, och dy deth cederat, och Ifallnäs, som och så
stoor part där bredewidh hafwa, fått der intet meera än till ett lass, och capiten hafwer åhrligen
tree lass och ett lass på Stoorflodängie, och lijkawäll ett lass mindre än capiten, som borde
wara lijka, efftersom hwar och een giör lijka afradztaxa. Trustadgården hafwer och mindre
wid Åhn och derföre fått andra Stoorfloängiet, som gräntza ihoop, huilket Nills Erson i
Höland på Trustadz ödehemmans wegnar brukar, och till ett lass åhrligen får, och pass ett
halfft dito wijdh Åhn, efftersom han icke där allt oprödiat skall hafwa.
Nills Erson berättar sig af sine föräldrar hördt att Jon Påhlsons och klåckarens Anders
Olsons staarslått äre widh hwarandra belägne och Ifallsnäs östanföre, och dee twenne andre
förlengst icke warit brukade och dy igenwuxste. Chrestier Jonson i Kläppe fins intet nämd i
1666 åhrs afradzbook, och lijkawäll innehafwer staarslått och giör äfwen som dee andre
åhrligen 7 öre s.m:tz afradh. Capitens förman Lars Jonson i Kläppe berättar sin fader lembna
Stoorflodängie till Ifallsnäs i sin tijdh och intet hörde honom säija sig det cederat och afstådt
för dhet han mycket och öfwer quotan wid Åhn rödiat, utan det sades at enär Lååsböhleman
rödiar af sin skogh och bringar till ängh, skulle deth gambla och nya deelas, och skogen står
än orydiat. Af sielfwe afradzbrefwet fins Anders Andersons hemman i Kläppe och wara
intresseerat uti Stoorfloholms afradzland, af den 3 septembris a:o 1667.
Enhälligt votum: Aldenstundh Stoorfloholms afradzlandh är tilldeelt Jon Hällieson i
Ifallsnäs, Jon Peerson i Höland, Anders Olson ib:m, Peder och Siuhl Jonson i Lååsböhle,
Anders Anderson i Kläppe och hustru Dårdj på Trusta, som sielfwa afradzbrefwet af den 3
septembris a:o 1667 uthwijser, och alla siu utgiöra åhrligen däraf gående afradztaxa lijka
mycket, och altså till lijka andeel däraf berättigade, och emedan som förmenas capitens
boställe i Höhlandh skall uti dehlningen wara skiedt förnär, och Ifallnäs [fol. 88r] där ifrån
hafwa Stoorfloängiet, så finnes fuller at boställetz åbo innehafft Stoorfloängiet een tijd, som
sedan han rödiat widh Åhn det afstått, warandes owist på huad sätt och willkor, och där hoos
skall bostället lijkawäll hafwa wäll sin fyllnadt, föruthan staarslåtten som och emellan
interessenterne för gamallt delat och skifftat skall wara, men boställetz anpart icke på långan
tijdh häfdat, och dy medh rijs och måss öfwergångit, och till at ehrhålla wissheeten därom
finner rätten skälligt at alla interessenterne träda tillsammans å sielfwa orten i laglig tijdh sins
emillan att pröfwa och iänka, så at ingendera må skee förnähr och skall länsman vigillera
[bevaka] bostelletz rättigheet uti h:r capitens närwaru. Sämies dee intet därom, så will rätten
därmedh lagligen procedera och förordna tålfmanna syhn.
3. H:r capiten giorde theslijkes påminnelse om een myhra, Lååsböhlefloan, Brattmyran,
Siömyrängie och Swedlägdan, som i forna tijder skall lydt under bostället, som dhet och
innom Hölandz bydzskogh är belägit, och det efter Lars Jonsons angifwandhe, som berättar
sin fader sagdt effter gamall härmelse det hördt under bostellet och i gamble dagar genom arff
kommit därifrån till Halffwar Jonson i Trappnäs. Resp. att han intet weet huru och enär dhet
kommit under sitt hemman, och huarken hans fader eller faarfader någon wettenskap därom
kunnat hafft, och kan wäll wara at dhet genom arff i gambla dagar därifrån kommit, som dhet
och ligger inwid Hölans skogh och mark, warandes inga breeff på någondera sijdan därom.
Enhälligt votum: Ehuruwäll Lååsböhlsfloan, Brattmyran, Siömyrängiet och Swedlägdan
äre belägne inwid Hölandz skog och mark, som gräntzar ihoop med Trappnäs, och skall fuller
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effter gammall härmelse, man efter man, genom arff ifrån Höland till Trappnäs wara kommit,
men inga breeff finnas därom eller wist beskedh huru därmed må wara, altså kan rätten dhet
intet annorlunda considerera än annan uhrminnes rättigheet, och därföre i [fol. 88v] krafft och
förmåga af 1 cap. Jordabalken L.L. och Kongl. Maij:ts 1677 åhrs jordeplacat, dömer det
oqwaldt böra lydha under Halfwar Jonsons hemman i Trappnäs.
4 och 5. Nills Olufson i Mällbyn och Mattmar sochn beswärade sig skrifftelligen öfwer Peder
Byman i Byhn först derföre at han den 23 junj 1692 hafwer länt honom 40 d:r s.m:t, dem at
betalla samma tijdh 1693, och 2 d:r s.m:t till interesse, det han intet hållit, och därpå gifwit sin
obligation daterat Hallen den 8 octobris 1692, huilken han tilstår och erkänner. Sedan hafwer
han giordt köp med honom om hemmannet Wärköön förledne winther första åkeföre och
lefwereradt därpå 40 d:r s.m:t och wid påsketijden af hans måg Lars Nillson på samma kiöp
40 d:r och där emoth försäkradt honom få tillträda hemmannet och säkert dijt boflyttia,
huarmed han begynte, och quitterade sitt hafde hemman i Helliesundh, men af hans swärfader
Hans Larson därifrå hindrader och kiörder. Peer Bymans skrifft af d. 7 aprilis 1695 lyder at
han hafwer försäkradt Nills Olufson i Mälbyen, om han icke får behålla Helliesund, at han
skall behålla Werköön effter förra köp och afftahl, nembl. 160 d:r s.m:t och interesset först 5
d:r s.m:t, som Nills Olufson borde hafwa för sina utlänte penningar och 13 d:r s.m:t som han
låfwadt betalla för dee andras penningar medh tree bofaste mäns bewittnandhe, hwartill
Byman intet nekar, uthan tillstår sitt kööp och låfwan därutinnan, men at hans måg Lars
Nillson intet fick sitt boföringzlass i Wärköön insättia, rådde han inthet före, utan hans
swärfader honom dhet förwägrade, och at han budit honom sina penningar igen hemma uti
Mällbyn, hwartill Lars beiakar, men sedan bleff afftallat och wijst köp om Wärköön giordt,
hwarpå köpzedellen af d. 7 aprilis 1695 utgafs, som Jon Mårtenson i Ubyen bekänner sig
effter Peder och Larses begiäran skrifwit, och at Peder förbehållit sigh intet willia hafwa
omak at utdrijfwa sin swärfader Hans Larson, utan sin rätt däruti opdragit, och tillställt honom
Hans Larsons cession och förskrifning på samma Wärköhemman af d. 13 decemb. 1693,
huilket den 12 october 1694 lagligen upbudit är, och Peder Byman Hans Larson derföre nu
stembna låtit, och han sig inställt, föregifwandes sigh icke effter [fol. 89r] processen wara
lagligen stämder, och dy intet beredder därtill swara. Länsman Chrestier Peerson berättar sigh
warit på Norderöön i meningh honom at citera, och hafwer Hans Larson intet på några dagar
warit hemma stadder, och icke kommit heem den tijden, och altså icke kunnat honom förr
stämbna än åtta dagar för tinget skulle begynnas, och ehuruwäll han förlengst däraf wettat och
förskrifwit hemmannet Wärköön till Peder Byman 1693 deth at tillträda, där han intet kunde
längre hafwa tållamodh at låta honom dhet bruka, och wettat honom dhet Lars Nillson
updragit.
Ehuruwäll Hans Larson hafwer förskrifwit hemmanet Wärköön till Peder Olson Byman
a:o 1693 at tillträda då han wille, och wettat honom deth Lars Nillson hafwer updragit och
försåldt, och derföre af Lars Nillson till detta tingh stämdt, så hafwer rätten dåch med hans
giorde excus [ursäkt] och upskåff låthit beroo, och där hoos finner skälligt och rättewijst at
Peder Byman, som icke hafwer kunnat rättelligen hemula och immittera Lars Nillson wid
giorde köp på Wärköhemmannet, bör och skall lefwerera Lars Nillson igen dess opå utgifne
penningar och utfästade interesse effter 5 pro cento och der hoos refundera och betalla honom
all giordh omkåstnadh till boföringen effter mätismanna ordhom och gode mäns skählige
ompröfwande, och Peder Byman för ohemult sälliandhe saker efter 12 cap. Jordabalken L.L.
till sina tree mark, och sökia sin swärfader Hans Larson effter föregången laga stembning som
han bäst kan och göre gitter.
6. Jon Mårtenson i Ubyen och Mattmar sochn kärade till Erich Pederson i Snusbacken uti
Hallen sochn för det han hafwer bårtta ifrå hans hemman ett ängh som kallas Bringstad,
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belägit i Hallens sochn wid Damåhn uti Brastadskogen, huilket hans förman Jon i Ubyen
kiöpt hafwer aff Oluff i Brastad, som hans sönner Oluff och Nills stadfästat hafwa enär
bemelte Jon i Ubyen till dem såldt 3 ½ mälling åker och åkermåhl och 1 ½ lass äng wid
Dambåen, som kallas Helliesundzäng, däremoth Jon i Ubbyen skulle hafwa Bringstad, som
köpeskrifften af d. 2 october 1609 [fol. 89v] uthwijsar, och at derföre är uthgifwit 22 d:r,
hwilket köp höltz till dess actoris fadermoder, hustru Ingeborgh Jonsdotter andre gången
trädde i ächtenskap med sahl. Steen Grehlsson, och af fattigdom dhet satt i pant till Jeppe i
Snusbacken för 5 r.d:r, som skiedde i actoris faders omyndige åhr, det han hade till 10 åhr, då
hans fader Mårten Grehlson dhet igenlöst för 5 r.d:r, och brukade uti twå åhr pass för 40 åhr
sedan. Men enär Peder Jonson kiöpte Snusbacken af Mårten Jeppeson löste Mårten Jeppeson
deth igen under Snusbacken, och då hade Mårten Jonson intet ofwannemde 1609 åhr breef,
som för några åhr sedan igenfans i Loke [läs: Ocke?], och därefter sökes Bringstad under
Ubyen.
Bemelte breef af d. 2 october a:o 1609 upwijstes som lyder, nembl. att Nills i Ubyen
hafwer såldt till Oluff och Nills Olufssönner i Brastad 3 ½ mällingar åker och åkermåhl i
Brastadh för 5 d:r, iembwäll och 1 ½ lass äng widh Tamåhn, som kallas Helliesundzängh, och
dem därwid stadfästadt [e]medan som dee sin faders kiöp på Bringstad äng för 22 dahler
stadfästat, at bäggie och deras effterkommande skulle samma kiöp niuta och behålla, som
med tingzskrijfwarens Jöns Michellsons handh verificerat är på Hallens ting förskrefne dato.
Hwaremoth exciperades sålledes at Bringstad äng af uhrålders tijdh hördt och lydt under
Snusbacken och intet under Ubbyen, som gamble män wetta betyga, men aldrig brukade
Mårten Jonson i Ubyen deth, som actor berättar i twå åhr wara skiedt, upwijsandes een attest
gifwen i Trunheem d. 2 aug. 1695 af Jeppes son i Snusbacken Mårten Jeppeson, med Erich
Andersons i Miäla uti Myskie sochn och Jon Mårtensons i Månsåsen uti Sunne sochn nambn
och bomärkien till wittnen, aff innehåld at Bringstad äng för 70 åhr sedan legat under Snusbacken, och annat hafwer han af sine förfäder intet wettat eller hördt.
Actor påstår at hans förman ängiet hafft och för nödh skuld måst det pantsättia till
Snusbacken, och deth een gång igenlöst, och hans fader sedan måst cedera, efftersom han
sedermeera igenfundne breef inthet hade, och at han mins för 40 åhr sedan, då hans fader deth
slogh. Hwaremoth inwändes at enär han så wäll [fol. 90r] mins sammanhanget, så måtte hans
fader fast bättre deth kunnat minnas och icke lembnat ängiet ifrå sig under hemmannet, och
intet bewijs är at dhet warit pantsatt under Snusbacken.
Actor begierer deth han måtte bewijsa huru det där under kommit är? Resp. at han deth
intet behöfwer giöra, efftersom han urminnes rätt därtill hafwer och at samma äng är 1/3 af all
hans slått, och skulle deth winnas därifrån, kunde [hemmanet] intet hållas wid macht.
Här[widh] ihugkommes at Bringstad är belägit uti ingendera partens skatteskogh, utan i
Brastad skog och ägor. Parterna tilspordes om dee meera denne sak angående hade at
producera, därtill actor nekade.
Men Erich Pederson inlade een skrifft, huarmed han will bewijsa sig wara berättigadt till
ängiet, sålledes at twenne bröder, warit bäggie af nambnet Jon, och den eena bodt i Ubyen
och den andre i Snusbacken, och i skiffte eller köp dem emillan eller deras arffwa, är
Bringstad ifrå Ubyen kommit och kiöpt blifwit af Jon i Snusbacken, som sahl. Anders
Jeppeson i Qwissle berättat, och hans änckia hustro Agnes weeth betyga, at Jeppe Mårtenson i
Snusbacken gifwit sin hustrus syskonebarn i Ubyen 23 r.d:r för Bringstad, och köpebrefwet
därpå skall wara pantsatt hoos sahl. Oluff Olufson i Byen, och sedan skall wara kommit till
Peder Erson Bång, som är förrest till Silliesdahlarna och begiärade dilation deth at upsökia till
nästa laga ting. Hwaraf actor säger sig intet wetta eller tillförenne hördt tallas om. 2:do)
beropar han sig på förr införde Mårten Jeppesons attest. 3:tio) hwij han icke deth klandrat
enär hans fader köpte hemmannet då gambla män läfde som däraf wettat. 4:to) at Snusbacks
willkor är ringa emoth Ubyen och lijkawäll af stoor skatt och tunland. 5:to) ängiet intet belägit
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i hans ägor eller allmänning. 6:to) skulle det winnas därifrån, som är 1/3 af hans slått, kunde
han intet giöra uthlagorne derföre, utan måtte afstå.
Actor berättar sahl. Anders Jeppeson för sig sagdt at halfwa Bringstad hördt under ena
broderen Jon i Ubyen, och halfft till andra broderen Jon i Snusbacken, därmed han läth sig
nöija till des han gambla brefwet igenfått, [fol. 90v] men hans änkia skall intet wetta däraf, som
Erich Pederson angifwit, hwars måg Henrich Jacobson berättar henne sagdt at det till Ubbyen
för gamallt skall wara ärfdt, och sedan till Snusbacken såldt för 23 r.d:r.
Enhälligt votum: Ändoch Jon Mårtenson i Ubbyen och Mattmar sochn bewijser med ett
breeff af den 2 octobris 1609 deth Bringstad äng uti Brastad ägor i Hallens sochn wid
Damåhn är köpt ifrå Brastad under Ubyen, och föregifwes warit pantsatt till Jeppe Mårtenson
i Snusbacken och Hallen sochn, och sedan inlöst till Ubyen och i twå åhr brukadt, och sedan
åter igen lembnadt till Snusbacken, hwartill nekas, och intet bewijs därtill är, men under
Snusbacken fins ängiet een lång tijd warit brukadt, och icke wordet klandradt a:o 1661, då
Peder Jonson Snusbacken köpt, och at twenne bröder för gamallt warit bäggie af namnet Jon,
och een af dem bodt i Ubbyen och een i Snusbacken, som ägorne sin emellan till måtto dehlat
och iänkadt skolle hafwa, påståendes Erich Pederson i Snusbacken at breff därom måtte
finnas, och skall wara pantsatt till Oluff Olufson i Byhn och förmenas wara hoos Pehr Erson i
Öfwerhallen, som bårtrester är, och Jon Mårtenson föregifwer dhet i sin faders tijdh wähl
blifwit klandrat och åtallt, där nu hafwande breeff af åhr 1609 icke warit förlagdt. Altså finner
rätten säkrast wara intet saken denne gången definitif afdömma, utan låta beroo till nästa laga
tingh, innom hwilken tijdh partterne kunna sig huxa [begrunda] om, och skaffa förmente breff
och skiähl till sakens oplyssning.
7. Munsterskrifwaren Swän Molander beswärade sig öfwer lensman Chrestiern Pederson för
dhet han honom fixeradt med een gamall häst som han sagt wara 9 åhr gamall och är öfwer 18
åhr och af flera lythen, som lensman Anders Erson Bång attesterat? Resp. at han honom intet
hafwer fixerat, utan som een wän länt honom hästen, först till Frössön och sedan till Rödön at
probera, och där han intet skulle behagas, sända honom tilbaka ifrå Frössöön, och då war han
med godt hull, men hade honom till Rödön och Altzen och war bårta hehla tree [fol. 91r]
weckorne och kiördt eller rijdit i förefallet, upwijsandes däröfwer giorde contract den 9 maj
sidstleden, af beggie underskrijfwit, lydandes at han kiöpt een röd häst à 11 eller 12 åhr för 5
r.d:r, och där hästen intet skulle behagas skulle den återtagas och penningarne restitueras för
än då tilstundande wårand, och där deth hade skiedt så hade han warit nögd och honom
igentagit, men intet sedan, efftersom han dess medelst fick seent sin åker så och måst
grannarne dertill leija och fått altså frusit korn.
Actor, at han skohlat sändt heem hästen om han kunnat komma öfwer Snusbacksundet,
som lensman Anders Bång attesterat intet kunnat skiee för ijsslösningen skull, och at han kom
till Altzsen med hästen tredie dag pingest och kunde intet få någon at hafwa honom till
Hallen. Men Chrestiern, att Snusbackssundet gick öppit i pingesthälgen och at ijsen bar
utanföre och at folket kiörde hela hälgen öfwer siön till Hallens kyrkia och äfwen ifrån
Hälliesund, som är närmast till Snusbacksundet. Oloff Mattzson i Helliesund berättar ijsen
pingesthälgen warit föör. Oloff Jacobson i Arfwesund berättar sig gå till kyrkian öfwer ijsen,
eftersom han befarades för strömråkorne skuldh icke wara säker at kiöra. Erich Peerson i
Snusbacken betygar sundet wara emellan hollmen yppet pingestweckan, at han rodde till
hollmen å den ena sijdan och gå den andre derifrån, men ijsen satt sig ofwanföre, men intet
kunde färian gå förän något effter pingest.
Länsman säger hästen intet komma förrän han effter wåårandan kiördt upp sitt träde, där
dåch han hade intet låff honom hafwa längre än till Rödön, och om han då intet wellat behålla
honom skulle han honom sändt tilbaka till Frössöön och Sunne hijthåth, samma wägen han
kiörde härifrån, och icke upföra till Altzen, huartill Molander nekar och säger hästen wara så
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gamall at han intet hull tager och war så hulliger enär han heemsändes som då han togz. Men
tålfman Halfwar i Trappnäs betyger honom wara wäl hållen enär Molander honom fick, men
illa enär han kom tilbaka, [j]a icke till halfft wärde emoth förr. Rustmestare Kålling, at han
intet kunde komma för förefallet förr ifrån Altzen, och at [fol. 91v] färiesundet war icke förr
reent at komma öfwer, som skedt den 30 maj. Erich Peerson, at sundet war heel reent åtta
dagar effter pingest, ungefär d. 22 eller 23 maij. Oluf Jacobson i Arfwesundh betygar sig see
hästen näst för pingest, och då war han full och feether. Måns Hansson i Östnår attesterat d.
18 aug. sidstleden at hästen warit lyteslöös enär lensman den af honom i wårasse bekom.
Lensman, at han honom icke öfwer fyra dagar hade förr än Molander honom kiöpte och sigh
tilhandlade.
Nämdens enhällige votum: Aldensundh munsterskrifwaren mons. Swän Molander hafwer
af lensman Chrestier Pederson om den twistige hästen köpslagadt och accorderat at gifwa för
honom 5 r.d:r och dem betalt, dåch med deth afftahl och förordh, om den icke skulle behagas
honom till wåhrandan sända tilbaka, som deras skrifftel. köp och contract af den 9 maj
innewarande åhr 1695 innehåller och uthwijsar, huilket intet hållit och fullgiordt wordet, utan
hästen öfwer wårandan och till den 30 maj hafft bårta, derigenom lensman lijdit skada och
hästen blifwit däriempte mager. Och ehuruwähl Molander föregifwer sig förr wellat och
skohlat den ifrå sig sända, om ijsen i Snusbacks färiesund dhet icke förhindradt, och lensman
däremoth inwänder at han intet bordt hafwa hästen längre än till Rödön och icke till Altzen
sochn, och bordt ifrån Rödön samma wägen sändan tilbaka ijssledes. Och såsom där hoos
intygat är at follk hela pingesthälgen kördt öfwer ijsen till Hallens kyrkia, så ifrå Hammarnäset som andra byar å fasta landet, och där hästen blifwit till Snusbacksundet hafder wäll
kommit öfwer at lefwereras tilbaka å föresagdan tijdh. Och efftersom contractet sålledes icke
är fullgiordt, finner rätten skähligt att munsterskrifwaren Molander böhr behålla hästen, och
lensman opburne och bekomne penningar derföre.
Här emoth appellerade Molander under under wällofl. Laghmansrätten.
[Emoth denna doom hafwer munsterskrifwaren Molander i rättan tijdh under wällåfl.
lagmansrätten wädiat, wid nästa session at uthföra, eller den förlustig wara. Tillägg i Svea
Hovrätts protokoll.]
8. Dragons Johan Yströms lägersmåhl med Gunnilla Olufsdåtter, som på 1694 åhrs
hösteting differerades till dess kundskap skulle inkomma om hans hustru läfwer, [fol. 92r]
hwarom han nu frågades, och berättar sig medh posten skrifwit till tullskrifwaren i Gieffle,
Halt-Jon, och inget swar fått, och nyligen till Ubsala till sin styffmoder hustru Britta widh
Kongzängzporten och intet swaar än kunat därpå få.
Resol. Såwida Johan Yström intet hafwer efter interlocutorie domen a:o 1694 skaffadt
bewijs om hans hustru Kerstin Pedersdåtter läfwer eller läfde den tijden han belägradt
Gunnilla Olufsdåtter, och föregifwer sig nyhligen skrifwit sin styffmoder till i Ubsala hustru
Britta widh Kongzängsporten därom, altså föranlåtes rätten innehålla med dömande däruthinnan till nästa tingh.
9. Mårten Jonsson i Måhlstad beswärade sig öfwer Nills Hanson på Norderöön, at han 1675
emothtog hemmannet Böle att syta hans swärmoder hustru Märit Erichsdåtter till dödedagen,
och dermedh niuta hennes odallsrätt i gården, tillijka med hans hustrubroders Mårten Ersons,
men dee andre syskonen skulle han förnöija effter handen. Och såsom hans swärmoder och
nöth något underhåld, och actor på sin hustrues wegnar intet därpå något upburit, och han
gården i tiugu åhr illa häfdat och bebygdt, och Mårten i Bäck begärer köpa gården, hwartill
han bördig är? Resp. att så accorderat war och at han eij förmådde hustru Märit uppehålla
medh föderåd dhen swåra tijden, och hon skulle sig sielf försöria och hafwer Mårten Jonson
wäll krafdt förr betahlning för bördzrätten, men ingen fullmacht af sin hustrus medarfwa
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upwijst och will lijkawäll sälliat till een annan oskylld, där han dåch hemmannet i hårda åhren
för ödesmåhl förswaradt, och actor intet beqwämt sig till något rätt sluth, och at ingen
skyldskap är med Mårten i Bäck, och at han till sig löst Mårtens hustrus systerpart, dragons
Arfwed Hööks hustrus Karin Erichsdåtters för 10 dahl:r s.m:t effter uprättadt köpeskrifft den
25 aug. 1695 med Arfwedz och Nills Hanssons nambn under, utan bomärkie skrifwit af
furieren Oluff Holm, som deth och allena attesterat haf:r. Arfwed Höök tillstår sig försåldt sin
hustrus odallsiordh för 10 dahl:r s.m:t då honom förehöltz uti hwad tillfälle een man tillåtes
sällia sin hustrus fasta, och han föregifwer deth skiedt med sin hustrus willia. Böhle heman är
af 3 tunlandh, 1 skatte och 2 chrone. [fol. 92v]
Partterne förlijktes sålledes effter oprättadt skrifft, att Mårten Jonson uplåter Nills Hanson
sin hustrus arfsrätt i Bölesgården, äfwensom Arwed Höök sin hustrus för 10 dahl:r s.m:t at
betalla till nästkommande Kindersmesso, och därmed bäggies prætensioner wara uphäfne, det
dee inför rätten tillstodo och låfwade hålla och fullborda.
10. Tyrris Jonson i Mårtsund kärade till Mårten Olufson ib:m för deth han förledne wåhr
opgildrat uti en giärda widh sin gård een haraståck, dijt bäggies gietter kommit, och actoris
eena kommit under ståcken och där stört och Mårten låfwadt uti badstufwan gifwa honom een
sådan igen, och sedan påmint derom wid deth dee gått till fäboderne och fått försäkring som
icke är hållen? Resp. att han intet weeth däraf, och fast mindre låfwadt honom någon gieth
och intet haar han eller hans barn haraståcken opgildrat eller weth det han giethan där mistadt.
Resol. Såwida Mårten Olufson intet kan öfwerbewijsas hafft uppe någon haraståck där uti
Tyrris Jonsons gieth kommit och stört, så kan därtill intet giöras.
11. Corporal David Bruckman låtit citera Jon Bengtson i Hackåsen uti Owijks sochn för deth
han sunderbruttit ett hans paar skijd på reesan till Nårie förledne winter, och Jon Bengtson
honom derföre förnögdt som dee kåstadt, medh 30 öre s.m:t, som dee bäggie tilstått inför
rätten.
12. Ryttar corporalen Jonas Brink beswärade sig öfwer dragon Henrich Finne i så måtto at
hans hustru bedit honom wara opsynsman med sin uthskickade dragon och tienstedräng Erich
Swaan på reesan till Nårie, som hade een ung häst på 4:de åhret, och köpa litet lass effter
honom, och kommande till Nårie uthan tilståndh hästen bårtbytt och fått een mindre och lijten
igen och gifwit en r.d:r emillan, och effter honom lagdt ett fult lass, som han ägde, och
corporalens ¾ tunna sill och ¼ tunna sallt effter sin egen, hwarmed han wid heemkomsten
intet kunde wara benögder, och dy bedt honom taga hästen och skaffa sin tilbaka, och han
swaradt dhet tålffman Nills Nillson i Qwissle giordt bythet med förord at få den [fol. 93r] unga
hästen tilbaka, och hans hustru sändt penningar till Nårie med Jon Nillsson i Ugård at igenfå
sin häst ifrå Nårie, som intet skiee kunde, efftersom han fått hästesiukan, och corporalen fördt
hästen till Qwissle, och han sändt honom till lensmansgården, därest han altsedan warit och
ännu är.
Resp. att han låfwade köpslaga åth corporalen och see om hästen, och emothtogh twå
hela danske släthdahl:r och litet höö för hästen, och måtte dy af sitt honom ibland gifwa, och
efftersom han gick trött och kunde intet få honom snart af rummet, nödgatz honom bårtbyta
med Aron i Gudinge och gaff emellan 1 r.d:r med det förord at hästen skulle då om winteren
eller förledne sommar få igenlösas för 6 r.d:r danske mynt. Test. Nills Nillson i Qwissle, och
deth för corporalens hustru sagdt, och hon sändt penningar med Jon i Ugård därtill. Och
efftersom han icke fick danskt mynt, intet wehlat, uthan hästen behållit. Henrich säger sig
icke meera för antagne twå danske släthdahler och medsändne 1 ½ tunna mallt som war eij
meer än een tunna (huar på corporalen intet tallar utan om hästen) köpa och få än ¾ tunna sill,
½ tunna sallt, ett [skålpund] klåppfisk och ett [skålpund] tårr sajn [fint ylletyg], och utgifne
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r.d:r på hästebytet af sina egna tillagdt 24 öre s.m:t, och för deth corporalens häst drog hans,
som tyngre war, åth honom barkadt twenne kohudar, hwarmed han war nögd, men corporalen
swaradt sig sagdt deth må så wara till widare beskedh. Henrich föregifwer corporalen sedan
han utkiördt och bruttit bekomne häst uti 5 el. 6 weckor honom tilhanda sändt, som han intet
kunde giöra.
Corporalen påminte honom oförswarligit wara läggia sitt godz effter een annans häst?
Resp. at deth skeer ibland och at det är försont med twå hudars barckande. Henrich Finne
itererade at han hafft hästen på siette weckan och den uthkiördt? Resp. at hans hustru kan
kördt med honom till Rödön etz, och intet kunde han hålla honom på stall och wähl drögdz
medelst hans upwachtande på Lijthz commission till fem weckor. Corporalen prætenderer att
han som olåfwandes bårtbytt hans häst må obligeras den igentagne behålla för 6 r.d:r, som
hans blef räknat före, och 1 r.d:r som gafs emellan, och därtill medh betahla länsman för dess
föda förledne wåhr? Resp. att han hafft [fol. 93v] honom i 5 el. 6 weckor och skulle strax sändt
honom tilbaka om så gallit wara skulle.
Nills Nillson i Qwissle berättar hästen wara tämmelig wijd huld då han kom heem ifrå
Nårie. Erich Peerson i Snusbacken, at corporalen sade Henrich hästen tillhanda, som war
brutten och något närhållen, och Henrich nekadt sig hästen willia taga, utan nödgatz sända
hästen till lensmansgården och fått det swaar at han må sända honom hwart han will.
Corporalen, at hästen måtte wara blefwen bruttin under fiällresan, hwartill nekas.
Enhälligt votum: Emedan som dragon Henrich Finne warit af corporalens manhafftig
Jonas Brinks hustru, hustru Maria Låck, bedin och committerat at hafwa upsicht på hennes
dräng, dragon Erick Swaan, och medhafde häst till Nårie, iemwäll och af emothtagne
penningar och mallt köpa ett lass, och corporalens unga häst effter intygandet tröttnadt på
dijthreesan och med möda kunnat bringas till Måhla i Nårie, och där stådt i fyra dygn, och
lijjkawäll sedan eij förmådt lasset draga längre än enn mijhl till Lundh, och han altså måst
leija för lasset till Gudinge, och med andras råd nödgatz till lassetz befodran af Aron i
Gudinge een häst tilbyta och gifwa een r.d:r emellan, dåch med deth förordh at corporalens
häst skulle stå till lösn för 6 r.d:r, och hustro Maria wid heemkomsten tagit tillbytte häst
emoth och sändt swänske penningar till Nårie at inlösa sin förra, som wedersakades för
myntetz åthskillnadt skuldh, och den andra i femb weckor brukadt, och sålledes erkändt
giorde byte, altså finner rätten skähligt att Henrich Finne bör däruthj wara otilltalt, och
corporalen behåller tilbytte häst, men at han honom under wägen för sitt lass, som tyngre
warit, brukadt, stånde corporalen fritt honom därföre lagföra.
13. Corporal Brink kärade till dragon Hans Bremer för een geth och een killing han förledne
winter af honom sigh tillhandladt och därföre gifwit 20 öre s.m:t, och hwarken giethan eller
killingen bekommit? Resp. att han för dem bekommit 20 öre s.m:t och ingen dem affodrat,
och han dem icke heller wellat lefwerera, efftersom han gifwit corporalen zedell på en dahl:r
s.m:t at få af hans augment [tillskott] för deth han skulle gå i caution för honom at få reesa [fol.
94r] söderåth, och ehuruwäll resan intet blef af, wille han lijkawist hafwa en dahl:r s.m:t som
han eij wille bestå? Resp. at han caverat för honom och satt sig i den fahran och i widrigdt fall
skaffa karll i hans ställe, och deth han opdruckit sine resepenningar och icke kommit åstad,
råder han intet före.
Enhälligt votum: Såsom dragon Hans Brämeer tilstår sig af corporalen Jonas Brink tagit
20 öre s.m:t och derföre låfwadt een gieth och een killing, som intet lefwererade blifwit, så
bör han antingen een gieth och killing eller handfångne 20 öre s.m:t låta corporalen utan
drögzmåhl bekomma, och där han med skiähl skulle hafwa at talla på omrörde en dahl:r s.m:t
af hans augment för uthfästadt caution at permitteras reesa söderåth, kan han corporalen
lagligen efter föregången citation därom sökia.

258

14. Corporal Brink tilltallte Halfwar Olufson i Qwissle för 1694 åhrs prästtijonde han sig
tillhandlat och däraf intet så mycket fått som af hans grannars tijonde, nemb. 1 ½ span
ringare? Resp. att han som een ährlig man lefwereradt skaffttijonden ifrå sigh, och den låtit
föra till hans quarteer, och huru dee den sedan handteradt kan han intet wetta, och hade
corporalen warit hemma torde bättre upsicht därmedh warit, huartill han intet kunde neka, och
troor wähl at deth då räkt till.
Enhälligt votum: Rätten kan intet finna Halfwar Olufson i Qwissle wara någon ordsak at
corporalen Jonas Brink skall mindre af hans lefwererte prästtijonde än af grannarnes fått ,
efftersom den intet wid lefwereringen fans feelachtigh, och ingen annan än hans folk den
handterat, och inthet bewijs är huru mycket däraf blifwit, och altså håller honom för sådant
ohemult beskyllning alldeles frij och otilltallt.
15. Corporal Brink beswärade sigh öfwer Mårten Olufson i Mårtsund för deth han den 2
januarj sidstleden kallat honom först lappare, och därmed hade Jöns Peerson i Wästanedh och
Erich Mårtson i Trappnäs honom uth på dören, och effter een stundh han lijkawäll inkommit
och med ährerörlige ord öfwerfallit, såsom skiellm, hundzwått, prackare och mera sådant som
olijdeligit är? Resp. att han [fol. 94v] warit så drucken at han intet om morgonen kunde minnas
sig med honom tallat, utan enär han sig börstadt war een stoor deel af hans håår löst, och då
sades at Brink dhet giordt, och kan fuller krafdt honom för een r.d:r som han caverat för
dragon Anders Fallk och icke bekommit. Resp. at han caverat för 1 r.d:r den Falken förlengst
betallt, hwartill han nekar.
Jöns Pederson i Wästanedh efter aflagdan wittnesedh berättade sig komma till länsmansgården, där Mårten i Mårtsundh såth drucken på ett säte och strax däreffter kom corporal
Brink in och hällsade, och Mårten begynte strax kräfia honom för een r.d:r han gått god för
dragon Falk, och han swaradt honom fått sin betahlning, och han nekadt och sagt det han
skulle richsdahlern betalla, om fanen icke toge honom, och därmedh fattade corporalen
honom i håret och drogh baklängdes af säthet neder på gålfwet och wille kinpusta, och Jöns
och Erich togo corporalen ifrån honom, och Jöns hade honom uth effter lensmans och
corporalens begiäran, och fölgde till Erich Mårtensons gård, och han läth betzla sin häst och
sade sig skohla köra till Frössön och hoos h:r öfwersten sig beklaga, och som han såg körde
han in i ländzmansgården och huad där uthrättades sedan weeth han intet.
Erich Mårtenson effter aflagdan edh, att Mårten Olufson såth på säthet wid spiselln
mycket drucken, och då corporalen Brink kom in, begynte Mårten kräfia honom för en r.d:r
som han caverat för Falken, och corporalen sagt honom wara betallt och han nekadt, då
corporalen gaff honom een öhrfijhl och tog honom i håret och drogh baklängdes öfwer säthet
neder på gålfwet och denne gifwit sig emellan, och wid dhet Mårten kom upp sade honom slå
sigh som een hora och skiellm, och at han skulle reesa in till h:r öfwersten och klaga, och
därmed gått uth, minnandes intet om han sedan kom in, men såg genom fönstret honom köra
neder till siön, och efftersom han sagdt sig skolla kiöra till öfwersten och war mycket drucken
och deth ledh emoth qwällen och begynte mörka, befarades honom skulle något missgå, och
derföre skickades twenne gåssar uth på ijsen at see effter honom, och dee funno honom uth på
siön ett godt stycke liggia såfwande i slädan ofwanpå tömmorne, och hästen des medelst gått
uthom wägen af och ann, [fol. 95r] och gåssarne tagit tömorne lösa och kiördt till bydz med
honom, och om morgonen effter klagadt sig hafwa ondt i hufwudet, och at håret war löst och
intet wiste huru deth tillkommit och huad passerat war.
Ofwan bemellte edelige intygande uplästes för partherna, då corporalen föregaff Jöran
Pederson och Oluff Pederson i Opland warit inne enär Mårten Olsson andre gången igenkommit, och dem icke hijtkalladt, och dy intet tilstädes, hwarföre pröfwes skähligt at saken måtte
beroo till bem:te persohners afhörande å näste laga tingh.
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16. Sochnskrifwaren Peer Peerson Höök hafwer citerat föraren Mårten Rytter för åthskillige
små länte pertzedlar, och berättar actor uti förarens närwaru sigh wara med honom förlijkt at
få i ett för allt en skrinda åhö, deth föraren erkände och låfwade fullgiöra.
17. Angifne sak om Hans Bremers och Jon Häggs slagsmåhl företogz, då tålffman i Qwissle
Nills Nillson berättade sig höra om juhledagzaffton larmas i grangården och dy dijth gått och
frågat därom, och Anders Hägg, änkians son i gården swaradt honom deth intet komma wid
om twå träta och komma öfwereens, och han deth sagdt för sexman Mårten i Åcke, och eij
mehra däraf weeth.
Dragon Nills Ekeroth förhördes, som berättar sig om juhledagen blij dijthbudin, och om
afftonen något druckit, och swågrarna Bremer och Hägg kommo at ordkastas och träta, men
intet sloges dee, som wäll tordt skiedt om deth icke blifwit förbygdt och afbögdt, och at dee
intet kommit ihoop, wettandes intet huaraf deras trätha kom, och om affton reest till sitt
quarteer i Mattmar.
Jon Halfwarson Krissman, at han hörde dem träta och bruka mund på hwarandra och
wellat ihoop om dee icke blifwit afrådde och hindrade ifrå hwarandra, minnandes intet huaraf
trätan begyntes, och om trediedagz morgon kom tålfman dijth och frågadt om där warit
någhon olåth, och Anders swaradt först neij, och sedan om så warit kommer deth honom intet
widh.
Hans Bremer och Jon Hägg förehöltz hafwa mehr än nödtårfftigt om juhledagzaffton
druckit, och dess medelst kommit at trätha, det dee bekiände och tyckte illa [fol. 95v] wara, och
låfwade gifwa till kyrkian tillhopa en dahl:r 16 öre s.m:t, hwarmed rätten låter beroo, efftersom inthet slagzmåhl och förargellse därigenom skiedt är.
18. Karin Olufsdåtter beswärade sig öfwer sin hafde huusbonde till sidstledne Mickaelis
Mårten Olufson i Mårtsund, först at hon på uthfästade och tillsagde löön af 9 dahl:r k.m:t icke
fått meera än 4 d:r 10 öre k.m:t och dess kista förbuden, och hans hustru kallat henne hora,
tijk och mera sådant som Tyrris Jonson och hans hustru tillijka med dragon Erich Glad wetta
betyga? Mårten föregaf henne på lönen meera fått, så af öhlsällningen som elliest [i annat], af
9 d:r, och hon nekar. Mårten nekar sig kallat henne hora och hafwer inthet beskylla henne
före, och Karin föregaff deth allenast skiee een gång och lembnar deth, men intet det hans
hustru Märit Andersdåtter henne skiällt och beskylt före och låtit henne stembna, som lensman betygar sig sagdt åth Mårthen, men icke till hans hustru.
Resol. Mårten Olufson dömmes utan upphåld lefrera till pijgan Karin Olufsdåtter resten
af hennes tilsagde löön, 4 d:r 22 öre k.m:t, och där han kan bewijsa henne af hafde öölsällning
och elliest mera bekommit än 4 d:r 10 öre k.m:t, hafwer han macht henne derföre lagföra och
wänta rättens utslagh. Och såwida hans hustru Märit Andersdåtter icke är stämd för ährrörliga
ordh hon skall Karin påfördt, kan därtill intet giöras förr än hon blijr laghstämder, och tage
Karin sin kista igen hoos Tyrres Mårtson.
19. Rustmestar Jöns Olson Kålling fodrade af Peder Pederson i Järstad 14 r.d:r och 5 tunnor
korn som han war skyldig till hans broder sahl. Anders Kålling, och deth intet betalt. Resp. att
han känner sig skylldig 12 r.d:r och 1 ½ tunna korn, och meera intet, och at hans broder
Hålgier lijnwäfware war hans fullmechtig, och enär denne blef tredieman 1675 lembnade han
sitt hafde halfwa hemmans part i Böle till Hålgier, som deth antogh och till tree åhr brukadt,
och under den tijden genom ödesmåhl heemfallit Kongl. Maij:tt och chronan, och han altså
skullden intet betahla kunnat. Actor, at Hålgier hade ingen fullmacht något [fol. 96r] upfodra,
och hade han något orätt giordt skulle han honom sökt, och nu wistatz han i Nårie, och effter
Anders Kållingz testamente skall Jöns niutha ½-ten af ägendomen emoth Hålgier.
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Resol. Såsom Peder Pederson bekänner och tillstår sig warit skylldig till sahl. Anders
Olufson Kålling 12 r.d:r och 1 ½ tunna korn och intet därpå betallt, uten föregifwer hans
broder Hålgier Olufson antagit dess halfwa hemmans part i Böhle, som genom hans förwållande skall öde blifwit, och Hålgier många åhr här i landet sedan wistatz och kunnat
därom sökias, altså finner rätten skälligt at Peder Pederson bör berörde tillstådde skuld
fordersampt betalla, och däraf innehålla så mycket som på Hålgiers anpart af skulden kan
belöpa, till des han kan om hemmansbruket med honom komma öfwereens heller lagföra.
20. Aff Simon Erson i Månsgården fodras 7 fierd:r korn och tree fierdingar råg? Resp. att han
aldrig af honom meera länt än 4 kannor råg och 3 f:r ellach mallder eller frusit korn, och derpå
låtit honom få ett öhltunträ som han kiöpt för 12 öre s.m:t. En kanna råg har då kåstadt effter
6 d:r s.m:t tunnan 3 ½ öre, facit 14 öre, och 3 fierd:r mallder à 5 1/3 öre, facit 16 öre, som giör
tilsammans 30 öre. Altså blifwer Simon Erson skylldig 18 öre s.m:t, som han dömmes strax
betalla.
21. Sammaledes af Chrestiern Steenson i Böle effter Hålgiers upsattz 2 ½ tunna korn, hwaraf
sonen Peder Chrestierson säger sig intet wetta och aldrig hörde sin sahl. fadher därom tahla.
Lensman Chrestier Peerson berättar, enär bytet war effter Chrestiers hustru, at all giäld blef
skrifwen, men intet Kållingens, och at intet fins till gäldenärernes betahlningh.
Såwijda intet bewijsas kan sahl. Chrestiern Steenson till sahl. Anders Kålling warit något
skylldigh, och enähr bytet effter hans hustru höltz, intet funnitz till bewijslig gäldz betahlning,
altså kan sonen Peder Chrestierson intet därom tilltalas.
22. Anders Peerson i Åhlstad är stämd och säger sig inthet wara skyldig, eij eller fins han på
Hålgiers lista, utan [fol. 96v] Anders Olufson, som gått 1674 uth för soldath, och dy aff missförståndh citerat worden.
23. Månsåhsboerne hafwa citerat Hällie Jonson i Ifallsnäs och Anders Mårtenson och
Halfwar Jonson i Trappnäs för dhet dee på Månsåhs afradzlandh optagit jernmalm. Resp. att
dee intet wettat fleera interessenter där uthj wara än Jon Tageson och Erich Peerson, och fått
låff af Jon Tageson och sändt budh till Erich Pederson at få sökia efter malm, och med stoort
arbete kring om ägorne [myrorne] däreffter sökt och något funnit. Jon Tageson intyges hafwa
gifwit dem låff för sin anpart, och Mårten Bengtson i Wällwijken, Erich Pederson och Jon
Mårtenson i Månsåsen bekänna sigh tagit tree caroliner af dem i förlijkning, huar uti Jon
Tageson skall wara deelachtig, gräntzandes Månsåhs afradzlandh och Trappnäs afradzlandh i
Rijsmyran tilhopa, och ingen på Månsåhs afradzlandh tillförenne funnit jernmalm, huarmedh
rätten låter beroo. Men såwijda Kongl. Maij:ts och chronones hemman i Wällwijken, som till
capitensboställe af lijfcompagniet däruti interesserat är, och h:r öfwersten ingen fullmechtig
därutinnan hafwer, så står dess prætension öppen och förbehållen.
24. Oluff Jacobson i Arfsundh citerat Erich Peerson ib:m för 4 r.d:r och han blifwit siuk
under wägen till tinget, och uti Lars Nillsons närwaru ifrån Mällbyn låfwadt bemellte 4 r.d:r
betalla, deth Lars Nillson betygar inför rätten, huarmed deth beroor.
25. Dragon Nills Ekeroth kärade till dragon Anders Swediebergh om een mathspan med
någon math uti, som dragon Erich Simonson honom lembnade, som stodh wacht wid båthen
nedanför Kongzgården ifrå 1695 åhrs camperingh, och han den icke igenfått? Resp. att han
stod där på wacht och påminner sigh Erich Simonson dijth wara med sin spann, men icke med
Ekerothens. Erich Simonson föregifwer sig säija honom till om dem bäggie om afftonen, och

261

om morgonen war Ekeroten bårta, och [fol. 97r] föraren Mårten Rytter betygar, dragon Anders
Tårsk berättat Swediebergh låfwadt antaga Ekeroths mathspann och föran till Höland.
Partherne förlijktes sålledes att Anders Swediebergh skall förnöija Ekerotz wärd Lars
Nillsson i Gräffte uti Mattmar sochn för mathspann och för een barkadt säck som däruti lågh,
och där inneliggiande math efftergifwer Ekeroth, huartill Swediebergh beiakade och låfwadhe
skiähligen deth till Ekeroth betahla, och han ställer sin bonde tillfredz.
26. Nills Erson i Höhlan tilltalte sin granhustru, änkian hustru Ingeborgh Jonsdåtter i Höhlan,
för deth hon honom med een eldsleeff slagit i hufwudet een pust och blodhwijte i pannan uti
hans egen stufwa förledne sommar, för deth han bedit henne gå heem ifrån sigh och intet
bruka otijdig mundh, och enär han eij årkade höra på hennes mundbruk tagit henne sachta i
armen och wijst uth på dören, då hon slagit honom med eldslefwen i hufwudet, och lensman
Chrestier Pederson och Peder Mårtenson i Högen skola besedt hans bekomne pust och
blodwijte, som betyga sig råkadt honom på kyrkwägen och sedt ett såår wara i hans panna,
deth han sade sig fått af hustru Ingeborgh, och meera såg intet effter.
Actor, at han ingen wijst bekomne pust i hufwudet? Resp. att han war först hoos henne
een stundh och talltes af och ann, at hennes slijpsteen blijr i hennes frånwaru brukadt och
ingen deth tillagdt, och därmed gått uth ifrå Nills Erson och sedan något effter i Nills stufwa
at bedia hans hustru hielpa sig at kiöra grijsarne utur åkeren, sättiandes sig wed spiselln och
warit warse sin eldsleeff, den Nillses hustru dijth hafft och den tagit i handen at bära heem,
och Nills frågadt hwij hon honom beskyller hafwa brukadt sin slijpsteen, och hon sagt först
sig ingen deth tillagt, och enär han hårdt stått därpå sagt hans piga deth berättadt, huaröfwer
han wredgades och kommit till henne och rifwit ifrå henne dess förkläde, slåendes med ena
handan på ena axlan först, och med den andra på den andra, och wellat haf:a henne framstupat
till gålfwet, och då blef han fram i [fol. 97v] pannan af eldslefwen skadd, men intet slagen, och
han kallat henne hora och annat fuhlt, som dragon Mårten Burman och drängen Erich
Jacobson sågo och betyga kunna, som aflade sin wittnesedh.
Mårten Burman, att hustru Ingeborg kom in till Nills Erson at taga elldh och satte sig på
sätet widh spiselln och hade een eldsleef i handen, wettandes intet om hon den med sig burit
eller elliest dijtkommit, och Nills såth inför bordzändan och slog näfwan i bordet och frågade
hustru Ingeborgh om hon skyller honom hafwa slijpadt på hennes steen, och hon swarade sig
deth intet sagdt, uthan kan skee någon af ordinantzkarlarne deth giordt, och han sade henne
tubbadt sin piga dhet at säija och fått till swaar at hon deth sagt, då Nills swaradhe at hustru
Ingeborg skall wara een hora och kåfzsa till dess hon bewijsar honom deth hafwa giordt, och
Ingeborg sagt honom skulle wara sielff een hora och fitta, och brukade skamlöös mund sin
emellan, då Burman sägher sig bedia Nills inthet bruka mund med henne, utan taga och leda
henne uth på dören och sparka i stierten, och därmed wändt sigh till fönstret och hörde dhet
smälla och såg sig om, och der med slog hon honom ett slag fram i pannan, och han begiertte
dhet Buhrman wille taga af henne slefwen, det han giorde, och Nills den förwarade, som
drucken war, och såg att halsduken af Ingeborg war löös rifwen, och dermed gick hustru
Ingeborgh sin wägh.
Erich Jacobson, att han kom ingående och såg Nills Erson sittia widh bordet och tornera,
säijandes till hustru Ingeborgh at hon skall wara een hoora till dess hon bewijsar honom
hafwa slijpadt på hennes steen, och hon kalladhe honom swijnhund till des han bewijste
henne wara hora, och därmed steg Nills upp och tog effter hennes axla, som glansade aff, och
sedan i halssduken, som reefs till gålfwet, och därmed slogh hon honom ett slagh med
slefwen fram i pannan, säijandes: Deth skall du hafwa för deth du kallat mig hora, och intet
meera, warandes han litet drucken.
Enhälligt votum: Aldenstundh hustru Ingeborgh Jonsdotter effter [fol. 98r] edelligit intygande intet hafwer tillagdt Nills Erichsson hafwa på hennes steen slijpat, och han lijkawäll
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kallat henne hoora, hwarföre dömmes han för sådan ährerörligh beskyllning effter 20 cap.
Tingmålabalken at bötha 40 m:k till treskiptes, och för dhet han rijfwit af henne halssduken
saker till 3 m:k. Och efftersom hustru Ingeborgh hafwer slagit Nills Erson med eldslefwen ett
såår fram i pannan, så böter hon derföre efter 10 cap. Såram. B. L.L. tree marck till treskiptes.
27. Hustru Ingeborgh Jonsdåtter kärade till Nills Erson för deth han kallat henne hora och
twenne gånger olåfwandes går i hennes smidia och där smidt, lesandes upp dören med een sin
nyckell, och för det 3:die hindradt henne at slå staar på Buängiet så mycket hennes sahl. man
där slagit, och för deth hon ett gålff slagit, warit ond och brukadt mund, och derföre hon
lembnadt twå gålff oslagne? Resp. att han intet offtare warit i hennes smedia än han hafft låf
därtill, och hon berättar sin son John, om 11 åhr, honom där funnit och tallat med honom,
huartill han nekar. Till stahrslåtten swaras att hennes man antagit tree gålffslått och hans
förman allenast ett, och äre lijka rådande och dy misstyckt at hon intet skulle säija honom till,
och slog wäll icke meera sielff än ett lass eller gålf, och låfwadt rustmestaren Jöns Hiort slå 2
lass, huartill han swarade och sade sin hustru begiärt låff af hustru Ingeborgh, och hon skall
sagdt, om där är något qwart, hwarom Nills Erson kan wetta beskedh, och han sagt sig intet
meera där slå än förr, och rustmestaren altså slagit där pass 1 ½ lass och dragit upp utur
wattnet.
Enhälligt votum. Emedan som hustru Ingeborgh Jonsdåtter intet kan öfwerbewijsa Nills
Erichson olåfwandes warit i hennes smidia, så kan rätten inthet därtill giöra, och äfwen så om
slåtten på Buängiet, som dee tillsammans äga och böra niutha, men den som meera rödiat och
opbrukadt bör och deth niuta till dess den andra och så mycket uparbetar, och då antingen slå
tillsammans eller slåtten deela. Om ährrörligh beskyllningen är förr dömdt. [fol. 98v]
28. Påhl Påhlson Knåpp angaf sin sahl. fader Påhl Olufson äga och beså Önstad hemmannet
på Norderöön, och ett halfft åhr effter han gifftadt sigh blifwit dödh, och hans moder warit
hafwande, och deth oachtadt hafwa hans fadersystrar bytt sin emillan både löst och fast och
giordt honom arflöös, och efftersom Oluff Hanson hans eena fadersyster Kerstin Olufsdåtter
till hustru hafwer och hemmannet Önstad besitter, hafwer han honom citera låtit derföre?
Resp. att dee breff han kunnat därom hafft äre genom wådelld förkombne, och kan wetta at
hemmannet war illa häfdat och innestod med twå åhrs utlagor, huilka han säger sig betallt till
befallningzman Daniel Bertillson 1667 eller 1668 utan quittens och beskedh.
Sedan berättar Påhl at faarfadren såldt ett hemman i Mårtsund och slåttgodzet Fanbyen,
och gifwit hwardera dåttern 20 r.d:r och tilldeelt sonen Påhl Önstad hemmanet oqwalt besittia,
hwarmed lijkawäll så tillgångit som berättadt är. Oluff Hanson, att hans hustru sagt huardera
systren fått 10 r.d:r och broderen Påhl och sin andeel, hwartill actor effter sin sahl. moders
berättelse nekar.
Nills Mårtenson i Trustad berättar sig eij meera däraf minnas än hans moder länt för
några och 30 åhr sedan 9 r.d:r af Oluff Kiehlson, och effter hans dödh dem lefwereradt till
dåttren Kerstin Olufsdåtter för hennes jordepenningar.
Oluff Jönson i Åhlstad berättar sig pass för 40 åhr sedan läna aff Britta Olsdåtter 14 r.d:r
som hon skulle fått för sine jordepenninger, och då war hennes fader Oluff Kiehlson dödh.
Actor uthlåter sig nu under action willia accordera medh Oluff Hansson om wist föderåd i
sin lijfstijd af gården, efftersom han mehnför karl är, och Oluff fins benägen dertill, allenast
han finge tijdrum deth med sina barn öfwerläggia, altså gaff actor honom dilation därmed till
näste wåårting.
29. Nills Olufson i Tifwarsgården lagstemdt Nills Hanson i Böle, Anders Peerson i Åhlsta,
Nills i Trusta och [fol. 99r] Nills i Wästanedh för åwärkan på åker och ängh, och äre så förlijkte
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att dee effter quotan skohla innan fiortton dagar lefwerera till honom för skadeståndh 8 dahl:r
k.m:t. Test. [vittnen] lensman Chrestier Peerson och Nills Hansson.
30. Oloff Nillsson i Mårtsund kärade till Mårten Olufson ib:m för deth han förledne sommar
tilgrijpit ett stahräng, Skogieran ben:d, af 4 ½ lass staar, som hans hemman folgdt nu i fem
åhr, sedan han deth af Mårthen kiöpt och han, som sagt är, i åhr sig deth tillängnadt och
slagit? Resp. att dee äre därom förlijkte at niutha halfparten af staran i åhr och Oluff Nillson
framgeent deth behålla under hemmannet, och Mårthen föregifwer sigh det uprödt för sitt
förlandh, som tålffman Peer Mårtenson och Oluff Erson besedt och betyga nu inför rätten att
Mårthen afrödt een granåhs och alt in i Oluff Nillsons staarslått och Skogzgiehr, som han der
igenom sig tillängnadt och bemechtigadt, och kunde intet wijsa något märkie och rättigheet
därtill, utan Oluff Nillsons sloar liggia innanför åsen, och Mårtens uthanför åsen.
Enhälligt votum: Aldenstundh Mårten Olufson i Mårtsund hafwer icke allenast afrödiat een
granåhs som ligger emellan hans och Oluff Nillsons ordinarie och laghäfdade sloar, uthan och
inpå Oluff Nillsons âpart Skogzgiehr och staarslått innanför granåsen, och den afslagit och
bärgadt, där dåch han allenast hafwer sin staarslått utanför åsen, altså hafwer han försyndat
sigh emoth 28 cap. Konungabalken L.L. och med wåld dethsamma honom afhändt. Altså
dömmes han till föllie däraff at böta 40 marck till treeskiptes och wedergälla skadan effter
mätismanna ordom, och därtill med betahla synemännen för hafde omaak därmedh.
31. Erich Olufson på Hammarnäset kärade till sin granne Jon Olufson ib:m för dhet han
kallat honom tyff. Resp. att Hallens sochn hafft ett båthuus ofwanför kyrkian, täckt med
klufne bräder till twå tålffter, det Erich för 7 eller 8 åhr sedan olåfwandes tagit och länsman
[fol. 99v] skall sagt honom till dem ifrå sig lefwerera och föra till sochnens båthuus wid
Trappnäs. Hwartill swarades att hans fader för tree hemman skaffadt bräder på gaml[a]
båthuset, och enär wäggiarne förföllo och sochnstugufolket dem till wedh togo, lät hans fader
genom honom därifrån hempta 1 ½ tålfft och ½ tålfft bakar, och då war han nyss heemkommen och giorde som fadren befallte och intet hembl. såsom tyfnadt tagit? Jon Olsson, at
deth skedde om wåren twå qwällar å radh? Resp. at dhet skedde in på afftonen effter
middagen, så snart solen wändt sigh ifrå ijsen och wattnet litet satt sigh. Kyrkbyman Jon
Olsson berättar, Erich Olsons fader Oluff Olson tahla om bräderna om winteren, och han sagt
at bättre wara det der toges i förwahr af någon än liggia at förderfwas och wräkas bårt, och
han dem om wåren afhempta låthit.
Enhälligt votum. Alldenstundh Erich Olufson icke war huusbonde, utan under sin faders
lydno då han för 7 el. 8 åhr sedhan heemfördt några bräder af Hallens sochns förfallne
båthuus, och kyrkbyman Jon Olson berättar deth hans fader Oluff Olufson om winteren med
sig därom tallt och sagt bättre wara at dee tages i förwahr än där liggia och fördärfwas och
wräkas bårt, och dem å sidsta föret heem till sig föra låtit, altså kan rätten intet finna Erich
Olson något lastelligit därmed begått, icke eller straffwärdigt at Jon Olson honom deth
påmint, utan bäggie till sin heder och existimation blifwa olæderade [icke kränkta], dåch bör
Erich Olson wid anfodran så många och goda bräder till sochnans opsatte båthuus skaffa och
dijtföra.
32. Erich Olufson hafwer citerat Jon Olufson för det hans barn miölkadt hans boskap i
sommars, som hans pijga Kerstin Ersdotter sedt, som berättar sigh see Jon Olss dåtter
Gertrud, om sina 10 åhr, om een söndag uti een gärda miölka hennes huusbondes twenne
koor, och satt sig neder till den 3:die, och då ropadt och dijth gått och sågh henne hafwa litet
miölk i stäfwan, [fol. 100r] efftersom Kerstin något förr om middagen dem miölkat. Gertrud
säger, Kerstin bedit sigh deth giöra, och Kerstin nekar och föregifwer henne intet een gång sig
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see, efftersom hon lagdt sigh neder widh gärdzlegården i mening at skräma barnen, och blef
warse henne miölka, och dess syster Märit, på åttonde åhret, war och där och warnadt Gertrud
at achta sigh.
Resol. Anbelangande at Jon Olufsons omyndige barn skall miölkat Erich Olufsons
twenne köör, så är därtill intet giltigt bewijs, och altså uphördes därmedh, dåch åligger Jon
Olufson at förmana sina barn ifrå sådane misstenkellige åthforor.
33. Lars Nillson och hustru Gertrud Gunnarsdåtter i Gräffte citerat Erich Rapp för Högstad
hemmannetz bördzrätt, och dee sedan förlijcktz effter Lars Nillsons egenhändige zedell sine
dato, och lensman känner dess stijhl, huarmedh rätten låter beroo.
34. Peder Mårtensons anhängige sak på 1694 åhrs hösteting emoth Oluff Nillson om
medleste gården i Mårtsund at lösa i byrd, företogs ånyo, då först upwijstes Swän Andersons
köpebreeff där opå af Nills Gunnarson af den 2 april 1684, huarmed han intet lagfarit. Oluff
Nillson säger sig biuda Peer Mårtenson hemmannet at lösa enär bytet höltz effter hans moder,
och han därtill nekadt, men nu sedan jorden är brackt i fult bruuk och gården reparerat, deth
söker, huartill Peder intet kunde neka.
Saken öfwerlades till fölliande doom eenhällel. Ändoch Peder Mårthenson hafwer warit
bördigh till medelste gården i Mårtsundh och Hallens sochn af 2 ½ tunlandh, så är lijkawäll
hans bördzrätt derpå betagen och förstånden medelst Bertill Pedersons giorde köp därom med
Peder Erson Bång, huarmed han lagl. 1681 och 1682 hafwer procederat och förfarit, och
hemmanet utan inspråk och klander 1683 blifwit lagståndit, huilket han sedan updragit och
försåldt till Nills Gunnarson i Höugsta och Nills till Swän Anderson, och effter hans [fol. 100v]
dödh Peders fader därpå prætention giordt och det brukat i twenne åhr, och kunde icke med
någon rätt deth besittia, och derföre sålldes deth till Oluff Nillson för 75 d:r s.m:t, huaraf
Swän Andersons barn hade at bekomma 60 d:r och Mårten i Bäck 15 d:r s.m:t, huar medelst
Mårthen Olufsons giorde fodran och prætension ophörde, såsom dhen intet rättmätig war,
warandes Bertill Pederson och Peer Mårtenson förste fränder å möderne. Men såsom
hemmannetz odall icke hörde möderne, utan fäderne till, så är Peders förmeente bördzrätt
medelst ofwannemde laghfarande, som sagt är, betagen, därtill med hafwer Peder Mårtenson
dhet å arfskifftet efter sin moder, då han myndig war, deth wedersakadt. Altfördenskull finner
rätten skähligt at conservera och bijbehålla Oluff Nilson widh samma hemmansköp och wara
frij för Pedher Mårthensons widare inspråk och åtahlan derutinnan.
Emot denne doom hafwer Peder Mårtenson wädiat.
35. Furerens Peer Mårtenson Bergströms landbonde på dess boställe i Hägla i Sunne sochn,
Swän Pedersson, påminte ytherligare om een deel af Brattåhs slåttegodz, som hans fader
Peder Swänson pantsatt till Oluff Halfwarson i Åhlstad för 11 r.d:r? Resp. Påhl Mårtenson, at
han hört deth wara pantsatt ifrå Hägla för 40 åhr sedan. Hällie Jonson i Ifallsnäs berättar sig
minnas at Peer Swänson a:o 1652 slog all sin part uti Brattåsen, men ett eller twå åhr effter
förpantadt een dehl däraf till Oluff Halfwardson, och den tijden kunde kasta af sigh till een
gilling, men nu något skogwuxit och till ¼ mindre.
Enhälligt votum. Såsom Oluff Halfwarsons heman i Åhlstad hafwer ifrån furiers boställe
och cronohemmannet i Hägle een deel af dess slått i Brattåsen sunnan siön icke långt ifrå
Mariæby kyrkia i Sunne pastorat, pantewijs för 11 r.d:r, och deth fått effter intygandet 1652
eller 1653, huilket effter Kongl. Maij:ts jordeplacater de annis 1673 och 1677 bör läggias till
rätta bohlstad och chronehemmannet i Hägle, dåch effter Kongl. Maij:ts nådigste förklaring af
den 10 martij 1685 för och emoth lösen, [fol. 101r] hwarmedh beroor till dess lagligen synt
blifwer nästkommande sommar, huruwida bårthafde panteslått är under den tijden skogwuxit
och förwärradt, som bör af bem:te 11 r.d:r à 6 mark s.m:t dragas och kårtas.
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36. Påhl Mårtenson prætenderade bördzrätten af Jon Hemmingz gården på sin hustrus Märit
Pederdotters wegnar 4 ¾ tunlandh, huaraff han 2 3/8 tunl:d af Nills Olsson inbördat, och söker
af Jon Olufson, som därtill obördig [är], dess andra [halfpart] i börd lösa, bewijsandes medh
Nills Mårtensons i Trustad och Mårten Olufsons i Tifwarsgården attest af den 10 novembris
1694 hans hustru därtill bördig wara? Resp. att han därtill obördig är, och dhett a:o 1688 af
Jon Hemmingson kiöpt för 23 r.d:r à 6 m:k s.m:t, som köpzedlen af den 18 feb. 1688 uthwijsar, huarmed han intet lagligen kunnat procedera, emedan som Jöns Månson dess andra
[halfwa] köpt, dödde, och tenkt med ett opbud hela hemmannet låta inprotocollera. Sedan, at
han mycket därpå kåstadt och bracht i godt bruk, och förr ingen wellat lösa och antaga. Påhl
Mårtenson föregifwer sig den tijden intet wettat sin hustru warit därtill bördig, och dess andra
halfwa inbördat med 31 ½ d:r s.m:t, som köpebrefwet d. 21 april 1694 uthwijsar, Påhl utlåfwade för melioration utgifwa 8 ½ d:r s.m:t.
Enhälligt votum. Såsom Påhl Mårtensons hustru Märit Pedersdåtter är bördig till Jon
Hemmingsons heman i Åhlstad af 4 ¾ tunland skatte, och dess halfpart löst i börd af Nills
Olsson för 31 d:r 16 öre s.m:t effter köpebrefwet af d. 21 aprilis 1694, och des andra halfpart
söker af Jon Olson, som därtill obördig är, altså finner rätten skähligt, lijkmätigt 6 och 7 cap.
Jordabalken L.L. at Påhl Mårtenson på sin hustrus wegnar Jon Olufsons hafde halfwa dehl
inbördar med 34 d:r 16 öre s.m:t, som Jon utgifwit, och för melioration utlåfwadt gifwa 8 d:r
16 öre, så af summan blifwer in alles 43 d:r s.m:t, huilka han innom rätta faardagh lefwerera
och betalla skall, och hela hemmannet sålledes tilträda.
37. Anders Olsson i Byhn kärade till rustmestaren [fol. 101v] Jöns Hiort i så måtto att han näst
för juhl 1694 kommit i hans fähuus, där han lagdt sigh om dagen för sin opassligheet skuldh,
och fattat honom i håret och dragit neder af skullan och folgdt in i stufwan, och han sedan gått
uth at skaffa sig penningar till hans förnöijelse, då han kommit effter och fattat i hans håår och
därmedh wändt omkring och rijfwit hans päls och skiorta sunder och släppat honom, och han
sedan gifwit sigh utom gården at gå till grangården öfwer åkeren, och rustmestaren kommit
effter och gifwit honom een öhrfijhl, och han måst gå för honom in i gården och stufwan, då
han begiärt korn för sin förmente fodran af 12 öre s.m:t, hwartill han intet wille samtyckia,
efftersom han förr betallt honom på dee 12 öre, 6 öre s.m:t och 8 öre s.m:t med honom sändt
at lefwerera till Erick Lapp, och han intet ifrå sig dem lefwereradt och dristadt sig deth intet
nämbna medan han war drucken, och därmed gått uth på priuetet, och han effter, och stått en
stundh och wäntadt uthkomsten, och årkade intet wänta så längie, uthan gått in, och i medler
tijd har han giömdt sig i stallen, och han kommit uth och sedt efter honom i huset och intet
funnit, och då sagt och skrattadt som skulle han gifwit sig uth och neder igenom brikan, deth
hans broders drängh Jon Hanson och grannens drängh Jon Olufson sedt och wittna kunna?
Resp. at han hade till fodra aff Anders Olufson 12 öre s.m:t, och han låfwade i tree åhrs
tijd dem betalla och intet hållit. Och efftersom han skulle därifrån till ett annat quarteer wille
sin betahlning hafwa, och gått till honom middagztijden till fähuset, där han låg, och wäkt upp
honom och bedit honom komma in och sin skuld betahla, men icke rört hans håår eller slagit.
Och efftersom han lijkawäll intet fick betallningen och han gick uth genom porten gått effter
och ropat och han intet swarade, och derföre gått effter honom och sagdt deth han kunde wäll
så mycket få hemma och han altså wändt om, men icke i det ringaste rördt honom, och han
kommande in på gården begynt lösa upp byxreman, och därmed gått åth huset och Hiorten in
i stufwan, och såg honom den dagen [fol. 102r] icke meer för än om morgonen effter, nekandes
hwarken hans päls eller skiortha rijfwit, nekandes rustmestaren sig hwarken 6 eller 8 öre s.m:t
af honom fått och bekommit, beropandes actor sigh på sina wittnen, och rustmestaren
exciperade emoth Jon Hansons wittnande, efftersom han är hans broders hustrubroder, men
intet iäf emoth Jon Olsson och inga fleera dhet sedt, förutan brodershustrun och systerdåttren.
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Altså erkände nämden Jon Hanson at gå lagh, helst och emedan som till saken dessutan ingen
oplysning kan fulleligen ährnåes. Altså aflade dee sin wittnesedh å book.
Jon Hansson, at han gått till fähuset strax efter Hiorten war dijtgången och såg honom slå
med handen Anders Olufson på hufwudet och bad honom komma och betahla sin skuldh, och
han sade sigh icke årka, och därmed tog han honom i axlan, då Anders steg upp och folgdes
altså in på gården, då Hiorten fattat honom i axlarna och slagit neder till marken, och enär han
upstegh sedt hans päls wara något på eena sijdan afrijfwen, och därmed folgdz in och tallt om
betahlningen, och Anders gått uth och Hiorten effter och hint på honom uth på åkeren utom
Oluff Peersons gård, och kunde dess medelst intet see huru han bar dig åth, men tilbaka
folgdes dee, Anders föråth och Hiorten effter in i stufwan, och litet däreffter gick Anders uth
på privetet och Hiorten effter och stod lijtet uth på gården och därefter gått in i stufwan och
sedan åter kommit uth och sökt effter honom i huset och intet funnit, emedan som han war
därifrån gången och giömt sigh i stallen, och sedan mörckt bleff gått till Hammarnäset twärt
öfwer siön, där han töfwadt een dagh eller twå.
Jon Olsson berättar sig stå i sin faders Oluff Peersons port och see Anders springa föråth
och Hiorten efter, som hant honom uthom gården och slog myssan af Anders, och därmed
wände dee om, Anders först och Hiorten effter, hörandes intet huad dee tallte sin emellan, och
meera wiste han intet därom berätta. [fol. 102v]
Enhälligt votum. Ehuruwäll drängen Jonas Hanson hafwer edelligen intygat rustmestaren
Jöns Hiort hafwa först knubbat sin wärdz broder Anders Olson i Byen uti fähuset och honom
därifrån bracht och kommande in på gården slagit honom omkull och hans skinpäls dessmedelst blif:t rifwin, och enär Anders Olson sedan gått utur gården sprungit effter honom uth
på åkeren och hafft honom in igen, iembwäll honom oppassat wid deth han på hemblighuset
warit, och han widh deth rustmestaren litet gått in i stufwan, derifrån gått och giömdt sig i
stallen, och enär han sedan kommit i samma upsåth uth, honom i huset intet funnit, och
Anders Olson af räddhåga sedan mörkt bleff begifwit sigh öfwer siön till Hammarnäset,
huilket wore een grof gierning, om därtill wore fulla skiähl och wittnen. Och såsom ett wittne
och lijknelser bringa eenom at gå lagh, altså pröfwar rätten skälligt at rustmestaren Jöns Hiort
skall å näste ordinarie ting sielf tålffte gå lagh sig icke hafwa Anders Olson sålledes handterat
och ältat.
38. Erich Jonson Rapp prætenderade bördzrätten aff wästre gården i Hougstad af Jon Pederson, som uthom börden är, och den köpt af hans faders moder, hustru Lucia Erichzdåtter,
Erich Bengtsons, uti hans omyndige åhr? Resp. at han deth kiöpt af hustru Lucia Erichsdåtter
för 65 r.d:r à 6 m:k s.m:t eller 97 d:r 16 öre s.m:t, såsom hennes aflinge som hennes man
Erich Bengtson af Gunnar Nillson kiöpt d. 15 aprilis 1690 och deth den 15 october 1692 på
tinget förste gången lagligen upbiuda låtit, och lösn Kongl. Maij:tt förbehållen. Actor tilbiuder
sig honom willia igengifwa dess uthlagde penningar, och där han förbättradt huus och jordh
undrager han sig intet deth effter mätismanna ordom willia ersättia och betahla, huilket Jon
Pederson lembnade under rättens omdömme. Widh sakens öfwerläggiande till dombs
inkommo parterna och hade förlijktz på fölliande sätt som inför rätten med handsträckning
fullkomnades, nembl.
Att Erich Jonson skall gifwa Jon Pederson hans uthlagde penningar för hemmannet 97 d:r
16 öre s.m:t halfparten strax, som [fol. 103r] är 48 d:r 24 öre s.m:t och wid fardagh torsdagen
för midfasto söndagen tilstundande åhr 1696 dee andra 48 dahl:r 24 öre och 6 dahl:r s.m:t för
melioration af hemmannet och 6 dahl:r dito för dragons monteringh som föllier hemmanet,
och sålledes tillträda och besittia hemmant.
39. Oluff Hanson itererade på chronohemmannetz wegnar i Önsta om Kiäringängie, som där
under skall lydt, och pass för 40 åhr sedan därifrån kommen, halfft under Mårten i Bäck och
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halfft under Halfwar i Byen? Resp. Mårten, som tillförenne, att doom i saken gången är 1652
eller 1653, och då wantz halfwa ängiet under Byhn uti hwars skog deth är belägit, och skall
där ifrå kommit wara, och halfparten kommit på Mårtens moders Märit Törrisdåtters arfspart i
Önstadh för 4 r.d:r, och Mårten skall 2 r.d:r länt Oluff i Önstad at lösa in halfwa Käringängiet.
Oluff Hanson berättar sig af Oluff Olsson i Önstad höra säijas at Önstad want först Käringzmyran, som sedan Lars Halfwardson kom heem ifrån Tyskland den mistadhe och Lars dhet då
want. Uthj berörde åhrens protocoller fins omtalde doom intet, men Mårten påstår at domen
war gifwen, ehuruwäll han inthet fins, och där hoos at han will skaffa gamble mäns wittnesbörder at han halfwa Käringängiet på angifne sätt possiderer.
Enhälligt votum. Emedan som bewijst är att Käringängiet hafwer af ålder lydt och legat
under chronhemmannet i Önstad på Norderöön, och Mårten i Bäck innehafwer dess halfpart
och Halfwar i Byen den andra halfwa deelen af, föregifwande att därpå doom skall finnas,
hwareffter i gambla protocollerne är sökt och intet funnit, och Mårthen föregifwer sig kunna
bewijsa med gambla mäns intygande sig på sin hustrus wegnar och arff 2/3 aff halfwa ängiet
possedera och 1/3 dito för 2 r.d:r länte till Oluff i Önstadh, altså gifwes Mårten tijdh och
dilation till näste ting skaffa giltige bewijs till deth han niuther aff Käringängiet, eller befara
deth utan lösn afstå, i betrachtande att enär ett hemman blijr öde och heemfaller Kongl.
Maij:tt och chronan, att dess pertinentier föllia därmedh, om icke krafftige bewijs till någon
rätt där [fol. 103v] uti finnas. Äfwen så bör Halfwar i Byen till nästa ting framskaffa omtallde
doom eller andre laga skiähl om halfwa Käringängiet.
40. Elias Thalins sak för Anna Pedersdåtter företogz effter interlocutorie doom 1694, och
frågades om compastor h:r Erick Staf såsom een actor och angifware är tilstädes? Resp. Neij.
Sedan om dragonerne Erich Tälgman och Nills Ekeroth äre tilstädes? Resp. att Tälgman är,
men Ekerooth intet? Elias begierte at Tälgman kunde afhöras. Tälgman bekänner sig rymdt
ifrå compagniet för tree åhr sedan, och derföre plichtat med gatulåpp, altså uphördes med
hans afhörande, och kan dermed dhenne gången icke widare komma.
41. Dragon Carl Wejmer kärade till Jon Olufson på Hammarnäset för deth han honom uti sin
gård d. [lucka] huius på wägen till kyrkian slagit, för deth han bedit honom näfsa och tuchta
sin wanartiga son, som Bertill Pederson såg och wittna kan? Resp. at han brukade elach och
fuhl mund, och dy stött honom ifrån sig, och huarken slog blå eller blodig. Actor säger sig
däraf intet blij blå eller blodig, men ondt giorde deth i ryggen. Bertill Peerson betygade att dee
trätte och ordkastades om een båth som sönderslagen war, och Carll wille deth Joon skulle
den betahla, då Jon med eena handan tagit bak i nackan på honom och skuffadt ett litet stycke
ifrå sigh till een smuga emellan stufwan och stallen, och studzsat emoth stallwäggen, men
intet fallit omkull, eij eller slog han honom.
Samptel. votum. Såsom Jon Olson hafwer af hastige mode och brådhom skildnat på
kyrkiowägen skuffat dragon Carl Wejmer in emoth sin stallwägg, och han däraf inthet blifwit
blå eller blodiger, så är hans förfarande derutinnan considererat och iemfördt med 13 cap.
Såramålabalken L.L. och dherföre saker till sina tree m:k till treskiptes effter 13 cap. 1 Såram.
B. L.L.
42. Norderö sochn, Öhlstad, Johan Johanson, 4 tunland crone dragonequarteer, beboos af
Anders Pederson, som deth [fol. 104r] på frijheet uptagit. Löfftesmän äre Anders Olufson i
Höhlan och Erich Påhlson ib:m.
Hwardagzstufwan nårr på gården är funnen 1693 odugeligh och een ny opsatt 1694, 9 ½
aln lång och 9 ¼ ahl. bred, medh grahnbarkstaak, till gålfwet äre tählninger heemfördt och
opt[elg]de, men intet inlagdt, muhrsteen heemfördt effter 1695 åhrs besichtning, och tålfman
Oluff Simonson betygar skårssteen wara till taket opmuradt, och deth som fehlas eendera
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dagen fulgöra. Altså öfwerlades at alt som fehlas till taak, innanrede och skårssteens
förferdigande intet kan under 16 dahl:r s.m:t giöras färdigt
16: – : –
Giäststufwan är icke till finnande och lilla bryggstugan odugellig skattat 1693 och
kullkastat, och å dess tompt är den nya opsatt. Altså bör een gäststuga med een cammare i
förstufwan mitt emoth upsättias, som æstimeres intet kunna ringare skee, efftersom huarken
näfwer eller bark å hemmannetz ägor fins, och grantimber icke närmare än 1 ¼ mijhl på
afradzlandet
36: – : –
Twenne bodar söder på gården med dugl. wäggiar, huaruti några ståckar äre skadde, och
enär taken med näfwer och taakwed lagas och förbettras kunna dee några åhr brukas.
Emellan boderne är rum till porth och portlijder som giöres med
2: 16: –
En bod wästan för porten något gamall, dåch brukellig, enär taket medh någon näfwer
och ny takwedh repareras.
Twenne låfft med twå bodar under söder på gården till wisterhuus, sädes- och miöhlbod,
äre med duglige wäggiar, dåch repareras taken med näfwer och ny takwed för och medh
3: 16: –
Källaren där under är dugellig och oplagadt. En stall öster i gården är odugel. En ny
opsättes för
10: –: –
Redskapshuus blijr bodan wäster om porten, taket förbettras med
– : 16: –
Ingen badstuga, och een ny opsättes med
8: –: –
Fähuset är med behåldne wäggiar och halfwa taket belägges med näfwer, bark och
taakwedh, båsarne förbettras och dyngstahn fodras medh och för
4: –: –
Odugl. heemblighuus som opsättes för
2: –: –
Swijnhuus dugl. med barktaak. Wedlijder fins ånyo upbygdt. [fol. 104v] Kornladan nordan
gården är till wäggiar något gamal, barktaket något dråppachtigt, som belägges medh näfwer
för
4: –: –
Twenne foderbodar söder på gården, taken repareras med näfwer för
1: –: –
Åkeren är uti godt bruuk och ett litet stycke af den gambla medelst bärghälla under intet
optagit och på ett annat ställe så mycket opbruttit. Humblegården till 100 stöör uti bruk och
bör utwidgas till 200 stöör, och 100 stör anläggias för
1: 16: –
195 famnar ny gerdzlegård med grahnband, 55 famnar med wijdeband à ½ öre
– : 27: 12
Nåch duglig 133 fam:r,
[half]dugl. 138 famnar à ½ öre
2: 5: –
Odugelig 155 famnar à 1 öre
4: 27: –
Swartboängien äre något skogwuxne och pröfwes kunna afrödias medh 3: –: –
[Summa]
99: 27: 12
Åboen tillijka med cautionisterne åthwarnas och tillsäijes at wara omtenkte utan längre
opskåff bebyggia cronegården, och där dee icke wijsa sin flijth däruti nästkommande åhr,
hafwa at befara laglig näfst derföre.
43. Oluff Olufson upböd andre gången Erich Nillsons hemman i Hammarnäs 5 tunl. skatte
för 84 r.d:r à 6 m:k s.m:t, som utom börden är såldt, och lösn förbehålles Kongl. Maij:tt och
cronan effter resolution.
44. Lars Nillson ifrå Ugården och Mattmar sochn upböd förste gången Halfwar Jeppesons
skattehemman i Gåije och Hallens sochn à 2 2/6 tunl. för 50 d:r s.m:t, dåch undantagit een
mälling åker och slått till een koföda, som skrifften af d. 25 october 1695 innehåller, waran-
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dhes Lars därtill obördig, och förbehålles Kongl. Maij:tt och chronan lösn där icke någon af
börden det klandrar och inbördar.
45. Kongl. Maij:tt läth i nåder opbiudha förste gången skatthemmannet i Jersta och Marby
sochn, som Peer Mårtenson sig tilhandladt, à 4 ½ tunl. uthsäde och till beständigt leut:ns
bostelle anordnadt, för 118 d:r s.m:t utan klander, näste bördemän till lösn, afhandladt i
Trappnäs d. 22 october 1695, med underskreffne wittnen. [fol. 105r]
46. I lijka måtto läth Hans Kongl. Maij:tt i nåder opbiuda förste gången Nills Gunnarsons
utom börden köpte hemman i Tåssberg by och Mattmar sochn till förareboställe under
Hallens compagnie af 1 ½ tunl. för 85 d:r s.m:t utan klander, nästom frändom till återlösn,
warandes skrifften giordt i Trappnäs d. 22 october innewarande åhr.
47. Sammaledes upbödz förste gången Jeppe Jonsons hemman i Brastad och Hallens sochn à
1 ½ tunl. skatte, som Kongl. Maij:tt i nåder kiöpt till feltwäbells bostelle undher Hallens
compagnie för 90 d:r s.m:t, näste bördemän till lösn utan klander.
48. Oluff Jacobson insinuerade een lagbuden och lagstånden köpeskrifft och bördalössningh
på Erich Swensons hemman i Arfwesundh à 4 tunlandh för 100 d:r s.m:t och dermedh tree
gånger upbudit och det sidsta skedt d. 14 junj 1694 utan klander, dy bewilliades derå doom
och fastebreeff, enär han bewijser med gamble breeff hemmannet wara gamallt odall.
49. Anders Peerson läth insinuera twenne lagbudne och lagståndne köpeskriffter och
bördelössningar på fadershemmannet i Öfwerhallen, som han inbördat af sine syskon medh
298 d:r s.m:t, warandes på första köpet sidsta upbudet skedt d. 14 junj 1694, och det senare af
samma dato och tijdh, dy dömdes derå fasta och dombreeff effter deth utan klander skedt är,
och således lagståndit, och bör bördman framtee och wijsa gamle breeff at hemmannet är
odall.

Ting den 27, 28 och 29 februari 1696
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:17a, fol. 12r – 22r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 378r – 391v, RA.

Anno 1696 d. 27, 28 och 29 februarj höltz laga ting med allmogen aff Hallens tinglag och
desse såto j nämden.
Halfwar Jonson i Trappnäs
Peer Mårtenson i Högen
Oluff Simonson i Wästaned
Halfward Olufson i Qwissle
Lars Jonson i Kläppen
Oluf Jonson i Backen
Erich Pederson i Arfwesund
--- --- --Warandes altså tree ordinarie och extraordin. som warit nämdemän 4 stycken, och dee
ordinarie utan låff reest till Nårie med sin köpenskap, och fem stycken inga uti sine ställen
betingadt, och inga, föruthan parterne tilstädes.
1. Dato uplästes Kongl. Maij:ts förr specificerade placater, tillijka med fogde- och häradzskrifware instructioner.
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2. Effterskrefne nämdemän hafwer utan låff och tilstånd förrest till Nårie, och ingen af
gamble edsworne män betingadt i sine ställen, och warit i betenkiande om några actioner
skulle under händer tagas, efftersom allenast siu stycken nämdemän äre, och omsider sluthit
att rättegånger skole företagas, efftersom meer än halff nämd är, helst eftersom inga af
allmogen, undantagandes parterne, äre tilstädes, och at dee frånwarande, nembl. Tyrris Mårtenson i Mårtsund, Jon Olufson i Åhlstad, Oluff Erson i Ytterhallen, Peer Mårtenson i Jerstad,
skola efter 33 cap. Tingmålabalken bötha och med hwarsina tree mark plichta till treeskiptes.
3. Fordom Peder Olufsons hemman i Jerstad af 3 1/3 tunl. är 1692 på friheet af Oluff Elieson
uptagit och det niutit effter intygandet pro annis 1692, 1693 och 1694, som på tinget honom
skall wara tilsagdt, men af h:r landzhöfdingen berättes ingen approbation wara kommit, eij
eller är 1692 åhrs protocoll wid handen, och för 1695 hafwer han betallt cronones uthlagor.
[fol. 12v]

4. Jon Mårtensons i Ubbyen prætenderade äng, Bringstad benämnd, utaff Erich Pederson i
Snusbacken, å sidstledne höstetingh differerades at Erich Pederson skulle sökia efter
påberopade breff, som skulle finnas hoos Peder Erson i Öfwerhallen, företogz, och Erich
Pederson därom tilspordes. Swarades sigh däreffter hafwa sökt och fått till swaar at Oluff
Olufson skall honom twenne breff tilbudit, dem han intet tagit, och Oluff Olufson altså hafft
dem med sig därifrån till Nårie, hwareffter han skall frågadt, och Peder Byman, hoos hwilken
han wistades då han dödde, nekadt sig af någre sådanne breff wetta eller sedt, upwijsandes
Erich Peerson trenne äldsta mäns i tingelaget wittnesbördh, nembl. Oluff Påhlsons i
Ytterhallen om sine 80 åhr, Mårten Mårtensons i Bäck och Erich Bärtillsons i Wåge, beggie
om sina 70 år gambla, af den 12 januarj 1696 at Bringsta slått och ängie ifrå deras ungdom alt
till denn tijden har hört och waarit brukadt under Snusbackhemmannet oklandrat, deth dee
med edh bekräffta willia. Actor beropar sig på 1609 åhrs breff, hwaraf klarligen synes at Jöns
i Ubbyen fader förr 1609 fått Bringstad under Ubbyen, och efftersom han i Brastad såldt 3 ½
mähling i åker och 1 ½ lass äng, är köpet stadfastadt 1609, och hans faders styffader Steen
Grehlson pass för 60 åhr sedan Ubbyen bebodt, effter een attest den 25 feb. 1696 gifwen af
Oluff Enarson och Erich Pederson i Ofne. Item, att Steen bebodt Ubyen till 20 åhr, wettandes
intet om han sidsta åhren förpantade Bringstad eller näst tilförene eij eller wettandes för huru
mycket. Erich Pederson föregifwer sig intet wetta däraf, utan hans fader för honom och hans
förmän Bringstad brukadt under Snusbacken, nekandes at actoris fadher deth af Mårten
Jeppeson igenlöst, och at han det i [fol. 13r] twå åhr brukadt, men actor påstår deth sant wara
och at Erichs fader, enär han köpte Snusbacken, äntelligen wille hafwa Bringstadh, och dy
Mårten Jeppeson igenlöst ängiet, dhet Mårten actoris fader intet giordt om 1609 åhrs breff
warit kunnigt och wid handen. Erich Pederson uppwijste sin faders köpebreff på Snusbacken
de anno 1661, hwar uthj intet Bringsta nembnes, förmenandes deth wara skattlagdt under
Snusbacken, efftersom dhet af långlige tijder där under lydt och legat, och uthan all twijfwel
då och enär skattläggningen skedde. Erich Pederson anhölt at gamble män som attesterat om
hans gambla häfd måblifwa edeligen afhörde, som bijfölls, emedan som det twistige
Bringstad hört under Snusbacken enär hans fader hemmannet 1661 hafwer köpt, och actor
intet kunnat bewijsa enär eller på hwad sätt det dijtkommit mån wara.
Oluff Påhlson, om sina 80 åhr, och i sex åhr warit blind, men af sitt fulla förstånd,
bekände sig tiena i Arfwesund på sitt trettonde åhr, och hans huusbonde hade båthlag med
Jeppe i Snusbacken till och ifrån kyrkian, och hörde honom offta säija Bringstad wara sitt
bästa äng, och aldrigh annat hördt än det af ålder där under lydt, och enär han war wuxen
blifwit soldath, och sedan detsamma af Jeppe och hördt, säijandes sig gå på grafzsens brädd,
och på sin siäls saligheet betyga deth sant wara. Altså begiärer actor ingen edh af honom, som
rätten bijfaller, efftersom han betyges altid funnen redeligh.
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Mårten i Bäck och Erich Bertilson i Wåge tilstodho sin attest och at dee intet annat
minnas än Bringstad hört till Snusbacken, och Mårten där hoos at Jeppe i Snusbacken war
hans faderbroder, hoos hwilken han war och tiente på sitt 16:de ålders åhr, och aldrig hörde
annat än det hörde under Snusbacken, och enär [fol. 13v] Jeppe wardt död welat köpa
hemmannet med dess slåtter och lunder, och gaff därpå 30 r.d:r, men hans son Mårten trängde
därifrån, och i sin ungdom och alt sedan aldrig hördt at det hördt någon annan till,
tilbiudandes beggie edeligen sina relationer besanna, dhet actor inthet begiärte, efftersom han
weth Bringsta några och 50 åhr warit under Snusbacken, och längre kunde dee intet minnas.
Parterna föregofwo sig intet mera om saken hafwa at påminna, och därmed togo affträde
och enär till dombs skulle voteras upstegh Erich Pederson i Arfwesund, som hafft Erichz i
Snusbacken syster till hustru. Oluff Jonson i Backen är medh Erich Pederson syskonebarn,
och Peer Mårtenson i Hallen hafwer Erichz syskonebarn till hustru, och alla tree för
misstankar skuldh uhrsechtade sig inthet kunna sittia och dömma i den saken, hwilket
processen medgifwer, warandes altså icke flera nämdemän i rätten qwaar än 4 stycken, som
hwarken understå sig saken antaga eller dem anständigt är, efftersom åthminstonne een half
nämd därtill erfordras.
Ehuruwäl rätten effter sin skyldigheet bordt afhielpa med dom, Jon Mårtensons
prætension på Bringsta äng undan Snusbacken under hans hemman i Ubyen och den saken
som nogast utharbetadt, så låter deth sig lijkawähl denne gången intet giöra för fölliande
ordsaker skuldh: 1:mo, att actor intet kunnat bewijsa quo titulo det kommit under Snusbacken,
och swarandens fader köpt hela hemmannet af rätta odalsman, då ängiet legat där under, och
ingen mins annat än det hört till Snusbacken; 2:do, af 1609 åhr upwijste breff fins at
Bringstad warit köpt ifrå Brastad, under Ubbyen för 22 dahl:r och Jeppes hemman ib:m är
deels genom ödesmåhl och dels genom köp, Kongl. Maij:tt [fol. 14r] och cronones, och indeelt
till feltwäbels boställe under Hallens compagnie, och ingen å regementetz wegnar tilstädes,
som Kongl. Maij:ts höga rätt effter förordninghen invigillerer [övervakar]; och 3:tio, att tree
stycken nämdemän medelst fränd- och swågerskap med Erich Pederson uhrsechtadt sig icke
kunna dömma i den saken, och allenast fyra nämdemän qwaar i rätten, efftersom större dehlen
af allmogen äre förreste till Nårie, och inga flere än parterne och wittnen tilstädes, hwilket
icke anständigt är saken at afdömma, och medelst bemelte hinder måtte saken beroo till
nästskeende laga ting.
5. Mårten Olufson i Mårtsund upropades om hafde action medh corporalen Jonas Brink, och
fans icke på tingzplatzsen, och lendzman påmint honom näst tillförenne icke träda därifrån,
och han lijkawähl och det oachtadt gått i byen och andra gårdar och sochnprophossen gått och
sökt effter honom och funnit i Anders Mårtensons gårdh, och uhrsechtadt sig skola wattna sin
häst, som intet laga förfall är, och dy saker effter Kongl. Maij:ts stadga och process af den 4
julj 1695 till en dahl:r s.m:t, och wid tingetz sluth utföra sin action och äfwen så med corporal
Jonas Brinck, som actor är och sig icke infunnit, och dy saker effter högstbemelte ordning till
en dahl:r s.m:t.
6. Oluff Hanson i Önstadh upropades at swara Påhl Knåpp effter interlocutorie domen på
1695 åhrs höstetingh och icke sig infunnit eller tingzpredijkan uppwachtadt, men actor Påhl är
tilstädes.
Den 29 dito.
Oloff Hanson kunde intet wijsa något laga förfall, och därföre effter Kongl. Maij:ts
stadga och process 1695 och dess 2:do § saker till en dahl:r s.m:t. [fol. 14v]
7. Påhl Påhlsons prætention på Önsta hemmannet är bijlagdt och föreent sålunda at Påfwell
skall åhrligen till underhåld af hemmannet niuta een mäling åker, som är 1/6 tunlandh, och
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där lägenheet fins till åker mera uprödia och bemelte 1/6 tunland 1696 åth honom så, men
sedan den af egna medell så, och så mycken slått som han kan föda een koo medh, och där
han medelst siukdom eij mechtar deth bruka, honom något till understöd hielpa, men effter
hans dödedagar all prætension uphäfwen wara, och een stufwa med hans tilhielp upsättia in i
gården, med cammare eller bod i förstufwan, och i medler tijdh hafwer han huusrum i gården
med Oluff Hanson, hwarmed Påhl war nögd, och Oluff Hanson uthlåfwade hålla och
effterkomma.
8. Rustmestare Jöns Hiort tilfrågades om han efter rättens sluth på höstetinget har sina
edgierdzmän at befria sig Anders Olufson intet så handterat och ältat som han angifwit och ett
edeligit wittne betygat? Resp. at han inga kunnat få, och weet sig lijkawähl däruti oskyldig
wara, och tilbiuder sig med sielff sins ede kunna med godt samwete gå lag, honom icke mera
rördt än på gården een gång wändt omkring at han kom till jorden, hwilket iemfördes med
Kongl. Maij:ts nådigste resolution d. 30 octobris 1695 at edgierdzmän skola wara afskaffade
och wederböranden sielff sins edh afläggia etz.
Nämden gaff rustmestaren deth skåtzmåhl at han intet med slagzmåhl warit orolig, och at
han een främbling är, och så mycket swårare at bekomma edgierdzmän, och altså i anledning
af högstbemelte Kongl. Maij:ts resolution den 30 octobris 1695 votera honom effterlåtas må,
med sielff sins ede sig befria för witesmålet, hwarföre förelästes honom edzformulæret, [fol.
15r] som han sade sig kunna medh trygt samwethe gå och præstera, och wid det han
framkallades at gå lagh, föregaff han sig till äfwentyrs därmed kunna sig försee, och hölt sig
därifrån, underkastandes sig rättens uthslag och dohm, hwad straff därpå föllia kan, hwilket
yterligare öfwerlades och stadnade eenhälleligen till fölliande doom.
Aldenstundh rustmestaren Jöns Hiort hafwer icke kunnat pålagde wäriomåhls edh sielff
tålffte præstera och gå, sig intet hafwa effter angifwandet och ett edeligit wittnetz intygande,
handteradt Anders Olufson i Byen, och anhållit med sielff sins ede sig därifrån befria, och
rätten därtill, i anledning af Kongl. Maij:ts nådigste resolution den 30 octobris 1695,
samtyckt, och altså edzformulæret honom föreläsit, deth han sade sig kunna med trygdt
samwete fulgiöra, och till den ändan framkallades han, då han sin tanke ändrade och
befaradhe därutinnan kunna sig försee, och begiärte at rätten dessutan wille saken afdömma,
hwilket öfwerlades och dömdes som föllier.
I anledning af 19 cap. Tingmålabalken, att Jöns Hiort för deth han Anders Olufson i
fähuset knubbat böter efter 13 cap. 1. Såramålab. L.L. tree marck till treskiptes. Sedan och i
lijka måtto, för det han honom uthe på gården slagit omkull, effter besagde capitell saker till
tree marck till treskiptes, och därtill medh wedergälla effter mätismanna ordom den skada
hans skinpälss däraf månde taga, och kommande in i stufwan af rustmestaren påmint om des
ringa fordran, och Anders Olufson gått friwilligt uth, och kommit grangården förbij, och
rustmestaren gått effter och slagit myssan af hans huffwud, och beggie folgdz tilbaka heem
igen, för hwilket han och böter efter meerbemelte capitell tree mark till treskiptes.
Anbelangande det han oppassadt honom på privetet [fol. 15v] och skrattadt öfwer dess
bårtgång mädan han warit inne i stufwan, så kan rätten intet finna deth meritera något straff,
och lijkare gäckerij än något upsåth honom at willia skada giöra, dåch warnas rustmestaren
achta sig för sådanne åthbörder, som een officerare intet wähl anstår och plaggar.
9. Mårten Mårtenson i Bäck upropades efter begiärt och gifwen dilation på höstetinget at
bewijsa sig medh rätta ägha halfwa Kiäringängiet, som prætenderes under cronehemmannet i
Önstad, och fins icke på tingzplatzen, och icke heller denne dag här syndtz och sig inställt, det
Mårten sedan förehöltz, och han icke kunde wijsa laga förfall, dy saker effter Kongl. Maij:ts
stadga och process 1695 och dess 2:de § till en dahl:r s.m:t.
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Angående sielfwa saken och Käringängie, så beropar han sig som tillförenne på afsagde
domar, som efftersedde äro och icke fundne, deth Halfwar Olufson i Byen, som dess ½
innehafwer, och itererar, beropandes sig på gamble mannen Oluff Påhlson i Ytherhallen, som
deth och skall minnas och därpå gifwit attestatum den 11 februari 1696, nembl. at ängiet af
ålder hört till Byen, och för någon tijdh sedan därifrån kommit, men sedan landet kom under
Swerigie för några och 40 åhr sedan, wunnit under Halfwars hemman i Byen, något förr än
marchen gick till Pålland [Polen] 1655, det han inför rätten tilstår på sin edh, som är blindh
och sine 80 åhr gammall, uti hwilket anseendhe nämden wille honom med edgång befrija, och
at han altijdh funnitz redeligh. Han säger sig deth minnas wäl, efftersom hans faderbroder
Lars Halfwardson i Byen därom agerat och igenwunnit, wettandes intet af något som Mårten i
Bäck däraf innehafwer. En man, Oluff Olufson ben:d, bodt längie på Önstad, och hans [fol.
16r] son Oluff effter honom 10 eller 12 åhr, för några och trettijo åhr sedan, som skall bo i
Nårie, och förmenes hafwa wettenskap om Kiäringängiet, efftersom därom måtte wara agerat
uti hans tijdh. Därtill med måtte widare i gamble protocollen efftersees om icke omtalde
doom må finnas.
Resol. Såsom Oluff Olufson, som Önstad någon tijdh bebodt, och hans fader för honom
ungefär den tijden Kiäringängiet hethes wara därifrån lagligen wunnit, skall läfwa och wistas i
Nårie, förmodas honom därom kunna hafwa wettenskap och gifwa uplyssning. Altså gifwes
Mårten och Halfwar Olufson tijdh af honom sökia wist beskedh därpå af trowärdige män och
hälst på tinget verificerat. I medler tijd skole gamble protocollerne ånyo öfwerlöpas och
genomsees.
10. Dragonerne Oluff Halfwardson, Gunnar Frisk och Jon Jacobson tiltaltes för een älgh som
warit skuten och dee skola funnit upp i fiällen uti een liten siö som kallas Lillhåhn och hörer
till afradzlandet Gläijan, som dheras huusbönder för åhrlig afradh innehafwer? Resp:t, att dee
warit dijtskickadt at fiskia, och blifwit den 3:die septembris warse een suur älg (om 4 åhr
gammall) liggia i siön, den dee bracht till landz och tagit hudan af och kulan sedan utfallit,
beropandes sig till wittnen Matz Hanson i Wijken och Peder Nillson i Dille uti Owijkens
sochn, som då dijtkommit och sedt älgen wara redhan suur, och dragonerne om sommaren
icke dijth warit. Bemelte personer hafwa den 17 huius attesterat så i sanning wara och utlåta
sig kunna med edh sin attest besanna, och intet kunnat upwachta tinget för sin nödige reesa
till Nårie. Hudan besågz och befans af håren [fol. 16v] wara dödat i begynnelsen af sommaren,
och kan intet stort wara wärd och ingalunda mera än twå dahl:r s.m:t och kiöttet för en dahl:r
s.m:t. Lendzman Chrestier Pederson betygar sig noga undersökt om interessenterne förledne
sommar dijth warit, och funnit att dee intet dijth warit, och at bönder och dragoner ifrå
Owijken om sommaren stryka kring om fiällen, hwaraf præsummeres at någon af dem måtte
älgzdiuret skuttit, och pastor fått tijondebogen och sitt find lensman uptecht.
Enhälligt votum. Såsom intygat är, at dragonerne Oluff Halfwardson, Gunnar Frisk och
Jon Jacobson förledne sommar intet warit upp till fiällen, där den skutne älgen är funnen, och
Matz Hanson i Wijken och Peder Nillson i Dille uti Owijk sochn betygadt sig dijtkommit då
dee älgen funnit och hållit på at flå, och sedt kulan falla uth, och älgen wara suur, som och
nogsampt af hudan kan skönias och sees, och pastor loci fått effter förordningen tijondebogen,
och dee sitt find för lensman uplyst, altså finner rätten skäligt i anledning aff 33 cap.
Tyffmålabalken L.L. at dragonerne och deras huusbönder niuta 1/3 däraf, som är en dahl:r
s.m:t, som giöres betallt med åtniuttne kött, och 2/3 heemfaller Kongl. Maij:tt och chronan
såsom een skytzherre för alla högdiur, hwartill huden tages, som är wärderat för twå dahl:r
silf:rmynt.
11. Päder Olufson Byman i Byen beswärade sig öfwer sin swärfader Hans Larson på Wärkön
i så måtto, nemligen att han anno 1692 månde honom undsättia 160 dahl:r s.m:t at inlösa
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Wärkö hemmannet uthur creditorernes händer, emoth försäkringh at behålla hemmannet om
penningarne icke blefwe restituerade, och han skulle nödgas sällia sitt egit skattehemman i
Byhn till sina creditorers betahlning, och altså 1694 fått låff at beså [fol. 17r] Wärkö hemmannet, men sädan och höet som han det åhret bärgade intet alt fått behålla, utan swärfolcket efter
behag därmed handlat och han nödgatz gå därifrån. Ty höet som han bärgadt på Myckelåhzslåtten, förr än hans folk dijt kommit, hafwer han 8 lass bårttagit. 2:do, lembnadt i Wärkön
een låcksläda full med reen korndråssa, och med låås förwarat, och han låset upbruttit och
kornet uthtagit, och på sådant sätt icke kan hoos dem boo utan ruin, anhållandes om tilståndh
hemmannet förytra till sina creditorers förnöijande och betahlning och refusion för giord
kåstnadt med reesor at skaffa sig credit och försträchning till swärfadrens creditorers betahlning och interesse för sielfwa capitalet och upfördt expenser 90: 16: 9 p:g:r s.m:t. Sedan
upwijstes Hans Larsons giorde contract medh Pedher Byman af den 13 decembris 1693,
lydandes hurusom han till Hans Larsons creditorer specificè hade 160 dahl:r s.m:t lefwereradt,
och Hans Larson försäkradt sin måg at Wärkö hemmannet skulle honom och ingen annan
tilhöra för berörde 160 dahl:r s.m:t, och där han intet skulle få sin betahlning och med
betahlningen drages långt uth, tillåtes honom hemmannet utan ringaste geensagu tilträda, och
därmed lagfara, och han den 12 october 1694 det första gången på Hallens ting utan klander
upbudit. Sochnskrifwaren Peder Höök attesterat den 11 huius at Byman begiärt af sitt
swärfolk försträchte penninghar, elliest måge dee wara förtenckte träda ifrå hemmannet,
efftersom han intet längre kunde därmed bijda, och fruchtar dagelig execution af sine
creditorer, som skedde förledne höst.
Item af samma dato attesterat at dee twistadt om ett lass höö 1695, på Wärkön heemfördt,
dhet Päder måtte släppa, och Hans Larson uti een stall inkastat. Hwartill Hans Larson
skriffteligen swarade at dee om wåhren 1691 kommit öfwerens at så halfwa [fol. 17v]
hemmannet hwar, och Hans Larson måst allena uthköra 190 lass giödzell. 2:do) Under
wåhrandan sielf fempte medh twå hästar arbetadt, och Byman allenast medh een siuklig
drängh och een häst arbetadt. 3) At han lemnade 2/3 af trädet okiördt, det han sedan med
stoort beswär måst upkiöra, och hans son förhållit at komma heem honom till hielp, och så
mycket längre drogz sädesandan uth, som skadeligit war. 4) Enär säden skulle bärgas wille
han behålla 2/3, därmedh ställa creditorerne tilfredz för interesse, hwarmed han warit nögder,
och Peder Olufson lijkawäl strax däreffter sökt honom, så för capitalet som interesset,
beropandes sig på sochnskrifwarens Peder Höökz attest af den 25 maj 1695, af innehåld at dee
accorderat så och skiära 1694 halfften hwardera, men wid inbärgande prætenderade Byman
2/3 och 1/3 wille cedera om han wille capitalet och interesset betahla, men i medler tijdh
behålla 2/3. 5) Nekar sig något höö tilgripit, och will bewijsa Byman affördt 14 lass höö och 4
lass hallm. 6) Till kornet, at 2 ¼ tunna lembnades qwaar, och at hans son Jonas, som tiente
hoos Byman, låfwadt honom een tunna, som Päder Höökz hustru åhördt, och det andra
nödgatz taga till sädeskorn, efftersom han ingen wärt för ijsens swagheet komma kunde, och
han låfwadt därmed töfwa till hösten, och därpå betallt ¾ tunna, och will een halff tunna
betahla, prætenderandes at Byman måtte obligeras swara till 2/3 uthlagor, efftersom han
allenast betallt 2/3 af swäntienarens löön och dhess sletzkläder, efftersom han alla monteringz
sorter skaffadt. Sedan sökes betahlning för det han måst upkiöra trädet. Sidst, at han är
skyldig Nills i Mällbyen 48 dahl:r s.m:t, hwarmed han låfwade töfwa emoth caution, den han
förmenar sig kunna skaffa.
Peder Olson Byman [fol. 18r] begiärte blij handhafd medh 1693 åhrs förskrifning, efftersom han ingalunda längre tålamod kan hafwa med penningarnes bårtowarande, sig till
fulkomblig ruin, och där hoos därpå giorde expenser effter räkningens innehåld, och Hans
Larson förmodar sig på sin gamble fodran af Sunne tingelag så många kunna bekomma,
hwareffter han intet will töfwa, och prætenderar at huus och haga förwärras. Om Myckelås
höö discurerades at Byman där slagit åtta dagar förr än Hans Larson dijt kommit, och at han
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honom sin son Börie accorderat det Hans skulle slå på Wärköön och Byman i Myckelåsen.
Börie föregifwer sig intet minnas så afftalat wara. Byman, at Mårten i Myckelåsen och Mårten
i Kläppe wetta betyga huru mycket höö han tagit, och där ibland twå lass nylandz höö, men
tilstår allenast ett halfft lass, och det han i Wåhlängiet bärgadt sielff. Actor, at han åtta dagar
förr, uti anseende till giorde afftahl med Börie, där slagit, men Hans Larson tilstår allenast tree
dagar, och ingenthera Mårten är tilstädes eller hemma stadder.
Hans Larson nekar något låås warit för slädan, men actor påstår låset där warit, och där
det igenfått, och at på slädan synes wähl där deth suttit, och han sönderbruttit, och allenast fått
igen ¾ tunna, och Hans Larson låfwar resten af en halff tunna framdeles betala, och een tunna
på sonen Jonas löön, som Jonas skall låfwadt, och Byman nekar honom det tilsagdt och intet
troor honom deth sagdt hafwa. Hans Larson säger som förr, det andra kornet på förtröstan
tagit i nödfall, och begynt därpå betahla. Byman nekar honom om wåhren utfördt giödningen,
utan om hösten effter wahnligheeten, för [fol. 18v] hans tilträde, deth han och giorde, om andra
hösten för sitt bruk, hwartill nekas, och actor, at Pähr Hööks hustru och een pijga Elin kunna
deth wetta, och ingendera tilstädes.
Hwad arbetet widkommer i wåhrandan, så föregifwer Byman så afftalat wara enär han
öfwertaltes beså 2/3 i Wärköön, elliest hade han intet därtill beiakat, hwartill intet kunde
nekas, men för wedergäldning enär han allenast 2/3 fick så? Resp. at han hade knapt korn
därtill, och at han i skördetijden giorde mera arbete än på låpp med kornstörarnes görande,
legdt folk för 10 mällingar, och sielf annan där skaar, och lijten nytta däraff ty wärr hafft,
emedan som Hans Larsons crettur där stoor skada giordt, och han lijdit. Byman bekänner sig
något höö och halm fördt till Byen, efftersom han nödgades taga sin boskap ifrå Wärköön,
elliest hade dee omkommit? Resp. at dee intet höö afhändt? Swaar, at han will intet läggia
derom, men kan wara mera tagit än tillagdt. Angående 2/3 uthlaghor, beswares at han betallt
hela hemmannet och swäntienare lönen och penningar till 2/3 pajråck. Hans Larson exciperer
emoth prætenderade interesse, efftersom han 2/3 togh af åhrswäxten effter Pähr Höökz attest?
Resp. at det intet så är, och at han på sin 2/3, 4 ¼ tunna korn, och Hans Larson knapt en tunna
sådt, och aftalat war at han skulle så 1/3, men Hans Larson, at han sådt twå tunnor, hwartill
nekas, och interesset fodras tillijka med expenserne. Byman tilstår sig intet hinna köra up
trädet för kölden och fråst skuld, och wäl begynt, men måst desmedelst hålla uppe.
Enhälligt votum. Emedan som Peder Olufson Byman hafwer till sin swärfaders Hans
Larsons creditorer, som med hans hemman Wärköön hade till försäkring lagfarit, och skulle
exequeras dem till betahlning försträcht 160 dahl:r s.m:t efter laga wärdering, emot försäkring
at Wärkö hemmannet skulle honom, och ingen annan, tilhöra om med betahlningen [fol. 19r]
skulle dröijas, och han dem eij längre mista och umbähra kunde, och det utan ringaste
geensagu, och hafwa macht därmed lagfara, som han och på Hallens ting den 12 october 1694
första gången dhet upbiuda låtit uthan klander, hwilket alt, Hans Larsons gifne skrifft med
hand och signete af den 13 decembris a:o 1693 innehåller och uthwijsar. Och såsom han ingen
penning därpå sedan lefwereradt hafwer, och Peer Byman skall åhrligen måst för samma länte
penningar gifwa interesse, och därföre dhet prætenderer, altså kan rätten icke mindre giöra än
efter 7 cap. Jordabalken L.L. conservera honom Byman efter panteförskrifningen wid Wärköhemmannet, och deth tilträda å rättan fardagh, emedan som laga wärdering föregången är, och
därmed disponera, som annan sin wälfångne ägendom, giörandes redo för 1696 åhrs utgångne
och uthgående chronones räntor och uthskylder, och därtill med och i lijka måtto wara
berättigadt till interesse à 5 pro cento ifrån deth penningarne lefwerertes till hans creditorer,
förståendes för 1694 allenast af 1/3, efftersom han det åhret 2/3 af hemmannet och capitalet
sielf niuttit, och såledhes wara befrijadt för prætenderade 2/3 uthlagor pro a:o 1694.
Upförde expenser till penningarnes förskaffande warda i anseende at han honom länt een
gång häst till reesor och sonen Jonas lembnadt till hans tienst härmed uphäfne och annihillerade. Anbelangande Bymans lembnadhe korn 1694 på Wärköön uti een igenlycht och med
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låås förwaradt släda, och Hans Larson 1695 om wåren tilgripit och een tunna däraf tagit, som
skulle hans son Jonas, som war i Bymans brödh, honom deth låfwadt, och han inthet låff
dertill hafft, om han än skulle så sagdt, och 1 ¼ tunna på förtroende såsom i nödfall, efftersom
sädesandan innewar, och han intet kunnat för swag ijss skuldh komma in på fasta landet, så är
Hans Larson intet öfwertygadt något låås för slädan warit, och fast mindre deth sönderslagit,
och Byman därpå upburit ¾ tunna korn, altså pröfwes skähligt at Hans Larson bör fordersampt till [fol. 19v] Byman lefwerera återstående 1 ½ tunna korn, och Byman förnöijer Jonas
Hansson efter giordt afftahl med sletzkläder.
Beträffande at Hans Larson skall mehra höö i Myckelås slåtten sig tillängnadt än honom
borde, hwarom Mårten i Myckelåsen och Mårten i Kläppe skola hafwa wettenskap, och
ingendera aff dem är tilstädhes, altså kan rätten däröfwer denne gången intet dömma,
ehuruwäl Byman gifwit wid handen för hwad ordsak han något foder af bohle fördt, så
sträfwar det dåch emoth 19 cap. Byggningab:n L.L. etz. Men emedan som Peder Byman sielf
äger hemmannet och det tilträder, så kan han det och bäst remediera och förbättra. Sidst, huad
1694 åhrs 2/3 träde, som han icke upkördt och Hans Larson måst giöra, widkommer, så fins
skäligt at han effter gode mäns godtfinnande därföre niuter wedergällning.
Dato begiärte Hans Larson wädia emoth denne dom under wähllåfl. lagmansrätten,
hwaremoth Peder Olufson Byman på det högsta protesterade, efftersom han sielff förskrifwit
hemmannet, och på höstetinget därom söktes, men sig undandragit, efftersom han 14 dagar
för tinget icke war stemder, begiärandes om appellation honom tillåtes det han måtte ställa
bårgen för alt hinder och skadeståndh, huilket honom förehöltz, och ad notam togz, och
betarfwes till stembningen sex weckor, innom hwilken tijdh han bör sin talan hoos welb. h:r
lagmannen angifwa.
12. Ländzman Chrestier Pederson fodrade 1695 åhrs mantalspenningar af knechtänkian
hustru Kerstin Olufsdåtter på Norderöhn, som gierna wille dem betahla, men klagar sig icke
äga något därtill, och för några åhr sedan ägdt een koo, som uthpantades för några åhrs
mantals- och rökepenningar, warandes om sina 60 åhr, men i särdeles mathlag, som sambles
af det godt folk henne gifwa, och hon kan litet spinna, och om sommaren sytha barn, och
därföre få sin föda, och dessutan är hon esomofftast siuklig och förmår litet arbete giöra.
Nämden betyga henne inga medell till [fol. 20r] skulden hafwa, icke eller kläder på kråppen,
utan enär hon utur gården skall, måste hon läna sigh.
13. Nills Bengtson på Moon hafwer citerat Jon Olufson på Näset för det han nyåhrstijden
sidstleden legdt hans stoo till Kåpparberget, och henne förkiördt, och allenast på legan gifwit
twå dahl:r s.m:t, hwarmed han intet kan wara nöijder, som hans dräng Peder Pederson
berättar, och ombedin är därpå tahla, efftersom han är reest till Nårie, och Erich Gunnarson i
Hallen, som hörde deras accord, är siuk och absens? Rp. swarandens son Nills Jonson, at hon
med möda drog ett litet lass till Kåpparbärget och låpp löös tilbaka, och rådde inthet före at
hon stört och war uthmager enär han henne legde, det lendzman Chrestier Pederson besannar,
och at Oluff Erson i Hölan och Nills Olufson i Tifwarsgården warit i samma föllie och kunna
betyga honom stodet inthet förkiördt, uthan wähl fouragerat, huilka icke hemma stadde äre.
Aldenstundh hwarken parterne eller påberopade wittnen äre tilstädes, altså måste saken
beroo till näste ting.
14. Nills Olufson i Mällbyn och Mattmar sochn citerat hustru Kerstin Pedersdåtter, Erich
Jonsons, på Hammarnäset för någon skuldh, och Nills intet tilstädes eller någon fullmechtig
hafwer eller sig uhrsechta låtit, altså plichtar han för försummelse effter 33 cap. Tingmålabalken tree mark till treskiptes och wari hon effter 1695 åhrs stadga och process och dess 2:de
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§ för hans tiltahl frij, och niute skiälig betalning för sin omkåstnadt, med mindre Nills
Olufson efter föregången laga stembning till nästa ting kan wijsa sitt laga förfall.
15. Chrestiern Jonson i Kläppe kärade till sin granne Erich Pederson ib:m om ett stycke slått
nedanför hans åker, som är hans förland, huilket han effterlåtit hans syster Gertrud at bruka i
sin tijd, och emedan som hon död är söker han sitt? Resp. at hans syster det af obyttan skogh
med beggies låff [fol. 20v] uprödiat och åker upbrukadt och giödzlan af hans gård tagit, och det
för hans förland är, och därföre dhet gierna behålla will, och till större wissheet begiäres
ägandesyhn därpå, huartill Chrestier bejakar och föregifwer sig kunna bewijsa sin prætention
rättmätig wara, och at han där bredewidh gifwit honom ett stycke äng emoth ett stycke inwidh
sin gårdh, och Erich förklarade detsamma tilförenne hördt sitt hemman till. Effter 26 cap.
Byggningab. L.L.tillåtes dem ägandesyhn.
16. Erich Pederson kärade till Chrestiern Jonson för swijnrota, som lendzman besedt, tillijka
med Halffwar Jonson? Rp. at Lars Jonson hafwer och swijn, som sade sig ett äga. Länsman
och Halfwar berättar sig 1694 den hösten see swijnrota på Erichs slått, men inga swijn, eij
eller skadan wärderat. Lars Jonson föregifwer sig intet stämd wara, och dy därtill inthet
swarar. Chrestiern och Lars uthlåfwade bota swijnråtan och med giödning förbättra, at det
snarare kan rotas, och effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs husesynsordning och dess 26 § tages
häreffter hwar 4:de swijn, som lensman åligger at observera.
17. Erich Pederson i Arfwesund citerat Nills Erson i Hölan för föderådh åth gumman hustru
Anna Olufsdåtter i Helliesund för åhr 1694, då han brukadt halfwa hemmannet, huilken icke
tilstädes är, uthan rest till Nårie. Lendzman betygar sig honom lagligen hafwa stemdt. Dragon
Oluf Nillson hafwer tillförenne brukadt halfwa Helliesundz hemmannet och gifwit hustru
Anna sitt föderåd, antingen een sådd mähling eller een tunna korn och foder till een koföda,
och samma wilkor skall Nills Erson uthlåfwadt, som lensman Chrestier Peerson och Oluff
Nillson hördt. Lensman berättar Nills Erson föregifwit det Oluff uthsatt ett äng, och derföre
intet kunnat föda gummans koo. Oluff Nillson tillstår sig utsatt twå lass äng och derföre födt
kohn halfwa winteren, och efftersom Nills Erson i deth anseende därtill intet will contribuera,
måtte han kohn framföda och deth intet åtahlar.
Resol. Rätten finner skähligt att Nills Erson i Hölan, som [fol. 21r] brukadt halfwa
Hälliesundz hemmannet 1694, som Oluff Nillson förr åbodt, och gifwit gamble odalsägaren
hustru Anna Olufsdåtter däraf föderåd åhrligen en tunna korn, skall gifwa för åhr 1694 till
henne een tunna korns wärde den tijden hon borde den niutha, som är 3 d:r s.m:t, och deth i
krafft af Kongl. Maij:ts 1695 åhrs stadga och process och dess 2:dre § at uthmätas.
18. Oluff Jönson i Åhlstad hafwer citerat Jöran Pederson i Högen för det han å bäggies ägor
bårttagit 4 lass hwijtmåssa på Tiernflodan, som dels hörer under Åhlstad fäbodar, Swartbodan
ben:d, hafwandes slåtten å begge sijdor om Swartboälfwan, och Tiernflodan är belägen å dess
nårra sijda, warandes myran stoor, och Högen äger ochså å beggie sijdor af älfwan, och af
ålder skola beggie hwitmåsa där tagit. Jöran Pederson hafwer sig icke infunnit eller någon
fullmechtig constituerat, kunnandes actor intet bewijsa med wittnen sina förmän och sig
såsom ägare å Kiernfloan måsa tagit, och uti ett sam som 1635 är giordt emellan byarne
nämbnes muhlbete och rödningzskog, men intet floan.
Actor föregifwer sig af een hustru Gertrud i Gethåsen som bodt i Åhlstad lära få
underrättelse at Åhlstad är till floan och måsstagande berättigadt, beklagandes sig des medelst
lijda nöd med foder för boskapen, och Jöran, som är smedh och hela tijden smidt at försällia
till sitt uppehälle i Nårie, pröfwes och som annat oungängeligit förfall. Men såsom han efter
egit behag och olagligen betagit Oluff Jonsons uptagne hwitmåsa på Kiernfloan, och den
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heemfördt, hwarigenom hans boskap lijder nöd, så fins skähligt at han bör låta honom uthan
drögzmåhl så många lass måssa bekomma som han sig således tillängnadt, eller iemngodt
foder, och för det han icke comparerat och giordt sin uhrsechtan plichtar han effter 33 cap.
Tingmålabalken med sina 3 mark till treskiptes, och å nästskeende laga ting wara obligerat at
swara för olåfligit tak.
19. Erich Pederson i Arfwesund och Jacob Nilson i Hälliesundh [fol. 21v] äre stämde för
huusrötha i Helliesund på Anders Jonssons hemman af 2 tunland, som är anslagit till
fendrichs boställe af Hallens compagnie, warandes 2/3 crone och 1/3 skatte. Erich Pederson är
tilstädes och Jacobs hustru warit på wägen och blifwit siuk. Fendrichen är icke tillstädes eller
någon fullmechtig förordnadt. Erich Pederson berättar, Anders Anderson warit några åhr
landbonde, och Jon Pederson och i några åhr, och Jacob Nillson sammaledes, och dee twenne
förste intet eller litet bygdt, och nu frånwarande, och dy begiärer därmed må uphöra till dhes
laga syhn blifwer hållen, då dee kunna dijtkallas at wijsa sitt bruk och byggnadt. Och såsom
hemmannet skall tilsynas fendrichen, så beroor därmedh.
20. Oluff Jönson i Söderhögen och Bergz pastorat kärade till Mårten Mårtenson i Mårtsund
för 8 dahl:r 16 öre s.m:t, som skola restera på een saltkittill han af honom kiöpt för siu åhr
sedan, då hans son Päder, som lefwerering giordt, war bårtreester, det lensman betyger, altså
uphöres därmed denne gången.
21. Oloff Jönson i Walla och dragon Anders Larson, som hafwa Peder Mårtensons döttrar i
Gåije till hustrur, af huilken Halfwar Jeppesons fader kiöpt hemmannet Gåije, begiära wetta
huru han eller des fader samma hemman betallt hafwer? Halfwar betyges wara så siuker at
han intet kan comparera och dessuthan uthfattig. Hustru Gertrudz i Finsätt mågar, munsterskrifwaren Oluff Holm och ryttar Päder Duhre, som war Halfwars syster, begiära och lösn på
sine hustrurs wegnar effter modran. Lars Nillson hafwer sigh tilhandlat hemmannet af 2 ½
tunland skatte för 50 dahl:r s.m:t och på 1695 åhrs hösteting upbudit förste gången, och nu
andre gången, Kongl. Maij:tt och cronan lösn förbehållen, eftersom deth uthom börden såldt
är, och medelst ofwannemde jäf och klander dömmes olefwererade lösn till 35 d:r s.m:t at stå
i qwarstad hoos Lars Nillson till dhess giorde klander blifwer lagligen utförder. [fol. 22r]
22. Regementzskrifwaren Nills Molin läth uppwijsa en cautionsskrifft för munsterskrifwaren
Oluff Holm under h:r capitens welb. Gerhardt Lilliekrans compagnie daterat d. 20 decembris
1695, huilken capiten Lilliecrantz med egen hand och signete verificerat, och med egen hand
skrifwit där under Peder Ersons i Öfwerhallen nambn och bomärkie, som då icke hemma
stadder warit, uthan förr därtill samtycht. Nills Jeppesons i Gåije och Jeppe Grehlsons i
Finsätt nampn och bomärkie hafwer corporal Carll Linn i deras frånwaru skrifwit, effter deras
bomerken, som Oloff Hollm af dem fått, och dhenne relation giordt, warandes h:r capiten icke
tilstädhes.
23. Pär Olufson Byman upbödh andre gången sin swärfaders Hans Larsons hemman på
Wärkön för länte penningar 160 dahl:r s.m:t till creditorernes afbetahlning, näste bördemän
till lösn.
24. Skräddaren Nills Hanson upbiuder förste gången Bölehemmanet på Norderöön, som han
kiöpt af rätta odalsmännen för 20 dahl:r s.m:t, effter köpeskrifften af den 21 feb. a:o 1696 uti
Måhlstad daterat, huartill han obördig är, och förbehålles cronan till lösn.
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25. Tifwarsgården, Oluff Hemmingson, tree tunl. crone som Gunnar Olufson beboor, är
dragoneqwarteer.
En ny hwardagzstufwa opsatt med spisell och bakugn och ett spieldh med alt innanrede
färdig, men taket med barck allenast tächt, som belägges med näfwer, och æstimeres kunna
skee med
2: 20: 8.
Stufwan därnäst är reparerat med nya wäggbanståckar och annat tarfweligit, at hon
skattas för duglig.
Dugelig bod med portlijder under är reparerad och är duglig.
Härberget uthom gården stått, är transporterat in i gården, och underste hwarfwen
förbettrade med nya ståckar, och taket dugeligit.
Kornladan till wäggiar och taak gamal och dråppachtig, och kan intet repareras till blifwa
dugelig, och een ny opsätties, som æstimeres kunna skee med och för 14: –: –
Wedlijder nytt. [fol. 22v]
Källaren förloradt, som repareres. Bodin ofwanpå dugligh.
Stallen à twenne hästrum är ny, med dör och gångiern.
Fähuset odugeligit, och ett nytt opsatt 1695, huarå felar näfwer och taakwedh för 4: –: –
Swijnhuus opsättes för
1: –: –
Badstugan medh och för
5: –: –
En stall medh foderbod där iempte och locus privatus är påbegynt at upsättias, och stallen
med skurin bark tächt, men privetet färdigt.
Åkeren är uptagen och upbrukadt.
Humblegården berättas warit mycket lijten och förlagd, efftersom bärg och hällor äre
rundt kringom gårdhen, dy bör utsees tienligit rum därtill.
65 famnar dugelig gärdzlegård och 112 famnar half dugelig à ½ öre
1: 24: –
158 famnar odugelig à 1 öre
4: 30: –
Ängiesladur berättas wara duglige.
Ängiesrödning. Bergängiet afrödies medh
1: 16: –
[Summa]
34: 16:16
Nämden ursechtar sig icke kunna föresättia tijd at reparerat, uti dhenne swåre tijden, och
owijst är om hemmanet kan detta åhr blifwa besådt.
Några hemman äre 1693 synte, men finnas ofulkomlige effter Kongl. Maij:ts 1681 åhrs
husesynsordningh därefter giorde method, altså kunna dee intet med doom afhielpas.

Ting den 30 och 31 oktober 1696
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3183, fol. 740v – 767v, RA.
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:17b, fol. 279r – 306v, ÖLA. Häradsrättens version är svårläst och
liknar närmast en kladd, därför är hovrättens renovation huvudkällan och pagineringen följer denna.

Anno 1696 d. 30 och 31 octob. hölltz laga ting med allmogen aff Hallens tingelag uti Trappnäs, närwarande cronobefallningzman wälb:de Lorentz Backman och fölljande häradz edsworne nämbdh.
Hallfwar Jonsson i Trapnääs
Oloff Erichson i Ytterhallen
Nills Nillsson i Qwissle
Jon Olofsson i Backen
Töris Jonson i Mårtsund
Erich Olofsson på Näs[s]e
Per Mårtenson i Gågie
Per Mårtenson i Högen
Mårten Persson i Myckelåsen
Oloff Simonsson i Månsgårdhen
Olof Eliesson i Jersta
Påhl Erichson i Låsböhle
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1. Sedhan tingzfrijdh war utlyst och dee breef och förordningar upläste, som utj dee förra
protocollen specificeras, förehades fölliande ährender.
2. Föredrog capiteinen wälb:ne h:r Gerhard Lilliecrantz hurusom honom till underdånigste
föllie af Hans Kongl. Maij:tz nådigste förordning åligger att effterse, det icke någon af de
under hans anförtrodde [fol. 741r] compagnie lydande bönder på hwariehanda sätt, genom sin
försummelsse af hemmanens wårdzlööse handterande bringa dem uti ödesmåhl, och fördenskull är h:r capiteinen blifwen förorsakat at låta instämma några st. bönder, såsom först cronobonden Erich Gunnarsson i Öfwerhallen, som förledit åhr har till Per Ersson i Öfwerhallen
bortskieppat en myra, b:d Lillgårdzmyraslåtten, à 2 lass höö, som han med Per Ersson wederkiendes, beklagandes Erick Gunnarson att han detsamma har måst giöra i sin nöd och trångmåhl, men aldenstund såwäl Sweriges lag som Kongl. husesyns ordning 19 § förbiuder det
ingen landboo utan wederbörandes loff något foder må föryttra, dy sakfälltes Erich Gunnarsson i föllie af högstbe:te punct att böta 6 m:k s.m:t och skall Per Ersson för 2 lass höö han
niutit till Öfwerhallen föra 2:ne lass giödning.
Men anbelangande Påhl Siuhlsson i Låsböhle, så emädan han är skattebonde, så kan
merhögstb:e punct till [fol. 741v] honom icke appliceras, ehuruwäl han och tilstod det han
bortskieppadt till 3 lass eng, utan blif:e i föllie af Kongl. husesyns ordning 27 § hans hemman,
Kongl. M:t och cronan till säkerheet, första gången upbudit, alldenstund han berättas sitt
hemman illa häfda, hwar iempte honom förbiudes häreffter widare några ägor, hemmanet till
undergång, at afsättia.
Äfwen och på h:r capiteins angifwande wederkiendes Nils Jonsson på Norderön, skatte,
at innewarande åhr han hade sådt både träde och säde, föregifwandes sig det hafwa giordt i sin
trångmål och sig skulden att afbörda, och emädan han sammaledz berättades illa bruuka sitt
skattehemman, dy blef det och Kongl. Maij:t och cronan till säkerheet upbudit 1 gången och
han åtwarnadt hemmanet bättre att häfda. Slechten Olof Jönsson i Ollstad, Olof Andersson i
Giälstad och flere förbehöllo sig deras rätt och innestående fodringar, hwarom dee tillsades i
tijd at vigilera, elliest går hemmanet bort. [fol. 742r]
3. Det kärade fändricken edel och manhafftig h:r Christopher Reit till Erich Bertelsson i
Wåge och Mårten Ollson i Mårsundh angående en eng, Swänsksätten be:d, som den förra
skall hafwa från det under fändrickens boställe Hälljesund till slått lagde hemmanet Wåge.
Men den senare Mårten i Mårsund skall possidera och innehafwa en slott, Hålmen wijd
nampn, påståendes i föllie af Kongl. Maij:tz nådigste placat, dhem till bostället återwinna.
Och aldenstund Erich Bertellsson icke nekade att ju slotten Swänsksätten woro ifrån
Wåge åhr 1674 af dåwarande skatteman Olof Gunnarsson till honom förpantat emot 3 r.d:r,
hwarå han åhrligen skall bekommit högst 4 lass, tilståendes äfwen wähl att skatten derföre än
låge utj Wåge. Altså och i förmågo af Kongl. Maij:tz nådigste placat de a:o 1677, resolverades att offtab:te eng utom lössen skulle till sitt odellhemman läggias, efftersom det
pröfwades att utaf det åhrliga åthniutne höet Erich Bertelson [fol. 742v] så för capitahl som
interesse woro förnögd.
Sammaledes nekade och icke Mårten Ollsson att ju Hållmen woro ifrån Wåge hemmanet
förpantat och som han påstodh emot 8 r.d:r, men emädan fändricken af häradzrättens domb d.
24 october 1670 bewijste att det allenast warit 3 r.d:r, emot hwilkas betahlning besagde eng
straxt skulle åter lefwereres, men Mårten icke deste mindre den altsedhan brukadt. Dy blef
afsagdt att han engen Hållmen straxt skulle till fendricken afstå, och det utan lössen, emädan
såsom det nu pröfwades att af den åthniutne revenuen han så för capitalet som interesset han
sedan 1670 giort sig betalt.
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4. Företogz det förledit åhr till wijdare bewijs upskutne klagomåhl emellan corporalen
manhafftig Jonas Brinck och Mårten Ollsson i Mårsund angående injurier och expenser som
corporalen har Mårten inciterat före, då aldraförst uplästes Jöran Perssons attest i Upland,
hwilken han wijd Undersåkers ting har gifwit och för rätten dher bekräfftat, [fol. 743r] nembl.
att af slagzmåhlet han intet wiste, allenast att Mårten kommit in hoos länzman i Hallen och
klagat det han wore slagen, och sagdt att han eij skiötte om, om länzman hade det giort, men
att dhen skiälmen skulle slå honom, nembl. corporalen giorde honom ondt. Härpå blef sidst
hållen ransakning föreläsen, der wijd eij wijdare war att påminna än att corporalen klagade att
Mårten med sin otijdige mun honom obligerade att gifwa några slängiar, en örfijhl och ett
hårdrag. Mårten beklagade der emot att han warit så drucken att han intet minnes huru han sig
åtborit. Corporalen beswärade sig att Mårten icke allenast i stufwan, utan och på gården med
sine skiältzord hade fortfarit, påståendes för alt sådant laga satisfaction så och expenser,
emädan för denne saaken han nu måst reesa 2:dre gången, eij utan bekostnadh.
Och resolverades: häradzrätten har denne saaken i noga öfwerwägande tagit, och
ehuruwähl [fol. 743v] Mårten Ollsson will föregifwa att corporalen Brinck skall först öfwerfallit
honom med hugg och slag, hwarigenom han som med öhl belastad war, hade utj några ord
uthbristat dem han sig icke erinra kunde. Doch emädan så af dhen förre som den nu håldne
ransakningen intygadt är att Mårten hade först i det han krafft corporalen för 1 r.d:r han
caverat före dragoun Falck, med ohöflig mun uthfarit, dher af corporalen blifwit reetad och
gifwit honom en öhrfijl och så tagit honom i håret, då Mårten först i stufwan och sedan på
gården kalladt corporalen för skiällm och hoora, dy pröfwar rätten skiähligt att de skohla
bööta hwar saak om sig, corporalen för hårdrag och pust effter det 13 cap. Såramålabalken
med willia L.L. 2 gånger 3 m:k s.m:t, och Mårten Ollsson för ährerörig beskyllning 40 m:k
och för skiältzord 3 m:k s.m:t effter det 20 cap. Ting.b., compensatis expensis effter dee eij
specificerade äro.
5. Det påstod fuller corporalen [fol. 744r] manhafftig Jonas Brink att dragounen Hendrich
Finne måtte honom ärsättia och betahla dhen häst han på reesan till Norrie för honom
bortbytte, iempwähl dhen han dher emoot igenfick bortskiämbde, aldenstund den genom
Hendrich Finnes förwållande skiedt, som corporalens häst hade sadt för sitt swåra lass, hwar
medelst hästen blifwit förloradt, insisterandes deriempte att Hendrich Finne måtte betahla
honom för det han sitt godz effter corporalens häst fordzlat hade. Men deremoot moverade
Hendrich Finne att utj detta han hade giort corporalen all tiänst och effter hästen fordzlat icke
allenast sitt, utan och corporalens godz. Och resolverades att hwad hästen angår är det reedan
effter 1695 åhrs domb en afgiord saak, dhen parterne skohla sig till rättellsse ställa, men att
Hendrich Finne utan corporalens wettenskap bruukade hans häst för sin släda, som swårere
war, bör han corporalen förnöija med [lucka] d:r s.m:t. [fol. 744v]
6. Effter föregången laga stembning tilltahlade corporalen David Bruckman rustmestaren
manhafftig Jöns Hiort för corporalsbååten, den Hiorten förledit åhr 1695 om hösten då
bröllopet stodh åth dragounen Christopher Nierot utj Hammarnäset, skall utom corporalens
wettenskap, hwarest han på landet stod updragen, hafwer tagit och till giästebudzfolcketz
reesa brukadt, men sedermehra icke fördt till sin ort igen, hwarigenom båthen är förlorat och
sönderslagen, påståendes dy Bruckman att Hiorten derföre måtte answara och corporalskapet
båten medh 18 d:r s.m:t betahla, som han kostat, ehuruwähl att Bruckman utaff alla ännu eij
hade sin betahlning undfådt. Rustmestaren Hiort swarade att han eij annars kunde än låna
bröllopzfolcket båten, emädan de elliest eij kommit öfwer till kyrkan, hälst honom som en
officerare eij kunde wägras till Nierotz tiänst, som och i rootan war båten taga, och hade han
båten sedan så wähl [fol. 745r] förwarat som för, på det ställe derest han åhret tillförene warit
ståndandes, och att han sedan uthkommit woro af en särdeles olyka tijmadt, och att om äntel.
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båten skall betahlas, förmeente han Nieroot, för hwilkens skuld båten uthslogz, borde derföre
tilltahlas, och till den ändan hade Hiorten låtit citera Nieroot. Dher emoot Nieroot exciperade
att först begiärte han intet båten, sedan, när dee kommo från kyrkian, wille Nieroot låta fööra
båten till det ställe han förr stodh, men dertill hade Hiorten nekadt och låtit honom draga på
ett annat ställe, hwilket med Nieroot, ländzman Christen Persson och Nills Ollsson på
Norderön wittnade, så och att båten warit något gammal och elak, wijdare war intet att
påminna, och derföre togz saken före till dombs.
Resolutio. Såsom rustmästaren manhafftig Jöns Hiort har hoos corporalen David
Brukman tagit båten, corporalskapet [fol. 745v] tillhörig, och honom till sin tiänst nyttiat, så
hade honom och ålegadt att skaffa bem:te bååt tijt igen och till det ställe han honom tog, och i
förmågo af det 8 cap. Kiöpb. L.L. Bruckman honom i händerne lefwererat, i hwars wärjo han
lembnadt war, men emädan han det har försummat och satte bååten på ett annat ställe, och
såledz tagit dess answar på sig, så kan och häradzrätten i förmågo af ofwan allegerade lagsens
rum eij annat än skiähligt pröfwa det bör och skall Hiorten samma bååt effter dess wärde med
4 d:r s.m:t betahla, hwar utj med honom Nieroot, som jemmwähl båtten nyttiat, till ¼ part bör
interessera.
7. Dragoun Jonas Palm angaf för rätten hurusom förleden wår han skall funnit Erich
Nillsson i Gåije i säng liggiande med sin pijga Gertrud, hwilket med honom pijgan Kierstin
hade åsedt, ehuruwähl han intet wille beskylla dem dher under någon otucht hafwa bedrijfwit,
men så har han lell [ändå] intet [fol. 746r] fördristat sig med en sådan saak tijga, fäst än att
Gertrud hade söcht med mutor det nedtysta och till den ändan gifwit honom ett fåår, hwilket
han hoos ländzman hade insatt. Erich Nillsson beklagade att Jonas Pallm af hans owänner
uphissat skahl honom således i roop och rychte bracht, för hwilket han sig laga reconvention
förbehöllt, berättandes således saakhens sammanhang, att en morgon kom han med Gertrudh
wijd sohlgången heem från qwarnen, och sedan hustrun gifwit honom maat lade han sig i fulla
kläderna, hade och hustrun bedit pijgan lägga sig i samma säng att hwila en stund, och wijd
pass twänne tijmer dereffter steego dee upp, imidlertijd stod alt dören öppen och gick hustrun
med folcket uth och in. Denne berättelsse wederkiändes Erichz hustru Kierstin Erssdotter
aldeles och beklagade att för så ringa saak Jonas Pallm skall hennes man utj roop och rychte
bracht, detsamma påminte och pijgan Gertrudh för sig, [fol. 746v] begiärandes att Pallm måtte
wederbörl. plichta.
Häradzrätten öfwerlade detta, pröfwandes rättwijst att såsom Jonas Palm utaf idell
argheet har utan någon skiählig orsak bracht Erich Nillsson i Gåije och pijgan Gertrudh utj
roop och rychte som de der hafft sammanlag med hwarannan, ehuruwähl att dertill intet
bewijs är, utan giör Erichz hustru, som effter lag och det 10 cap. Gifft.b. St.L § 1 utj sådant
fall målsägande är, honom derföre frij, dy skall Jonas Pallm för sådan ährerörig beskyllning
bööta 40 m:k s.m:t effter det 20 cap. Ting:b och dessutan wijd 5 d:r s.m:ts wijte förbudit,
häreffter att för sådant Erich Nillsson eller pijgan Gertrudh tillwijta.
8. Det hade dragounen Jonas Pallm instämbdt Erich Nillsson i Gåije att bewijsa honom
hafwa såldt till sig 1 skållpund norsk tobbak, för hwilket han hade afkortat på lönen 2 d:r 16
öre k.m:t, hwartill Erich Nillsson [fol. 747r] enständigt neekade, och fördenskull beropade sig
Pallm till wittnes pijgan Gertrudh, som wittnade att hon aldrig hade förmärkt någon sådan
handell emellan Erich Nillsson och Jonas Pallm, doch på nogare förehållande måtte hon tillstå
att Erich Nillsson hade gifwit henne lijtet tobbak för trååd, men det hade warit guhlachtigdt.
Jonas Pallm påstod att han, som förmält är, hade kiöpt ett skållp. norsk tobbak af Erich
Nillsson förledit åhr för juhl, hwilket han sade sig hafwa sielf förtärdt, men eij för än nu
uppenbarat, hwarmedelst chronobefallningzman påstod att han sig förbrutit emoot Kongl.
Maij:tz placat i det han med olofl. godz handlat och det icke för än nu uppenbarat, och borde
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derföre lagl. plichta. Jonas Pallm wille föregifwa sig hafwa sant, men gitte doch det icke
fulltyga, hwarföre företogz detta till sluut och resolverades att alldenstund Erich Nillsson icke
med skiähl och wittnen har kunnat bindas dhertill, att [fol. 747v] hafwa såldt olofl. tobak till
Jonas Palm, dy warder han frij ärkiändh, och Jonas Pallm der emoot effter dess egen
bekiännelsse, att han kiöpt olofl. tobbak, men det icke straxt angifwit, utan tobbaket förtärdt,
skylldig förklaradt effter Kongl. Maij:tz placat af åhr 1670 d. 24 novemb. § 12 att bööta 40
m:k, så och för tobbaket 8 d:r s.m:t och tobbaket confiscabelt. Orkar han eij botum, plichte
medh kroppen.
9. Samma dag kärade åter dragounen Nills Ekeroot till dragoun Anders Svedieberg om en
maatspan och en lädersäck, hwilken Svedieberg wijd camperingen åhr 1695 tagit i förwar och
låtit förkomma. Men såsom parterne reedan wijd höstetinget 1695 förlijktz, att Suedieberg
skulle betahla maatspan och lädersäcken, maten oberächnadt med annat mehra, för hwilket
Ekeroot sade sig till sin bonde hafwa betalt 4 ½ d:r s.m:t, dy pålades och Svedieberg samma
summa till Ekeroot ärläggia jempte expenser 24 öre s.m:t, [fol. 748r] efftersom han den förre
domen eij låtit sig till rättellsse lända.
10. Alldenstund Jacob Nillsson i Gågie icke kunde öfwertyga brodren Erich Nillsson hafwa
sidstl. stoorböndagen såldt korn, fördenskull blef Erich Nillsson i dy måhle frij ärkiändh. Men
för det att Erich Nillsson hade salva venia fördt oreenligheeten utur privetet på Jacobs
rofwegård, skall han till Jacob ärläggia 4 öre s.m:t, så och för åwärkan 3 m:k s.m:t.
11. Emellan Jacob Nillsson i Gågie och brodren Erich Nillsson om besittningen af Gågie
hemmanet 4 tunnel., hwilket dee bägge påstå, så och om deehlachtigheet, utj innewarande
åhrs sädh och gröda, som Jacob med Erich Nillson hafwa will, alldenstund hemmanet med
fadrens korn skahl blifwit besådt, är detta häradzrättens uthslag gifwit på Hallens ting utj
Trappnäs ländzmansgård d. 30 och 31 octob. 1696.
Det påstår wähl Jacob Nillsson framför [fol. 748v] brodren Erich wara närmast till
besittningen af deras fädernes hemman Gågie eller och det hälfften med broderen besittia,
doch lijkawähl och emädan fadren Nills Jeppesson med modren Sigrid Erssdotter hafwa i
lijfztijden d. 2 sept. 1695 redan utj 6 gode mäns närwaro förordnat att yngre sonen Erich
Nillsson skulle efter deras död närmast wara hemmanet Gågie att besittia, och Jacob Nillsson
efter mätismanna ordom uthlöösa, hwilket testamente fadren eij sedermehra har förändrat, och
fördhenskull bör Erich Nillsson i förmågo deraf wijd besittningen blifwa, och broderen Jacob
med 27 d:r s.m:t tunnel. det uthlöösa.
Anbelangande innewarande åhrs åhrswäxt, så will wähl Erich Nillsson den för sig
allenast behålla, efftersom han af sitt egit korn skall åkeren besådt. Men emädan fadren Nills
Jeppesson har leefwat långdt öfwer fardag och han ståt för hemmanet, hafwandes Nills
Jeppesson, som ländzman har intygadt, [fol. 749r] uthsagdt, att åkeren med hans korn woro
besådt, och fördenskull bör Jacob Nillsson utj åhrswäxten med brodren interessera, doch så att
han betahlar honom bärgarelönen, så och den deel som på honom proportionaliter utj
uthlagorne och annan tunga kan sig belöpa.
12. Afsades att såsom Erich Bertellsson i Wåge hade af Altzens man undfått 18 d:r s.m:t dher
emoot för dhem att förfärdiga en god och duchtig färja att brukas i Rödens sundet, och bem:te
färja numehra är befunnen lijten och odugelig, fördenskull skall han antingen låta giöra en
god och duchtig färja igen, eller och de för dhen förra färjan upborne 18 d:r s.m:t genstan
återbetahla, hwar emoot honom lembnas dess regress hoos Oloff i Backen, om han effter sin
gifne lofwen eij har färjan rätt proportionerat. För expenser frijas Erich Bertellsson.
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13. Angående dee 5 d:r s.m:t som Jon Gryta fodrade af Per Ollsson Byman [fol. 749v] blef
upskutit till nästa ting, att då påberopade fältwäbelen Erich Svaan som wittne kan instämmes
och hörd blifwa.
14. Oppskiötz till nästa ting Oloff Jonsons saak i Rätans sochn emoot Mårten i Mårsund om
en hästehandell, och käranden dess, såwähl som nu som tillförene, giorde expenser förbehåldne.
15. Effter föregången laga stämbning kärade ländzman wähl:t Christen Persson till Hällie
Jonsson i Ifillnäset om några ägor till ett tunnel. som Hällie Jonsson skall bruka, ländzmans
boställe Trapnäs tillhörigt, för hwilket han skatten åhrligen till ländzman ärlägger, anhållandes ländzman att besagde ägor måtte till sitt rätta hemman återläggias, hälst ägor nog ringa
är tillförene och eij kan blifwa beståendes om ägorne icke blifwe tillsammans. Hällie Nillsson
kunde icke wedergå det ju besagde ägor genom kiöp woro a:o 1651 d. 21 april kombne från
[fol. 750r] Trappnäs till Ifillnääs emoot 18 r.d:r, hwaröfwer han och orig. kiöpebrefwet af
ofwantalde framwijste, men wille der emoot föregifwa att dee tillförene skohla lydt under
Ifillnääs och genom syskonebyte lagde till Trappnäs, men deröfwer kunde intet bewijs
anskaffas. Hällje Jonsson wille och inwända att utom denne jord hans hemman eij skulle
kunna sig bära, hwar emoot honom remonstrerades att enär ländzmans hemmanet får sine
ägor igen fölljer eij skatten med från Ifillnääs, och således dess gravation mindre om ägorne
minskas.
Resolutio. Häradzrätten har detta parternes tahl och geenswar noga och med flijt
öfwerlagdt, och alldenstund Kongl. Maij:tz placat af åhr 1677 såwähl som Kongl. Maij:tz
speciale resolution för Jempteland af d. 10 martij 1685 påbiuder att alla sådane från
hemmanen abalienerade ägor skohla läggias till sine hemman igen, och af 1651 åhrs
kiöpebreef klart är att dhen [fol. 750v] jord som Hällje Jonsson brukar är ifrån ländzmans
hemmanet kiöpt för 18 r.d:r specie, men skatten [derföre] ännu på ländzmans hemmanet
ståendes, fördenskull och i underdånigst föllje af högstbem:te Kongl. resolutioner skohla
merbem:te ägor till sitt odell hemman återläggias emoot lössen, doch skulle med denne
domens publicerande anstå till nästa ting, att någon af h:r generalmaiorn och landzhöfdingen
måtte blifwa förordnat som på chronohemmanetz wägnar talar.
16. Det söchte fuller Marjeby och Norderö sochnar genom deras fullmächtiger Nills Jansson i
Böhle och Lars Jonson i Kläppe att undandraga sig betahlningen af 2 öre s.m:t till mans, som
ländzman Christen Persson utaf dem fodrade som en rest uppå dhen färja, hwilken ländzman
hade för tingelaget af Jöran [i] Brastad kiöpt för 9 r.d:r [fol. 751r] till Sundzbackz sundet,
eftersom beme:te sochnar skohla hålla broon wijd Trappnääs och der emoot för färjans
wijdmachthållande wara frija, hwilket allena skall ankomma på Hallens sochn till föllje af den
för någon tijd sedan dem emellan skiedde föreeningen. Men såsom be:te föreening är
sedermehra wijd tinget ändrad, så att alla utj häradet skulle effter lag och Kongl. Maij:tz
förordningar lijka wäger rydia och broar byggia, till föllje hwar Hallens man hafwer jempte
Marieby och Nörderöö man sig bem:te broos reparation antagit, dherföre och i så beskaffadt
saak blef det Marieby och Norderöö man pålagdt, jempte Hallens man utj färrjan participera,
och till ländzman betahla de än återstående 2 öre s.m:t till mans.
17. Ländzman wäl:t Christen Person anklagade för rätten Erich Nillsson i Gågie och Mårten i
Hukstad för det de förleden höst, när chronobefallningzmans [fol. 751v] ordres woro uthkombne, det Mattmars sochn skulle hielpa detta tingelaget att skalla och afdrijfwa odiur och
biörnar wijd Hammarnäset, som der en stoor skada giorde, hafwa de samma ordres nedlagdt
och icke till ländzman i Altzen, som befallningen war, framfordzlat, hwar igenom händt är att
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allmogen i detta tingelaget, som på sagdan dag samblade blifwit, måtte med oförrättade saker
gåå heem, emädan Mattmars allmoge eij kom, påståendes ländzman att för sådan
uppstussigheet och förorsakade hinder wid skallet de lagl. plichta måtte. Och alldenstund
swaranderne intet laga förfall kunde frambtee, dy sakfälltes Erich i Gågie och Mårten i
Hugstadh i anledning af den 16 § i 1664 åhrs Kongl. förordning om jachter och diurfång till
sine 6 m:k s.m:t hwardera, hafwandes allmogen sitt skadestånd härwijd efftergifwit.
18. Erich Nillsson i Gågie angaf för [fol. 752r] rätten hurusom dragounen Jonas Pallm, en gifft
karl, skall så för honom och hans hustru som flera andra afsagdt att han leegadt hoos en pijga,
men hwem den woro wisste Erich icke. Jonas Pallm nekar härtill aldeles, och dherföre
framhades på kärandens begiäran dragounerne Jeppe Sommar, Hans Krook, Carl Weimer,
Oloff Hammar, Oloff Mallm och Oloff Flink, hwilka hwar för sig wittnade att och Jonas
Pallm hade om afftonen då dee på camperingen sutte i tälltet, att om afftonen för än hans
hustru kom heem, hade han leegat hoos en pijga, men pijgans nampn hade han icke uthsagdt.
Jonas Palm kunde icke förneka det ju hans taahl så hade warit, men föregaf att det allenast på
narrj warit sagdt, betygandes att han aldrig sådant hade bedrifwit. Hwilket eij heller någon
kunde honom tillwijta eller honom påbörda, att han utj sitt lefwerne warit löösachtig. [fol. 752v]
Nämbden förklarade äfwenwähl att utaf den bekantskap dee om Pallmen hade, dee utj sitt
samwete eij annat kunde än honom befrija. Detta blef upskutit till dess att Pallmens hustru,
som i detta måhl rätta målsäganden är, hördh blifwer.
19. Afsades att det rödningzland som Oloff Gunnarssons fader i Ytteråker hade på Halfwar
Ollssons mark utj Qwitzle uptagit och sonen nu efter fadrens död häfdade, skulle till Qwitzle
hemmanet igenläggias, som skatten för detsamma drager, och det utan lössen, efftersom Oloff
Gudmunssons eij har gittat wijsa det fadren något dherföre hade betallt. Den åwärkan som
Halfwar i Qwissle klagade öfwer och honom skall på dess slått och mark aff Ytteråkers man
tillfogas, deröfwer skohla goda män syna och mäta. Utj expenser bestås Halfwar Ollsson 24
öre söllfwermynt.
20. Oloff Jacobsson i Arfwesund, Jon [fol. 753r] Mårsson i Ubbyn, Jon Persson i Högstad,
Oloff Mattson i Hälliesund och Jacob Nillsson i Gågie föredrogo hurusom deras broder Erich
Nillsson i Gågie skall wijd det arfskiffte som d. 7 april innewarande åhr hölltz effter deras
sahlig moder, hustru Ingridh Ersdotter, hafwer åthskillige pertseler unnandölgdt, och af wägen
stuket, hwarom de nu sedermehra ärhållit underrättelsse, med begiäran att dher utaf niuta
hwar sina andeelar, och Erich Nillsson för sådant förseende lagl. plichta, och emädan deras
beswär bestod af 17 § så företogz hwar och en före sig och sedan Erich sin förklaring derå
gifwit.
Resolverades.
1. Angående 3 tunnor korn, som Erich skall fördt undan till Moen, så emädan arfwingarne eij gitte honom det bewijsa wijdare än Erich kiändes wijd, neml. en tunna, hwilken
han skall kiöpt af fadren, dy pålades Erich att samma 1 tunna korn från sig lefwerera och till
deelningz [fol. 753v] komma låta, aldenstund han eij kunnat fulltyga sig bem:te korn kiöpt och
om det så woro, hade han intet hafft af nöden att sticka dhen af wägen.
2. Beträffande 2 andra säckar mälder och dito korn, som Erich skall insatt i Moo.
3. Ett bolsterwar med mälder, 3 st. näät och en bytta med garn.
4. 3 st lijar och något jern, som Erich skall undanställt, dertill kunde han icke öfwertygas.
Men för det 5:te, det kiött och fläsk sampt ister och kornmiöhl, det Erich hade förwarat
hoos pijgan Brijta Ollsdotter, detsamma skall han genstan framgifwa.
Men 6:te, för miöhlet i fäbodarne kiänns han frij, effter det honom eij kan öfwertygas.
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7. Så kan eij heller Erich swara för det kiött och fläsk som fadren skall undandölt och
drag. Jonas Pallm har angifwit, emädan det eij bewijsas att Erich med fadren han derutj har
interesserat. [fol. 754r]
8, 9. Och emädan Erich inga bewijs har kunnat frambte det korn hoos Olloff i Backen, så
och den koo han wijd bytet tog undan, att de woro hans egne, dy skulle dee sammaledz
arfwingarne emellan skifftas.
10. Så och en plog med dess behör, emädan Erich hade densamma giort när han för dräng
sin fader tiänte.
11, 12. Med 3 st. hudar och något wallmar kan Erich intet graveras, alldenstund det är
bewijst att hudarne blifwit förarbetade till skoor åth legofolket, så och wallmaret, dels åt
gubben, dels åt folcket.
13. Och alldenstund Erich har under sin tiänst åth fadren några åhr bortåth handlat med
fadrens godz, och derföre ingen rächenskap giordt, som fadren har inför ländzman klagadt, dy
skall han till nästa ting för all sin handell en richtig rächning med dess verificationer författa
hwar under kommer den 16 § om 4 tunnor sill och 1 tunna sallt.
14. Dee 4 d:r s.m:t som dragoun [fol. 754v] Christopher Nieroot har lånat böre arfwingarne
till deelning komma. Och alldenstund Erich Nillsson har warit stadigt hemma hoos fadren och
egendomen effter hans och modrens död om händer hafft, så skall han och giöra reda för
densamma, och derom så wähl som om några penningar och sädh, sampt ett
sölfwerkapspänne all uplysning gifwa, och dem sådan som han wijd nästa ting kan edeligen
verificera det han intet har förtegadt.
21. Oppbödz fölljande hemman.
1. Jersta utj Hallens sochn [ligger i Marby socken] 4 ½ tunl. af Hans Kongl. Maij:t kiöpt
för lieutnantz boställe 2 gången.
2. Fältwäbelens boställe Brastad 3 tunl., hälfften chrono och hälfften skatte, 2 gången.
Wijd desse bägge hemman betygades af allmogen att skatträttigheeterne woro gammal odell
och af ingen stubbrättigheetz natur. Vide n:o 38.
3. Per Byggman upböd Wärköö hemmanet, af swärfadren Hans Biörkman inbördat, 3
gången. [fol. 755r]
4. Upböd Påhl Mårtensson i Åhlstad och Norderöö sochn heela Åhlstad hemmanet på
Norderön, hwilket han hälfften inbördat af Nills Olsson i Upland och hälfften löst af Jon
Ollsson på Norderön effter häradzrättens domb d. 25 octob. 1695 och derpå d. 18 martij sidstleden upprättade kiöpeskrifft, 1 gången.
22. Oppbödes fölljande hemman, nembl.
1. Erich Nillssons hemman i Hammarnäs och Hallens sochn à 5 tunnel., hwilket Oloff
Ersson i Backen hade kiöpt, 3 gången.
2. Halfwar Jeppessons dito hemman Goige om 2 2/6 tunnel. och 1 1/6 chrono, kiöpt af Lars
Nillsson i Ugården, 3 gången.
3. Bööhle hemmanet på Norderöön, hwilket Nills Hansson der sammastädz har inlöst af
Mårten i Måhlstad och dragoun Arfwid Höök effter kiöpeskrifften d. 21 feb. sidstleden, 2
gången.
Hwilka upbud allenast effterlåtes med förbehåld af Kongl. Maij:tz höga rett till inlössen,
effter dee gå utom börden, derföre blifwer de på Hans Kongl. Maij:tz wägnar effter 1684 åhrs
placat h:r generalmajorn och landzhöfdingen [fol. 755v] heembudne, warandes dee af fölljande
beskaffenheeter.
1. Hammarnäset är skatte om 5 tunl., indeelt till dragounehåld under h:r capitein
Lilliecrantz compagnie, berättades af nämbden hafwa god åker och tarfwelig eng, så och
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giärdzlefång och weedbrand, sampt muhlbete, men timberskog och näfwerskog intet, fiskewaten magert i Stoorsiön, qwarnställe till huusbehof, och elliest någorlunda bebygdt.
2. Goije hemmanet war sammaledes under h:r capitein Lilliecrantz compagnie till
dragounehåld indeelt, god åkerjord, men lijten eng och myket sumpig, tarfwelig skog till
timber, weed och giärdzell, så och godt muhlbete, qwarnställe till huusbehof, fiskewatn med
långreef i Stoorsiön, och dessutan tämmelig wähl bebygdt.
3. Böhle hemmanet äfwen dragounehåld under h:r Lilliecrantz, på Andersöön belägit,
mager åker, skarp eng, lijtet muhlbeete, och knapp skog till wed och giärdzlefång, men intet
näfwer- eller timberskog, eij heller qwarnställe, barkskog lijten, och intet wähl bebygdt. Vid.
n:o 37. [fol. 756r]
Hwilka lägenheeter om dee för Hans Kongl. Maij:t och cronan skohla wara nyttige att
inlösas, heemställes i ödmiukheet utj h:r generalmajorns och landzhöfdingens höggunstige
ompröfwande, eller och om med lagfarande för desse kiöpare må wijdare continueras.
23. Det wille wähl Mårten i Mårsund beskylla drag. Per Åkerman att förleden sommar hafwa
stuhlit hoos honom ost och smör och annat smått, emädan effter honom han hade funnit hans
halsduckzband, och Åkerman den tijden der i orten hafft sitt tillhåldh, men såsom Åkerman
härtill nekade, och han med inga wijdare skiähl kunde dertill öfwertygas, dy i förmågo af det
7 cap. Tiuf.b. L.L. skiötz saaken till nämbden, effter han offta tillförene med tiufnad blifwit
beträdd, som honom befrijade.
24. Befrijades Oloff Jacobsson i Arfwesund och Jon i Högsta med Jon i Ubyen för Erich
Nillssons tillmähle i Gågie, som skulle sidstledne långfredagen giort sabbatzbrutt, [fol. 756v]
emädan sådant eij kunde dem öfwerbewijsas.
25. Såsom Erich Nillsson i Gågie inför rätten söchte med pijgornes Märit Jacobsdotters och
Gertruz wittnesmåhl öfwertyga Jacob Nillsson att hafwa utur hans häbber stuhlit en gång och
en gång 2 d:r s.m:t, men kunde honom dertill icke binda, fördenskull och för en sådan
ährerörig beskyllning dömbdes han effter det 20 cap. Ting.b. att böta 40 m:k s.m:t.
26. Det wille wähl Lars Jonsson i Kläppe för de 2:ne r.d:r honom på dess hustrus arff
resterade, hålla sig till hennes förmyndare Erich Bertellsson i Wåge och Anders i Öfwerhallen, doch emädan swaranderne dher emoot wiste att Lars Jonsson hade sin hustrus arff dem
quitterat och för desse 2:ne r.d:r tagit Hans Larsson Biörkman god och på 10 åhrs tijd dermed
warit benögdh, altså kunde honom nu mehra ingen regress till förmyndarne gifwas.
27. Lars Ollsson wijd Åhn hade låtit citera [fol. 757r] swågren Tyris Jonsson i Böhle och
Hallen sochn om dess hustrus anpart utj Böhle hemmanet, hwarom han så mycket mehra war
bekymbrad, som han fruchtade att swågren medelst sin försummelsse heela hemmanet torde
till ödesmåhl bringa om han längre dherwijd blefwe, begiärandes dy att få bem:te hemman för
sin och sine swågrars innestående odell tillträda.
Tyris Jonsson inställte sig icke, utan för honom infant sig en dragoun, ben:d Alexander
Hollman, hwilken hwarken utj saaken war kunnig, eij heller hade han någon laga fullmacht,
och i anseende dertill kunde häradzrätten eij annars ansee Tyris Jonsson än för en aldeles
uteblifwande, och i förmågo af Kongl. Maij:tz process 2 § saken företaga.
Härwijd framsteego de andra Tyris Jonssons swågrar, Halfwar Ollsson i Qwitzle och
Anders Persson i Öfwerhallen, förandes samma [fol. 757v] klagan, att för deras hustrurs andeelar i hemmanet de fast lijtet hade åthniutit, och begiärade derföre dee måtte fåå sielfwa
råda sine andeelar, hwilka de wille uplåta swågren Lars Ollsson. Capitein wälb. h:r Gerhardt
Lilliecrantz påminte för sin deel att emädan honom åligger upseende at hafwa på dra288

gounebönderne, att dee medelst wårdzlöössheet eij bringa sine hemman till ödesmåhl, så wille
begiära att å detta hemman en annan åboo måtte skaffas, emädan elliest och innan kort
hemmanet genom honom blifwer Kongl. Maij:t och chronan till skada aldeles ruineradt.
I anseende till desse ofwantalde skiähl och omständigheeter pröfwade häradzrätten
skiähligt det kan Tyris Jonsons swågrar icke betagas sielfwa att råda sine andeelar i [B]öhle
hemmanet så länge han dem eij har uthlöst, och på den afgångne stämbningen eij comparerat,
sådant att wijsa, utan bör Lars Ollsson sin såwähl som deras andeelar wijd [fol. 758r] nästa
fardag tillträda, och Tyris Jonssons andeel Kongl. Maij:t och chronan till säkerheet intechnadt, för dee feelachtigheeter som han hemmanet har förorsakadt, hwilken Lars Olofsson
äfwen tillåtes att bruuka till dess att om Tyris wid nästa ting effter Kongl. Maij:tz process 2 §
kan winna saaken åter, sedan han först har sine laga förfall wijsat, till hwilken ända Lars
Ollsson nu straxt skahl honom denne domb notificera. För utheblifwande plichtar Tyris 1 d:r
s.m:t.
28. Uppå Ingeborg Torstensdotters wägnar förlijktes Halfwar i Qwitzle med hustru Kierstin
Torstensdotter om någon egendomb, den Ingiborg hoos hustru Kierstin hade deponerat,
nembl. en koo, 1 ½ span korn och 10 ort, att Ingiborg skulle der emoot så länge hon lefde fåå
åhrligen hoos hust. Kierstin såå en half mähling korn och half mähling [erter], warwid och
rätten lät beroo och förblifwa.
29. Pålades Jöran i Brastad at betahla [fol. 758v] till fältwäbelen manhafftig Hans Rejer 5 d:r
s.m:t för en badstufwa, utj hwilken med honom fälwäbelen till hälften interesserade, men
Jöran honom oåthspordt hade kullrijfwit.
30. Förehades criminalsaaken öfwer dragoun Johan Yström och konan Gunila Olofzdotter för
begångit hoor, hwilken saak wijd höstetinget 1694 blifwit upskutin för det att Yström då
föregaf att hans hustru woro död, till dess han derom skulle wissheeten införskaffa, och
alldenstund Yström nu tillstod att hustrun ännu lefde, ehuruwähl han eij wiste hwarest hon sitt
tillhåld hade, dy saakfältes han effter Kongl. straffordningen till 80 d:r s.m:t och konan till 40
d:r s.m:t, sampt bägge stå uppenbara kyrkioplicht. Corporalstraff undergingo de bägge straxt.
31. Resolverades att Jon Ollsson i Backen skulle för innewarande åhr 1696, som han åth
förrijeren sahlig Gustaff Sporre brukat dess boställe Backen, [fol. 759r] stå och swara för
hemmantz byggnadt, och derföre anten betahla 8 d:r s.m:t, eller och byggia så mycket som för
ett åhrs byggnadt kan tillfyllest giöra, hwar emoot honom fritt lembnas att sökia Sporrens
hustru, om hon för byggnaden har utaf Jon Ollsson något upborit och icke deste mindre
byggnaden efftersatt.
32. Förlijktes Nills i Moen och Jon Ollson i Onssahla om ett stoo, att Jon Ollsson till dee 2
d:r s.m:t Nills hade undfått, skulle än gifwa honom 1 d:r söllf.m:t.
33. Upphofz det klagomåhl som Påhl Ollsson i Rijse förde emoot Mårten Persson i Myckelåsen om någon tillwit beskyllning, emädan intet bewijs dertill war, hwilken ingen wijdare
skulle qwällja wid 5 d:r s.m:ts wijte.
34. Det påstod fuller Erich Nillsson i Gågie att brodren Jacob eij måtte någon wijdare
arfzrättigheet effter fadren niuta än då han fått några pertzeler, [fol. 759v] som fadren honom
apart hade testamenterat, doch emädan han sådan sin faders willja med intet skiähl förmåtte
bestyrkia, dy dömbdes att Jacob med brodren Erich skulle effter det 1 cap. Erfd.b. L.L. wid
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arfzskifftet så i det ena som det andra lijka deelachtige wara, undantagandes det som dhen ena
eller dhen andra kan testamentwijs wara tillärkiändt.
35. Såsom Erich Nillsson i Gågie sig mycket beswärade deröfwer att brodren Jacob skall
Gågie hemmanet i detta åhr illa kiördt och häfdat, altderföre skulle sådant af goda män, dem
dee råda hälften hwar, mätas och pröfwas.
36. För Jeppe Jonssons häfd och bruuk sampt uthlagors clarerande wijd chronohemmanet
Öfwerhallen caverade Oloff i Mårsund och Nills Gunnarsson i Hägsta.
37. Wijdare anhölt Per Byggman i [lucka] att såsom förutan det hemman han åbor, han har
måst på sin swärfaders Hans [fol. 760r] Biörkmans begiäran inbörda Wärköö hemmanet, på
Wärköön i Norderöö sochn belägit, om 6 tunl. och creditorerne uthlösa, men dertill penningar
uplånt af Faste Ersson i Wällwijken 210 d:r s.m:t, hwilka penningar han icke på annat sätt
finner sig kunna honom förnöija än att han låter honom fåå Wärköö hemmanet med dee 3
upbud och lagfarande, som Byggman sig dherpå hade förwärfwat, hwarom Faste Ersson nu
äfwenwähl anhöllt, begiärandes häradzrättens tillstånd dertill. Men emädan Wärköön på det
sättet kommer att gå utom börden, så kunde häradzrätten icke deröfwer något resolvera, för
det äfwenwähl först blifwer Hans Maij:t heembudit. Dess lägenheeter äre nembl:n att det
ligger aflägit utj Stoorsiön på en öö för sig allena, god åker à 6 tunl., men lijten skarp eng på
öhn, de öfrige afsijdes på fasta landet. På öön tarfwelig weed och giärdzlefång, så och små
timberskog, muhlbete knapt, fiske i Stoorsiön, en lijten deel i en qwarn, så och lijtet diurfång,
och elliest någorlunda bebygdt. [fol. 760v]
38. Såsom för Hans Kongl. Maij:t och cronan det af Påhl Jonsson och Lars Jonsson i Höle
med deras interessenter kiöpte Höle hemmanet om 6 tunl. i Hallens sochn för 600 d:r k.m:t,
som kiöpskrifften d. 31 martij 1693 docerar, woro lagl. 3 gånger upbudit och utan klander
lagståndit, och ingen derå nu eij heller hade att klandra, altså och för Hans Kongl. Maij:t och
cronan bewilljades derå skiötning och fasta, hwarwijd af nämbden intygades att så wähl detta
hemman som Järsta och Brastad, sampt 1/3 deel i Hälljesundz woro skatte, och inga
stubbrättigheeter, men de andra 2/3 dehlar i Hälliesund wore crono, hwilket deraf woro
kommit, som Erich Persson i Arfwesund sade, att det 2 åhrs uthlagor blifwit inneståendes, och
derföre skrifwit för 2/3 deel crono. Sin 1/3 skatte wille han wähl sällia, men fendrick Reit
begiärde först huusesyn. Vid. n:o 21.
39. 1. Betygades att i detta tingelaget intet löst folck woro.
2. Eij heller några gierningzmän. [fol. 761r]
3. Emoot en wiss taxa wille ingen sig antaga bränewijns bränneriet.
4. Wid examinerandet af förmedlingarne, gamla och nya, tillstodo wederbörande att de
dem åthnöte.
5. Uplästes och verificerades mantalslängden.
6. Huusfolckz- och boskapzlängden war intet färdig, dheröfwer befallningzman sig
beswärade.
7. Verificerades afradz extractet.
8. Betygades att Hoff på Norderöön än woro öde och sedan 1674 så legat, då åboen drag.
Jonas Fogell blef uthcommenderat med arméen till Tyskland, så att ingen sedan dhen tijden af
dess eng till slott eller elliest hade betiänt, förutan att boskapen ibland kan der beeta.
Trustad på Norderöön hade corporalen Zachris Lustig begynt att upbruka något lijtet.
Så och bonden Per Persson i Giälstad der sammastädz, men intet så att dee någon afrad
förmå giöra.
290

Så tillstod ländzman att för 1696 han hade åthniutit sin löön. [fol. 761v]
40. Öfwersågz den af häradz- och tollfmän d. 17 junij sidstleden håldne huusesyn wid rustmästare bostället under capiten wälb. h:r Gerhardt Lilliecrantz compagnie Hammarnäset i
Hallens sochn, 5 tunl. crono, hwilket bonden Jon Ollsson, nu boendes i Onsahla och Brunflod
sochn, a:o 1695 afträdde till rustmästaren manhafftig Jöns Hiort, hwilken åhr 1696 wijd rätt
fardag dertill har trädt, och häreffter för dess häfd och byggnad bör swara. Effter förra
huusesyn och domb d. 14 junij 1694 är Jon Ollsson dömbd att reparera för 65 d:r 14 s.m:t,
eller och betahla penningar, efter hwilken domb nu med honom liquiderades och öfwersågz
hwad han sedermehra åthgiordt, så pröfwades dee feelachtigheeter som sidsta synen hafwer
observerat till 92 d:r 22 ½ öre s.m:t.
Effter 1694 åhrs domb
debiteras Jon Olson
för
1695 åhrs byggnat på
5 tunel. ringest räcknadt
Transp. debet

65: 14
8: –

Sedan sidst håldne
syn upbygdt giästestufwa och cammaren med
dess innanreede giör
3 åhrs byggnadt
upkiört 3 mähl. åker

________
73: 14
Transp. credit

[fol. 762r]

Reparerat qwarndammen
Nys upsatt Klingermyrdrolladan
Afrögdt Brodders drolwallen
Pro saldo som Jon Ollson
till rustmästaren Hiort bör
betahla eller och om han är
insolvendo, cautionisterne
derföre sökias
________
73: 14

24: –
4: 16
________
28: 16
2: –
– : 24
– : 12

41: 26
________
73: 14

41. Samma dag igenomgickz den huusesyn som ländzman och tollfmännen hafwer d. 15 och
16 junij innewarande åhr förrättat på det af Hans Kongl. Maij:t till fältwäbelens boställe under
h:r capitein Lilliecrantz compagnie kiöpte hemmanet Brasta i Hallens sochn om 3 tunnel.,
hälfften crono och halfft skatte, hafwandes Jeppe Jonsson dee 1 ½ tunnel. skatte angående, det
endeels effter sine föräldrar arfft, endeels af syskonen inlöst och nu till Hans Kongl. Maij:t d.
22 octob. 1695 försåldt, men jempte de 1 ½ tunl. crono effter sine föräldrar alt intill 1695
bebodt och innehafft. Aff sielfwa synen fans wähl hemmanet [fol. 762v] wähl häfdat och bebygdt, men så woro dertill några feelachtigheeter befundne, hwilka nu efter noga ompröfwande steego till 23 d:r 29 s.m:t, utj hwilken summa Jeppe Jonsson för dee 1 ½ tunnel. crono
hälfften kommer att swara, som är 11 d:r 30 ½ s.m:t, effter han gården så länge har brukat att
han dhen frij och färdig hade bort från sig lefwerera, hwilka penningar han bör tillställa
fältwäbelen manhafftig Hans Rejer, som åhr 1696 har detta bostället antagit. Men för dhen
andra hälfften af desse böter kan Jeppe icke graveras, emädan såsom han har sin skatträttigheet Hans Kongl. Maij:t och cronan updragit, sådan som den fans och nu för tijden war
beskaffadt.
42. Företogz till änteligit sluut saaken emellan Jon Mårtensson i Ubbyen och Erich Persson i
Snussbacken angående Bringsta eng, den käranden will under Ubbyn från Bringsta [ska väl
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vara Snusbacken] återwinna, och sedan protocollen håldne d. 22 octob. 1695 och d. 27 feb.
sidstledn [fol. 763r] hade blifwit uplässne, tillspordes parterne hwad de än wijdare till sin rättz
docerande hade att förebringa, då Jon Mårtensson till att wijsa hurusom denne jord genom
Steen Grellssons fattigdomb blifwit från Ubbyn under Snussbacken försåldh, ingaf deröfwer
2:ne attester af Lars Nillson i Gräffte, Olof Enarson och Erich Persson i Offne daterade d. 25
feb. 1696, hwar utj dee betyga att det kan [wara] för 60 åhr sedan Steen Grellsson kom till
Ubbyn, men om Bringsta eng förmähla de intet. Så ingaf han och en annan attest af Per
Halfwarson i Ede, Mattz Jonson i Stafre, Grells Jonsson i Kluck och Nills Ollsson i Moo
daterat d. 7 octob. 1671, som betyga att då Halfwar Grellsson kom till Ubbyn, då war gården
illa medfaren, och både åker och eng af stiuffadren förpantat till andra, doch röres icke der om
Bringsta handelen.
Hwarföre swarade Erich Persson till desse attester [fol. 763v] att dee intet giöra till saaken,
alldenstund dee icke förmähla att Bringsta dhen tijd warit under Ubbyn, mindre om eller huru
hon är kommen därifrån till Snussbacken. Wijdare berättade Erich Persson att han intet hade
kunnat bekomma dee documenter som han wijd sidsta ting anmälte, ehuruwähl han dherom
hade giort sin största flijt, utan begiärte att häradzrätten wille sluta saaken, som nu så länge
stådt, honom till stoor bekostnad, frambläggiandes derwijd Olofz i Ytterhallen, Mårtens i
Bäck och Erich Bertelssons attest i Wåge af d. 12 jan. innewarande åhr, hwarom de wijd
sidste tingen äre blifne examinerade och hörde.
Jon Mårtensson påkallade Lars Ollsson wijd Åhn till wittnes, hwilken emoot Erich
Påhlssons protest eij kunde till edgången admitteras, effter han war kärandens swåger, och
berättade utan eed att Stor-Mårten i Snussbacken för honom hade sagdt att Bringsta eng har
warit [fol. 764r] kiöpt till Snussbacken, wijdare wiste han intet. Q: [frågades] om käranden har
skatten för Bringsta under Ubbyn? Hwartill swarade neij, detsamma berättade och Brasta
man, att de derföre ingen skatt hafwa, utan höllo med käranden före, at hon under
Snussbacken lär wara skattlagd, hwilket swaranden påstod, emädan långt för än skattläggningen öfwergick landet, samma eng hefdades under Snussbacken, och skulle hon nu
tagas honom ifrån, kunde han omöijeligen sig begåå, utan hemmanet går under, och effter
parterne eij hade mehra att påminna, dy företogz sakken till sluut, som fölljer.
Sententia. Emellan Jon Mårsson i Ubbyn och Mattmars sochn, kärande, och Erich
Persson i Snussbacken och Hallens sochn, swarande, angående en eng, Bringstad ben:d, som
brukas under Snussbacken, och käranden under sitt hemman tijt hon [fol. 764v] åhr 1609 skall
kiöpt wara, will vindicera, är detta häradzrättens uthslag, gifwet på Hallens ting utj Trappnäs
d. 30 och 31 octob. a:o 1696.
Häradzrätten har icke allenast de här öfwer tillförene håldne ransakningar igenomläsit,
utan och åhördt hwad parterne wijdare till deras rättz docerande hafft att förebringa, och det
alt noga öfwerlagdt, befinnandes huru Jon Mårtensson i Ubbyn berättar, en be:d Jon i Ubbyn
har för 22 d:r penningar utaf Oloff i Brastad kiöpt en eng, Bringstad be:d, belägen utj
Brastadskogen wid Damån, hwilket kiöp Olofz sönner i Brastad, Olof och Nills hafwer
stadfästat när Jon i Ubbyn till dem för 5 d:r penningar sålde 3 ½ mähling åker och 1 ½ lass
eng wijd Damåhn, ben:d Hälljesundzengen, som kiöpebrefwet på pergament skrifwit och
dateradt d. 2 octob. 1609 bredare förmähler.
Men sedermehra utj Jon Mårtensons faders omyndige åhr, och när hans farmoder trädde i
annat giffte med Steen Grellsson skall han, Steen Grellsson, [fol. 765r] så af sig kommit, som
käranden af åthskillige attester will bewijsa, att han emoot 5 r.d:r bem:te eng utj Snussbacken
förpantat, men effter 10 åhrs förlopp skall kärandens fader, Mårten Grellson henne igenlöst,
och allenast brukadt 2:ne åhr, hwilket alt skall skiedt för 40 åhr sedan. Sedermehra och när
Per Jonsson kiöpte Snussbacken skall han återlöst mehrbem:te äng tillbaka, eftersom Mårten
Jonsson då eij hade detta 1609 åhrs breef, hwilket för några åhr sedan utj Åcke igenfunnit är,
med mehra han in actis har anfördt i förmågo af ber:de breef.
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Jon Mårsson will sökia Bringsta eng igen under Ubbyn, alldenstund dessutan han icke
skall mächtig wara hemmanet att förestå. Och ehuruwähl af 1609 åhrs breef det finnes att
Bringsta äng är för 22 r.d:r kiöpt till Ubbyn, så har lijkawähl käranden icke wijdare, hwarken
af de producerade attester eller [fol. 765v] andra skiähl, gittat bewijsa om till föllje af samma
breef Bringstad någonsin har kommit till Ubbyn, mindre att dhenne engen skall således af och
an ifrån Ubbyn och till Snussbacken blifwit bortsatt och återlöst, warandes ingen som utaf
någon sådan handell den ringaste rättelsse kan gifwa, utan der emoot har Erich Persson med 3
gamla mäns berättelsser fulltygadt att de icke annat minnas än det Bringsta i alla tijder har
lydt och leegadt till Snussbacken, hwarest den och är skattlagdt, hwilket såwähl Jon Mårsson
som Brasta åboer inför rätten hafwer tillstådt, så att dhen icke är inbegripen i den skatt som
Jon Mårtenson uppå sitt hemman drager.
I anseende till hwilka skiähl och omständigheeter så och till underdånigst föllje af Kongl.
Maij:tz nådigste resolution d. 12 feb. innewarande åhr, som påbiuder att för indeelningzwärketz [fol. 766r] beständigheet hemmanen skohla lembnas i possession af dee ägor de nu för
tijden hafwa, pröfwar häradzrätten det skiähligt att befrija Erich Persson ifrån Jon Mårssons
åtahl häruthinnan, så att han intet fog har att under sitt hemman dhenne äng prætendera, hälst
hon hwarken tijt egentel. hörer, eij heller der under är skattlagdt, utan må i anseende till Jon
Mårsson Erich Persson dhenne Bringsta eng oqwald bruuka och besittia. Emoot denne domb
appelerade Jon Mårson straxt under lagmansrätten.
43. Samma dag tilltahlade dragounen Anders Dahl Halfwar Jeppesson i Gågie om dess
hustrus fädernes jord i Gågie, hwilken Halfwar en god tijd har besuttit, men nu föryttrat till
Lars Nillson i Ugården, förmeenandes Dahl sig på sin hustrus wägnar wara närmast att
dherföre upbära penningarne, [fol. 766v] alldenstund hemmanet i hennes omyndiga åhr skall
wara bortgångit.
Hwar emoot Halfwar berättade att för 40 åhr sedan hade Dahls swärfader Pehr i Gågie utj
sin trångmåhl af Halfwars broder Erich Jeppesson lånat 50 r.d:r specie, hwarefter Erich
Jeppesson straxt sedan fölgdt med uth till det pålska krijget, men sedermehra aldrig kommit
igen, och derföre hade hans fader Jeppe tagit sig hemmanet an, dhermed lagfarit och budit
närmaste slächten till lössen, men ingen hade wehlat sig dherom wårda, utan hade Halfwar
efter fadrens död alt sedan settat utj en roolig possession dheraf, men documenterne sade
Halfwar att de olyckeligen woro genom wådeld upbrände, hwar ibland h:r capiten Lilliecrantz
betygade att han och hade sedt fastebrefwet, det eij nämbden en deel kunnigt war.
Anders Dahl förmeente att det icke hade warit så stoor summa lånt på hemmanet, och
påstod ännu [fol. 767r] att på sin hustrus wägnar niuta lössen, effter hon aldrig hade derpå något
upborit, och i hennes omyndige åhr det woro bortgångit, tillståendes Dahl att han nu warit
gifft utj 10 åhr, men aldrig för än nu talt härå.
Resolutio. Såsom denne handelen pröfwades in emoot 50 åhr sedan wara förlupen, och
sedan dhen tijden och under det lagfarande som Halfwar och hans fader hafwa söcht på Gågie
hemmanet, ingen har klandrat som nu bewijses kan, ehuruwähl Dahls swärfader som flere af
slächten warit i landet. Dy kan häradzrätten efter så många åhrs rolig possession, som Halfwar
för sig hafwer, icke finna med hwad fog Dahl må emoot det 18 cap. Jordb. L.L. klandra det
som så länge oqwaldt har ståndit, hälst han 10 år warit gifft, men icke derwid betiänt sig af de
fatalier som lagen i slika måhl enom förunna, förutan att och häradzrätten detta för en
förleegat saak effter Kongl. Maij:tz nådigste resolution de a:o 1680 måste ansee, och för desse
skiähl skull, Halfwar från Dahls åtahl i detta måhl befrija.
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Vårting 1697 hölls ej.
Ting den 22, 23 och 24 december 1697
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3184, fol. 1095v – 1118r, RA.
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:18, fol. 266r – 287v, ÖLA. Häradsrättens version är svårläst och
liknar närmast en kladd, därför är hovrättens renovation huvudkällan och pagineringen följer denna.

Anno 1697 d. 22, 23, 24 december hölltz laga ting med allmogen af Hallens tingelag utj
Trappnääs ländzmansgård, närwarande häradzfogden wälb:de Lorentz Backman och fölljande
nämbdh.
Nills Nillsson i Qwitzle
Olof Erichson i Ytterhallen
Töris Jonsson i Mårtsund
Jon Ollson i Backen
Per Mårtenson i Gågie
Erich Olofson på Näs[et]
Mårten Person i Mickelåsen
Per Mårtenson i Högen
Olof Eliæsson i Jersta
Anders Persson i Öfwerhallen
Olof Simonson i Månsgården
Lars Jonsson i Kläppe
1. Blef efter wanligheeten tingzfrijd utlyst, hwarefter ofwanstående nämbdemän deras huldoch trooheetzeed till Hans Kongl. Maij:t konung Carl den tolffte med [hand å] book wederbörligen aflade. Ibland hwilka tolfmän utj Per Perssons ställe i Höhle antogz [fol. 1096r] Olof
Eliæson i Järstadh.
2.

Publicerades dee Kongl. placater som för specificerande finnes.

3. Öfwer den rest som Erich Kiählson i Öd och Brundflodz sochn fodrade af Påhl Knåpp
uppå en hästehandell, lät Erich Kiählson sig uthnöija med en ort, doch så att Påhl Knåpp skall
dessutan för rättegångz omkostnad honom betahla 16 öre s.m:t.
4. Uppå sin moders, hustru Brijta Ollsdotters, och medsysters, Anna Ollsdotters wägnar
fodrade Erich Kiählson i Ödh och Brunflod sochn deras jordepenningar af Olof Hanson, som
deras fädernes hemman Önstad i Norderöö sochn om 3 tunel:d besitter, hwarutaf efter
fördeelning på 4 systrar och en broder sig belöper på hwar syster ett halfft tunel:d. Olof
Hanson swarade att han hemmanet merendeels öde hade emottagit, då och derpå 2:ne åhrs
uthlagor [fol. 1096v] innestådt, dem han måst betahla, men beklagade att dee derpå erhåldne
quittencier woro genom wådeld förkombne, förmenandes altså sig icke wara skyldig något till
desse kärander att ärläggia. Erich Kiälson swarade att utj den action som Påhl Knåpp, hans
syskonebarn, hafft med Olof Hansson, har han måst honom dess förnöijelse gifwa, och
fördenskull påstod Erich Kiälson det hans moder och moster, som äfwen för sin deel lijka rätt
äga, icke böra eller kunna uthslutas.
Häradzrätten lät hämpta fram den förening som Olof Hansson och Påhl Knåpp emellan d.
29 februarij 1696 på tinget war träffat, deraf fans att för sin odels rätt Olof Hansson hade
honom uplåtit åhrl. en mähling åker, så och eng till en koo, i anledning af hwilket honom blef
förehållit att han desse kärander icke heller kunde deras rätt dem betaga. Då Olof Hansson
tillböd dem hwardera 3 r.d:r specie, men [fol. 1097r] Erich Kiälson påstod 4 r.d:r specie,
hwarmed der han icke will sig åthnöija, så åligger honom wijdare sin saak deducera.
5. Efftersom uppå Erich Nillsons angifwande i Gågie Jacob Nillson måtte wederkiännas det
han förleden sommar om en lördagzafton hade farit upp till fäbodarne, och således söndagen
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här försummat gudztiänsten, hwilken här hwar annan söndag allenast hålles, dy kunde
häradzrätten icke frija honom från de 40 m:k s.m:t straff som den 11 § i Kongl. Maij:tz stadga
om sabbatzbrott uthtrycker.
6. I anledning af den attest som Jon Persson i Högstad d. 6 octob. 1696 hade gifwit Erich
Nillson i Gågie, wille wähl Jacob påstå att brodren Erich Nillson skall falskeligen tillpracticerat sig Jon Perssons attest under fadrens testamente. Men aldenstund Erich dertill
nekade, samma [fol. 1097v] testamente wid tinget 1696 är gillat, så kunde häradzrätten detta
icke attendera, hälst Jon Persson dessutan i sin egen saak wittnar.
7. Det föredrog Erich Nillson i Gågie hurusom Per Mårtenson i Höijen skall förleden
sommar tagit igen en slått, hwilken för någon tijd sedan under hans och brodrens hemman
warit pantsatt emoot 3 d:r s.m:t, begiärandes att derföre niuta sin förnöijelse derpå. Swarade
Per Mårson att han till Erichz broder Jacob hade halfwa penningarne 1 ½ d:r s.m:t betalt, och
der emoot sin slått tillträda, eftersom den från hans hemman icke längre umbäras kunde, och
resten lofwat straxt dereffter betahla, hwilket och Jacob tillstod. Erich påstod att emädan han
ingen deel af penningarne med brodren niutit, det måtte han fåå höet, som der i åhr bärgat är,
hwartill och [fol. 1098r] Per Mårtensson sig begaf att honom tillställa hälfften, nembl:n ett lass,
så och de återstående penningar 1 ½ d:r s.m:t.
8. Föredrog Jacob Nillson i Gågie hurusom han med dragoun Anders Torsk hade bytt
hästar, med förbehåld att Torsk skulle utj emellanlag gifwa honom en tunna korn, eller som
han kostade 4 plåtar, hwarpå såsom han allenast skall undfådt ¼ tunna och 3 kannor, påstår
han resten, nembl:n 3 plåtar. Anders Torsk swarade att hästen först warit mycket odugelig, så
att han derwijd blifwit bedragen, och kunde således icke uthgifwa något mellanlag, hwilket
icke hade warit satt i penningar, utan i korn, derpå han ¼ tunna och 3 k:r hade lefwererat.
Jacob inwände att det hade warit satt i penningar à 4 plåtar, beropandes sig fändriken
Reiter och Erich Persson i Snussbacken till wittnes, hwilka härom ingen rättelse gifwa kunde
wijdare än [fol. 1098v] Torsken hade bekiänt, det han woro Jacob något skyldig, men intet hördt
hwad eller huru mycket det woro. I anseende till desse befintelige skiähl kunde icke heller
häradzrätten döma Anders Torsk att betahla några penningar, utan att han straxt tillställer
Jacob Nillson hwad som på detta hästebyte än återståå, nembl:n ½ tunna och 11 kannor korn,
alldenstund han bytet som en gång lagl. giort och dem emellan slutit är, han nu mehra icke
kan återkalla.
9. Uppå Gunnars wägnar i Blekåsen och Altzens sochn fodrade ländzman wähl:t Anders
Bång af Jeppe Jonson i Brasta 3 d:r s.m:t såsom en rest af dess hustrus innestående
jordepenningar der sammastädz, hwartill Jeppe Jonsson nekade, påståendes bem:te penningar
länge sedan wara betalte, det han utaf Gunnar Gudmundsons kiöpebref och quittence d. 1
november 1690 wille bewijsa. Dertill ländzman [fol. 1099r] swarade att Gunnar, som wanligit
plägar wara, wähl hade fulla summan quitterat, men så hade lell [ändå] 3 d:r återstådt, som
ländzman och Måns i Wijken hade åhördt, då deras handell skiedde. Och alldenstund här fans
ett slutet och af wittnen verificerat kiöpebreef, der utj förmähles att penningarne woro betalte,
så kunde häradzrätten der emoot icke döma honom till denne restz betahlande, så frampt
ländzman, som han påstådt, icke gitter bewijsa att kiöpebreefwet och quittencet med
förbehåld af någon rest uthgifwit är.
10. Såsom Påhl Jonsson i Wällwijken aldeles tillstod dee 8 d:r 4 öre s.m:t han war skylldig
till Nills Nillson i Mälbyn och Mattmar sochn, för hwilka ländzman wähl:t Anders Bong
honom nu tilltahlade, altså begaf han sig för rätten samma skuld att clarera, derpå han och nu
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betalte 5 d:r s.m:t, men resten pålades han nästkommande Kyndersmässo att ärläggia, så och
[fol. 1099v] utj expenser 1 d:r s.m:t, aldenstund han i en så klar saak har låtit sig för rätta draga.
11. Upböd Påhl Mårtenson i Åhlstad och Norderöö sochn halfwa hemmanet ib:m, som han
wunnit i börd af Jon Ollson, 2 gången.
Sammaledes upböd han 2 gången den andra halfwa parten i Åhlstad, som han af Nills
Ollson i Oppland har inbördat, efter kiöpebrefwet d. 21 april a:o 1695.
12. Öfwer dee 88 d:r 23: 21 s.m:tz rest som kyrkioherden h:r Erich Staaf fodrade af
kyrkiowärden här i Hallen, Halfwar Ollson i Byen, blef slutit att den till nästa ting upskiutes,
på det att Halfwar Ollson må dess innan kunna anskaffa dee förtechningar och underrättelser
som öfwer utestående fodringar och betalte påster han kan hafwa, hwar öfwer jempnwähl Per
Jonssons enkia i Låssböle bör försorg draga, och sig då jempte Halfwar Ollson infinna. I
medler tijd blifwer kyrkian dess rätt [fol. 1100r] och säkerheet i bägges lösa och fasta
egendomb intechnadt och förbehållen.
13. Det söchte fullan h:r kyrkioherden Staf det Elias Thalin måtte för dee koor som cappellanen h:r Nills Sundell tillkomma, ärläggia smörtijonden, alldenstund h:r Nills åth honom
brukar hemmanet till hälfften, och Elias sig antagit alla af hemmanet uthgående uthlagor
giöra. Eftersom och h:r Nills koor af hemmanetz gröda hafwa sin föda, beswärandes sig h:r
kyrkioherden wijdare att Elias icke heller i rätt tijd och som wederbör har sin smörtijonde
ärlagdt. Men alldenstund den smörtijonde som af h:r Nills koor bör erläggias icke angår
Thalin, hwilken ordin. räntan sig allenast åtagit, hwaribland tijonde smöret icke kan rächnas,
dy kan icke heller tingzrätten Thalin dherföre gravera, doch warnas han, hwad honom
eenskijlt angår, att wijd laga plicht smörtijonden för sin boskap i rättan tijd uthgiöra, och h:r
Erich söke h:r Nills [fol. 1100v] om han förmenar sig fog hafwa.
14. Ehuruwähl att lieutnanten manhaftig h:r Erich Lille är lagl. citeradt till swars emoot
kyrkioherden ehrewyrdige h:r Erich Staff angående sädestijonden, den lieutnanten icke skall,
som sig wederbör och efter Kongl. Maij:tz förordningar, lefwererat, så infant sig lijkwähl icke
lieutnanten, utan lät insända en skrifft till häradzrätten, hwilken war på ostämplat papper, och
fördenskull understod sig icke häradzrätten emoot Kongl. Maij:tz nådigste placat om carta
sigillata § 26 den emoottaga, utan densamma ansee som woro den aldrig skrifwen.
Och emädan sielfwa saaken angående h:r lieutnanten fans lagl. stämbd, derföre och i
förmågo af Kongl. Maij:tz process 2 § togz h:r kyrkioherdens käromåhl före, aldenstund å
swarandens sijda nu intet laga förfall frambteddes, då kyrkioherden af tijondelängden bewijste
hurusom lieutnanten hade förledit åhr 1696 bordt till honom i tijonde [fol. 1101r] gifwa 10
skyhlar, hwar utaf han till kyrkioherden låtit föra 7 band och 5 skylar, men dee 7 banden warit
så illa medfarne och af ohyror bortskiämbde att han dem icke kunde emottaga, utan med
drängen sändt tillbakas, doch hwarken dem eller den öfrige i resten ännu bekommit, som är 5
skylar. Häröfwer blef tolfman Jon Ollson i Backen hörd, som wittnade att samma band warit
så illa skadde att han föga på dem sedt några behåldne ax.
Wijdare föredrog h:r kyrkioherden att innewarande åhrs tijonde, den h:r lieutnanten hade
d. 26 november sidstl. låtit föra till prästegården, hade hälfften warit ganska illa skadat, anten
det woro af möss eller foglar wiste h:r kyrkioherden icke, begiärandes att h:r lieutnanten
måtte honom samma skada ersättia. Detta till att bewijsa producerade h:r kyrkioherden en
attest, af Per Ollson i Torp och Olof Jöranson daterat d. 26 nov. sidstl., hwilka detsamma
wittna.
Och emädan h:r lieutnanten således för [fol. 1101v] 1696 återstår med 5 skylar 3 band och
för 1697 fins hälfften förderfwat, så bör han samma tijonde, hwilken giör 8 skylar 3 band, h:r
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kyrkioherden betala med 14 öre s.m:t hwar skyl, det h:r kyrkioherden emoot borgen må lyffta,
ifall h:r lieutnanten skulle kunna wijsa laga förfall, och efter processens 2 § saken wijd nästa
ting återwinna.
15. Såsom det mycket klagades öfwer den otijdige öhlsällning som föröfwades hoos Erich
Påhlson Lapp och hustru Elin på Norderöö kyrkiobord, derest i synnerheet d. 11 april om en
söndag skall stort owäsende sig tilldragit, i dy att dee straxt efter gudztiänsten begynt sällia
öhl, hwaraf sedermehra emoot aftonen något owäsende och slagzmåhl sig hade yppat. Erich
Påhlson sade sig intet hafwa såldt något öhl, utan hustru Elin med pijgan Elin, som hoos
honom tiänte, kunnandes icke Erich Påhlson förneeka att iu straxt efter [fol. 1102r] gudztiänsten
de dermed begynt. Pijgan Elin war intet citerad, och för hustru Elin infant sig hennes son
Erich, derföre skiötz det up till nästa ting, att dee alla i persson sig måtte inställa och
sanningen på det sättet uthleetas. I medler tijd förbiudes alfwarl. alt sådan otijdig öhlsällning
wid laga plicht och straff.
16. Examinerades mantahlslängden.
2. Huusfolckz-, boskapzlängden.
3. Afradz extractet.
4. Förmedlingarne, gamla och nya.
5. Betygades intet tienstelöst folck woro.
6. Emoot taxa kunde ingen bränwijns bränneriet antaga.
7. Tillstod ländzman att han fått sin löön.
8. Utj dette tingelaget woro inga giärningzmän.
9. Betygades att Hoff, Trusta och Giälstad på Norderön nu som förledit åhr woro öde, att
dee ingen ränta af sig kastade. [fol. 1102v]
17. Angaf ländzman Christen Persson hurusom förleden sommar nämbdeman Anders
Persson i Öfwerhallen hade låtit någon eld komma uth på dess skoug genom en sweed, den
han antändt, hwilken ehuruwähl han ingen skada giort har ländzman lell icke undgå kunnat
sådant angifwa och till rättens ompröfwande lembna. Anders Persson swarade att när han
denne sweed tände an om morgonen bittida hade han med sine grannar Jeppe Jonson, dragoun
Lars Pihl, Per Ersson i Hallen med sin dräng, så och sine 2:ne sönner, hwilka på alt sätt sig
förwarat så att elden utan fara aflupit, och sedan dee alt wähl efter sig uthslächt. Men inpå
dagen har elden af ett starkt wäder blåst up, och gådt lijtet utom till skogz utj en kullfallen
granmoo, men ingen skada giort, det och ländzman med tolfmannen Olof Ersson i Ytterhallen
och Per Mårson i Högen wittnade, utan woro det bönderne till en stoor nytta för fääbeten, som
derigenom blifwit [fol. 1103r] ränsatt. Och aldenstund wid swedens antändande Anders Persson
efterlefwat Kongl. Maij:tz placat af åhr 1690 sweeden och utan skada aflupit, och det som
sedermehra tändt icke kunnat skattas för någon skada, utan mehra till nytta, fördenskull och
wid så beskaffadt saak, blifwer Anders Persson frij erkiänd.
18. Äfwen war och nämbdemannen Nills Nillson i Qwitzle instämbd för en eld, hwilken hoos
honom war uthkommen, nembl:n att Nills Nillson skulle upbränna någon sammanlagd skog
utj dess eng han hade afrögdt, då han hade hafft med sig sina 4 grannar i Qwitzle jempte sina
sönner och drängiar, så att alt wähl aflupit, dee icke heller gådt derifrån för än ellden war
uthsläckt, men 8 dagar derefter hade han blåst up och gådt lijtet i ett moras af bråtte och
windfall, doch ingen skada giordt, utan som grannarne sielfwa intygade, den till stoor nytta
afränsat muhlbeten. Denne [fol. 1103v] saken fant rätten lijka med näst föregående, och derföre
blef Nills Nillson jempnwähl frijsagder.
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19. Det föredrog Jon Gryta hurusom åhr 1690 han och Pehr Byman blifwit af några
fullmächtigade att på dee i Stockholm undfångne assignationer hämpte penningar i Åbo, då
wähl fältwäbelen Swan och Per Otterfoot först hade för sig fullmächtigadt Per Byman, men
emädan han effter lofwen icke wille dem i Stockholm gifwa penningar, hade dee sin
fullmacht transporterat på Jon Gryta, eftersom han dem föruth sine penningar tillställte, hwar
emoot Jon Gryta skulle hafwa 2 ½ d:r s.m:t och deras penningar, som Byman tillförenne
lofwade woro, men Byman fick uth medlen i Åbo innehölt han samma penningar, som för
dem bägge giör 5 d:r s.m:t, begiärandes att Byman påläggies måtte samma penningar från sig
lefwerera.
Byman inlade för sig Swans och Utterfootz, jempte dee fleras fullmacht af d. 8 julij 1690,
[fol. 1104r] der utj dee honom bestå 5 pro cento för dess omaak att hämpta medlen ifrån Åbo,
det han och giort, men neekade sig någonsin lofwat Utterfoot och Swan några medell föruth i
Stockholm, och såsom han sitt ährende richtigdt beställt, och efter Swan och Utterfootz
begiäran deras andeelar lefwererat Jon Gryta, så förmenar han det honom den föraccorderade
betahlningen icke kunna betagas, hälst Jon Gryta med deras medels inkräfiande intet hafft att
giöra, wijdare än då han dem uthtagit, efter assignation, Jon Gryta då deraf bekommit det han
hafwa borde.
Jon Gryta uptedde Swans och Utterfootz fullmacht af d. 12 julij 1690, derutj dee återkalla
sin till Byman gifne fullmacht, hwar emoot Byman protesterade, föregifwandes att sådant nu
woro efteråth af Swan och Utterfoot giort. Men fältwäbelen Swan påstod att det hade straxt
skiedt, eftersom Byman efter aftaal intet wille gifwa honom penningar, så hade han sin
fullmacht återkallat.
Än wijdare fodrade [fol. 1104v] Jon Gryta betahlning af Byman för det han hade i
Stockholm hoos Hans Kongl. Maij:t för honom uttagit en resolution, der medelst Byman för
30 d:r s.m:t skogzeldz bötter befrijades, men dertill wille Byman intet swara, eftersom han
icke war citerad.
Resolutio. Såsom fältwäbelen Swahn och Pehr Utterfoot en gång hafwa befullmechtigadt
Petter Byman att emoot 5 pro cento uttaga deras penningar i Åbo, till hwilken ända han och
sielfwa assignationen har fådt händer emellan, och dette ährendet wähl bestält, penningarne
uthtagit och till Jon Gryta lefwererat, hwilken på dem war assignerat, altså bör Byman och det
uthlofwade lagie för sig behålla, hälst det accord som Swahn och Utterfoot sedermehra med
Jon Gryta hafwa giort, häradzrätten icke annat kan ansee än som en wäxell, nembl:n att Jon
Gryta emoot lefwererade penningar i Stockholm skulle utaf Byman taga penningar i Åbo,
hwartill och kommer [fol. 1105r] att det icke kunnat bewijsas att dee genom goda män, såsom
wittnen hafwa sin till Byman gifne fullmacht återkallat eller förbiuda låtit, ståendes Gryta fritt
att i detta sökia Swahn om han will. Det som Jon Gryta fodrar, för den hoos Kongl. Maij:t för
Byman uthtagne resolution, blifwer upskutit till dess Byman lagl. blifwer citerad.
20. Det anhöllt dragoun Erich Ekeman, att såsom hans morbroder Nills Gunnarson, hwilken
han på sitt odelshemman Högstad hade intagit, icke skall det som sig wederbör häfda och
byggia, det honom altderföre efterlåtas måtte till en annan oskyld det att föryttra, hwar emoot
Nills Gunnarsson protesterade, alldenstund han först woro till hemmanet bördig. Sedan hade
han och efter häradzdomen d. 22 octob. 1695 för Erich Jonsson betalt till Jon Persson för
bem:te hemman 97 d:r 16 öre s.m:t, så och till hans faster 13 d:r s.m:t, och såsom Erich
Jonsson har på dess ansökning erhållit h:r generalmajorens [fol. 1105v] och landzhöfdingens
tillstånd d. 6 maij 1695 att intaga honom på hemmanet, jempnwähl och d. 10 apr. samma åhr
honom en försäkringzskrift deröfwer gifwit, så förmodar Nills Gunnarson sig med så mycket
mindre fog kunna drifwas innan han får sine penningar, serdeles af en oskyld. Erich frågades
om han kunde skaffa sig medell och för sig sielf lösat? Hwartill han swarade neij. Hwarföre
blef resolveradt att Erich Jonsson emoot det 2 cap. Jordb. L.L. icke kan tillåtas dess odelsjord
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utom börden att föryttra, utan bör Nills Gunnarson derwid förblifwa till dess Erich honom
med egne medell förmår uthlösa.
21. Öfwer det käromåhl som Oloff Hansson i Önstad förde till Mårten i Bäck och Halfwar
Ollson i Byen om en eng, ben:d Brunfitte eller Käringeengen, kunde häradzrätten sig icke
uthlåta, eftersom till underdånigste föllie af Kongl. Maij:tz resolution de a:o 1686 ingen war
[fol. 1106r] förordnadt som chrono hemmanetz rätt invigilerade.
22. Det neekade icke Hans Krook det han ju warit Ingeborg Olofzdotter i Byen skyldig 3 d:r
s.m:t, men påstod att han dem lefwererat till Petter Byman, hwartill såsom Byman nekade,
föregifwandes att de en annan fodran sins emellan hade, börandes man sökia man, dy skall
Hans Krook betahla hustru Ingeborg, och sökie han sedan Byman det bästa han gitter.
23. Såsom det wid sidsta ting blef Jacob Nillson i Gågie öppet lembnat att lagl. uthföra det
klander som han giorde emoot det kiöp det Lars Nillson ingådt och slutit om Halfwar
Jeppesons gård i Gågie, altså hade Jacob nu instämbdt Lars Nillson, hwilken ehuruwähl han
påstod att bem:te hemman icke kunde som arff komma att ansees, eftersom det af Halfwar
Jeppesson woro utom börden kiöpt. Doch emädan Halfwars [fol. 1106v] broder Erich Jeppesson
för 40 åhr sedan derpå penningar lånat, hwarmed hans fader, när Erich till Påhland förreeste,
hade lagfarit, och Halfwar Jeppesson det såsom arf efter sin broder bekommit. Fördenskull
kunde häradzrätten det icke annars än som arfwegodz ansee, hwartill Jacob Nillson, denne
Halfwar Jeppessons broders son, efter det 2 och 3 cap. Jordb. framför Lars Nillson, som
obördig är, förmåhnen äger, och honom bör uthlösa, doch så att han intet bör hemmanet
afträda för än han sine derföre uthlagde penningar bekommer.
24. Det ämbnade wähl tingzrätten sluteligen afgiöra saaken emellan Per i Högen och Jon
Anderson i Månsåsen emoot nämbdemannen Erich Ollson på Hammarnäset angående det
hemman Erich der innehafwer. Men emädan Jon Andersson lät sig eenskylla, så blef med
parternes [fol. 1107r] förening den till nästa ting upskuten.
25. Ehuruwähl att Hans Larsson Biörkman sig hade instält till swars emot Bärtell Persson i
Hammarnäset angående Trukstad slåttböhle, det Hans Larson brukar under Wärköön, men
Bertill Persson förmenar, som han och med gammalt breef will bewijsa höra till Hammarnäset, så och om den åwärkan som Hans Larsson skall i det han slagit öfwer märket, så kunde
doch häradzrätten den qwæstionen anbelangande, den icke uptaga, eftersom Hans Larson nu
mehra icke woro ägande af Wärköön, sedan mågen Per Byman, efter skiedt lagfarande, wijd
nu påstående ting derå fasta hade ärhållit, utan bör Bärtell Persson rätta eganden derom
tilltahla. Men hwad åwärkan som kan wara skiedd bör Hans Larsson swaar föra, hwilken först
af goda män i parternes närwaro skall besichtigas.
26. Alldenstund dragoun Anders Lillia, [fol. 1107v] sedan han är blifwen stämd till swars
emoot Per Swänson i Wämdahlen om en och half tunna korn han den 15 octob. 1696 har sig
obligerat att gifwa för en bössa, hafwer utan att wijsa laga förfall reest härifrån till Stockholm,
altderföre och i förmågo af Kongl. Maij:tz process 2 § företogz saken, och såsom obligation
war klar och med Lillias egen hand undertechnadt, dy resolverades att han bem:te 1 ½ tunna
korn bör Per Swänson forderligast tillställa, det han emoot borgen må lyffta i fall Lillia skulle
så öfwer förfallet, som öfwer hufwudsaaken, willia Per Swänson till nästa ting instämma. Pro
absentie wid upropat böter Lillia 1 d:r s.m:t.
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27. Uppå allmän efterfrågan war ingen af allmogen i detta tingelaget som kunde säija sig utj
sine afradzland blifwa förfördeelade derigenom att Tosåås fiället i Owijken [fol. 1108r] oppdrages lappen Jon Torkellson.
28. Alldenstund Jöns Mårtensson icke kunde wedergåå den obligation och förskrifning han
med egen hand hade d. 18 sept. 1695 gifwit gambla pijgan Elin Erssdotter att för dess hoos
honom innestående fodran härrörande af förtiänt lön till 17 r.d:r courant, hon skulle hafwa sin
betahlning och säkerheet i hans moders qwarlåtenskap, warandes nu modren död, och
fördenskull emädan detta efter det 16 cap. Rådst:b. war en priviligerat skulld, dy skulle Elin
der utur efter laga wärdering sin förnöijellse taga.
29. Det wille wähl häradzrätten med äntel. dom afhielpa den långwarige saak och angifwande
som giordt woro, öfwer det umänge som Elias Thalin skall hafft med pijgan Anna Persdotter,
men såsom 1694 åhrs interlocutorie dom eij war wid handen, nödgades man så länge med
saken [fol. 1108v] att låta beroo och anståå.
30. Föredrog kyrkioherden ehrewyrdige h:r Erich Staf hurusom Anders Ollson och Olof
Ersson i Höhle skohla för några åhr sedan bekommit 2 st. bäfwrar, hwilka dee undandölgdt
och icke låtit h:r kyrkioherden der utaf bekomma den rättigheet som gambla förordningen
warit, hemställandes sådant till rättens beifrande. Swaranderne tillstodo att de fått bäfrarne,
men h:r capitein och Hällie Jonsson hade tagit en med dem, den dee behållit hade de sålt, och
för skinnet och giället bekommit af en Hudichzwaldzboo 5 d:r s.m:t, beklagandes att dee intet
förståt det h:r kyrkioherden af giället skulle hafwa någon deel, på hwilken händellse de
honom icke det wille förwägra. Men h:r kyrkioherden påstod att dee för bägge bäfrarne måtte
honom wara responsable, dertill dee neekade. [fol. 1109r]
Resolutio. Såsom Hans Kongl. Maij:t genom dess nådigste resolution af åhr 1682 har
lembnat prästerskapet och allmogen att blifwa wijd den gamla ordningen upbörden angående,
hwar ibland och bäfwergiället här i Jempteland har warit och än är, dy böra Olof Ersson och
Anders Ollson af den bäfwer de för sig behållit tillställa h:r kyrkioherden hälfften af giälletz
wärde, som är 3 d:r 24 k.m:t, men öfwer den andra bäfweren blifwer det upskutit till dess att
h:r capitein och Hällje Jonsson instämbde warda.
31. Uppå Frössöö kyrkias wägnar och h:r kyrkioherden ehrewyrdige h:r Erich Stafz begiäran
intechnades dee 12 d:r s.m:t som bem:te kyrkia har hoos Hans Larsson Biörkman att fodra
efter h:r Hans Drakes liquidation d. 2 ap. 1677.
32. Såsom häradzrätten utj dess [fol. 1109v] interlocutorie dom d. 23 octobr 1695 emellan
rustmästaren Jöns Colling och Per Persson i Böhle icke uthsätter huru stoor deel Jöns Colling
skall hafwa af de 12 r.d:r och 1 ½ tunna korn Per Persson warit hans broder Anders Colling
skylldig, hwilket h:r generalmajoren och landzhöfdingen genom dess resolution af d. 9 april
sidstl., begiärat att skie måtte, för än execution förrättades, altså blef der öfwer undersöcht i
Collingz fullmächtiges, ländzman Christen Perssons och Per Persson närwaro, då ländzman
ingen wijdare rättelse här öfwer gifwa kunde än man af förra protocollet fant, derest Jöns
Colling efter Anders Collingz testamente allenast hälfften häraf fodrat emoot brodren Holger,
och fördenskull lät tingzrätten för denne gången derwijd beroo, att Jöns Colling halfparten af
desse 12 r.d:r och 1 ½ tunna korn bekommer. Hwad ländzman fodrade af hustru Kierstin på
Norderöön, nembl:n [fol. 1110r] 5 r.d:r, dermed kunde rätten henne icke gravera, såwijda nu
intet skiähl dertill frambteddes.
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32. [!] Upbödz Brasta Jon Jeppessons hemman af Kongl. Maij:t och chronan, kiöpt till
fäldtwäbels boställe wijd Hallens compagnie, 3 gången.
Upbödz Jersta capit. Lars Reuters hemman af Kongl. Maij:t och chronan, kiöpt till lieut.
boställe wijd Hallens compagnie, 3 gången.
Oppböd Olof Nillson och Mårten Olls hemman i Mårssund 2 gången, det han inför rätten
wunnit d. 22 octob. 1695 emoot Per Mårtenson, hwilken sin appellation emoot domen icke
fullfölgdt.
Upbödh Nills Gunnarson Högstad hemmanet 1 gången, hwarpå han lånat 97 d:r s.m:t och
dessutan 13 d:r s.m:t för sin broderson Erich Ekman.
33. Förekom dragoun under capitein wälb. h:r Gerhard Lilliecrantz compagnie Olof Lustig,
berättandes hurusom han [fol. 1110v] hade nödigt för dess saak skull, hwilken wid gen:
auditeuren edell högachtadt h:r Isrel Holmströms sidsta härwarande i orten han har angifwit
att förreesa till Stockholm, hade och till den ändan satt löffte och borgen, nembl:n Anders
Persson och Jeppe Jonsson i Öfwerhallen, emot hwilka ländzman Christen Persson gådt i
contræcaution, som deras skrifftel. gifne cautions skriffter af d. 18 hujus uthwijsa, hwilka
ofwannämbde personer nu inför rätten tillstodo, eftersom dee och af nembden betygades wara
ährlige och bofaste män, och nogsampt för denne Olof Lustig sufficiente, i fall han skulle
afwijka. Wijdare kunde sig häradzrätten icke härmed befatta, utan der han emoot desse
löfftesmän intet skulle fåå reesa, som han klagade, honom blifwit wägrat, har han sådant hoos
högre handen att andraga.
34. Hallens, Marieby och Norderöö boerne kommo med h:r kyrkioherden [fol. 1111r] Staaf
öfwerens att dee till 5:te dag juhl skulle fullmächtiga 2 karlar af hwar sochn till Sunne
prästegård med dee öfrige sochnarne att öfwerläggia på hwad sätt prästegårdz byggnaden må
tillstundande wår fortsättias.
35. Det tilltahlade h:r capitein Lilliecrantz pijga Gunnila trumslagaren Nills för det han med
sållande [sålla - söka svar genom magi] efter en knif den frun bortmist, har welat henne
tilläggia hafwa samma knijf borttagit, begiärandes ifrån en sådan ohemull beskyllning att
befrijas, hwilken saakz sammanhang han såledz refererade, at när knijfwen war bortkommen
sände fruun pij[g]an Elin efter Nills trumslagare att sålla efter knijfwen, hwarpå Nills kommit
till capiteinsgården, då han war i fäähuuset, men straxt blifwit inkallad och Nills med Elin
begynt att sålla, hafwandes i sållet en psalmbook, ¼ kaaka bröd, en penning och en sax,
dermed de uppehöllo sållet. [fol. 1111v]
Sedan hade Elin och Nills ropat upp den ena efter den andra som skulle stulit knijfwen,
den ena ropat, den andra nekat, men när Gunnils nampn nämbdes rördes sållet. I anledning
deraf wille frun henne påbörda hafwa stuhlit knijfwen, fast han sedan i kiöket under bänken är
igenfunnen och af fruns lilla hund framboren. Nills trumbslagare swarade att frun sände efter
honom, när han kom till henne höllo de på redan att sålla och befalte frun att han med Elin
skulle hålla utj sållet, hwilket han i förstone wägrat, aldenstund han det aldrig sedt, men har
doch på fruns yterligare befallning måst det giöra, alt eftersom frun lade utj sållet och dem
lärde huru dee giöra skulle. När dee ibland andra nampn nämbde Gunnill hade sållet rörtz.
Gunnil begiärte att wittnen måtte höras, nembl:n h:r capiteins drängiar Erich Jacobsson
och Per Halfwarsson, emoot hwilka intet jäf moverades [fol. 1112r] och dy aflade dee eeden.
Wittnandes Erich Jacobson att frun för sin bortkombne knijf hade skyllt Gunnill, lät så
skicka efter Nills trumslagares hustru, men hon kom intet, utan trumslagaren, hwilken straxt
gick in i stufwan, en stund derefter ropade Elin honom och Per Halfwarsson in, när han inkom
war frun der med, Nills och Elin höllo i sållet, då Elin roopat, har icke den tagit knijfwen,
dertill trumslagaren likasom trätt emoot och sagdt neij, och på det sättet nämdt alt folcket i
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gården, men när Gunnill ropades, då hade sållet lijtet rört sig. Sedan skulle en annan pijga
Karin fresta med trumslagaren hålla utj sållet, och wijd dee ropat på Gunnills nampn, hade
sållet rördt sig på Nills sijda, men intet på Karins, derföre hade Elin sagdt: Du kan intet rätt
hålla utj. Utj sållet hade warit en book, brööd och en sax, mehra [fol. 1112v] såg han intet, utan
hade knijfwen under bänken blifwit igenfunnen. Tog afträde.
Per Halfwarson inkallades dernäst, och giorde lijka berättelse.
Nills trumslagare tillspordes af hwem han detta hört? Swar, att han för många åhr tillbakas såg en dragoun i Låsböhle sålla.
Tingzrätten fant nödigt för än saken kan sluutas det pijgorne Elin och Karin höras måtte,
jempnwähl och frun, men som juhlafftonen war inne kunde det nu intet låta sig giöra, utan
blef saaken till nästa ting upskuten.
36. Bewilljades Per Ollson Byman skiötning och fasta på Wärköö hemmanet om 6 tunnel:d,
på hwilket han d. 13 decembr 1693 lånat dess swärfader Hans Larsson Biörkman 160 d:r
s.m:t, med förord att der han icke finge sin betahlning, skulle Byman efter laga förfarande fåå
hemmanet tillträda, eftersom och Byman har d. 12 octob. 1694, d. 29 febr. och [fol. 1113r] 31
october 1696 det lagl. upbudit, och det öfwer åhr och dag in emoot 7 weckor stådt oklandrat,
så att Hans Larsson inga penningar wärkel. tillbudit, utan nu omsider med ett löst ord
offererat penningar, men har på giort förehållande inga medell wärkel. gittat præstera,
hwarföre sådant löst och efter fataliernes förlopp giorde klander häradzrätten emoot lag icke
kunde attendera, hälst och hemmanet icke högre nu wärderat wardt.
37. Öfwer den sadell som Påhl Jonson i Wällwijken stämbdt Olof Ersson i Höhle före, woro
dee föreente, att Påhl får sin sadell igen.
38. Per Ollson Byman med Olof Person och Olof Halfwarson i Byn tilltalade Ytterhallens
boerne öfwer den ohägn som deras boskap dem på deras slått tillfogar, medellst det att
Ytterhallens boernes fäbodar skall liggia inom deras slått, begiärandes att emoot jembgode
lägenheeter från [fol. 1113v] dem uthbyta, hwartill parterne lembnades tijd till nästa ting, hwar
och icke, skohla med domb skilde blifwa.
39. Förekom Faste Tohlson i Wällwijken upwijsandes en obligation af d. 23 huius, gifwen af
Per Ollson Byman på 230 d:r s.m:t undfångit låhn, hwar emoot han pantsätter Faste Tohlson
dess hemman Wärköön om 6 tunnel:d, det att wärkel:n tillträda och bruka emoot åhrl.
interesse, begiärandes Faste Tohlson att Hans Larsson, som halfwa hemmanet än besitter och
utj åthskilligt måtto förwärrar, måtte der utur säijas. Intechningen angående, så blifwer den
Faste Tohlson bewilliat till all giörlig säkerheet och med den wärkan som lag förmår, men om
uthsäijningen kan han ländzman och andra goda män anlijta.
40. Tillstod Hans Larsson Biörkman att han till Christen Jonsson i [fol. 1114r] Kläppe war
skyldig 2 in specie r.d:r, dem han lofwade wid första tillfälle betahla.
41. Ländzman i Altzen Anders Bång fodrade på sin swärmoders Mosses Anderssons enkias
wägnar, hustru Sigrid Andersdotter, af Erich Jonssons hustru i Hammarnäset Kierstin
Persdotter 80 d:r s.m:t för 2 st. lass och hästar, som Erich Jonsson för 9 åhr sedan hade af
hennes sahl. man tagit, och sin obligation gifwit, sådant straxt wid återkomsten ifrån
Kopparberget att betahla, men såsom Erich Jonsson något derpå har farit bort till Norrige och
icke igenkommit, så påstod ländzman att hustrun måtte sådant betahla, hälst hon efter sin man
sitter i fulla boet, såldt rustningen med annat mehra, hafwandes hustru Sigrid på rustningzmedlen d. 8 jan. 1696 ärhållit h:r landzhöfdingens arrest, och påstod dy framför alla andra
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creditorer få laga sin förnöijelse [fol. 1114v] så till capital som interesse med expenser. Hustru
Kierstin kunde fuller icke neeka till skulden, men beklagade att mannen för än han för 8 åhr
sedan bortrest har genom sitt slöserij och dubblande [spelande] satt henne i stoor wijdlyftigheet, för hwilket all hennes lösa egendomb gådt uth, hwaröfwer hon inlade en förtechning på
51 d:r 13: 16 s.m:t, och hwad rustningen angår, hade hon den mäst kiöpt ånyo sedan mannen
bortfohr, nembl. råcken, skintröijan, byxor, handskar, band, carphus, sadell, höllster, betzell
och hästen. I hemmanet ägde mannen inge[n] deel, utan woro det hennes odall, hwarföre
begiärade hon ifrån denne och flere manses creditorer en gång blifwa befrijat. Ländzman
swarade att efter så många creditorer woro, hade hustrun icke bort sig med egendomen
befatta, utan som hon det giort, att hon och måtte ståå för skulden, [fol. 1115r] begiärandes att
om emoot förmodan hans swärmoder icke skulle här fåå sin betahlning, att sådane måtte fritt
lembnas, framför andra creditorer hålla sig till Erich Jonssons med tijden fallande fäderne
efter fadren Jon Ollson i Kiählan och Rödens sochn.
Resolutio. Det pröfwar häradzrätten skiähligt att hustru Kierstin bör till föllie af Kongl.
Maij:tz förklaring öfwer lagen d. 28 maij 1687 utj 2 goda mäns närwaro ett richtigt
inventarium öfwer all egendomen författa, som den fans wid mannens afreesa, och det sådant
som han edeligen kan bekräffta, då rätten sedan will sig wijdare yttra. I medler tijd blifwer
Mosses Andersons enkia dess rätt reserverat utj Erich Jonssons med tijden fallande arff effter
fadren Jon Ollson i Kiählen, i fall hon i Hammarnäset icke skulle sin fylnad ernå och
bekomma. [fol. 1115v]
[42.] Det hade bröderne Erich och Jacob Nilssönner i Gågie nu åter igen hwarannan utj
åthskillige måhl låtit instämma. Såsom först beklagar sig Jacob Nillson att fast häradzrättens
dom af d. 30 octob. 1696 förmår att han utan uppehåld skulle undfåå sin lössen af brodren utj
hemmanet Gågie, och för än han det afträdde har lijkawähl brodren Erich Nillson först 8
dagar för påsk hoos tolfman Per Mårson 21 d:r insatt, och påskaffton 10 d:r, hwarigenom
händt är att förleden wår han intet hemman har kunnat till brukz taga. Erich swarade att
penningarne blefwo för påsk insatte, men Jacob skall intet welat dem emottaga, klagandes det
Jacob skall för det han intet fick penningarne besådt 1/3 deel af hemmanet och den bästa
åkeren. Jacob påstod att det allenast warit 4 mählingar, hwilket med honom tolfman Per
Mårsson intygade, att det warit in emoot 1 tunnel:d, [fol. 1116r] beswärandes sig der hoos Jacob
att Erich har låtit det korn med arrest beläggia, som han på samma åker sådt, hwilket Erick
sade sig hafwa giort till laga uthslag. Detta angående fant rätten skiähligt att aldenstund
domen såwähl som den parterne sedermehra gifne förklaringen d. 16 november 1696 förmår
att Erich Nillson skulle utan uppehåld tillställa brodren Jacob dess lössen utur hemmanet,
hwilket han doch icke giort för än emoot påsk, som war sidst utj martio, då redan war för
Jacob seent något hemman antaga, dy kan icke heller häradzrätten Jacob påläggia någon
ärsättning till Erich gifwa för dee 4 mälingar åker han brukadt, wijdare än han proportionaliter
betahlar de deraf gående uthlagor med 4 d:r 21: 21 s.m:t, blifwandes således det ena jembkat
emoot det andra, och när Jacob desse 4 d:r 21: 21 betahlar skall han genstan fåå sitt korn löst
och ledigt. [fol. 1116v]
Dessutan kärade Erich Nillson till Jacob Nillson för återstående uthlagor först af halfwa
hemmanet som Jacob åhr 1696 med honom hafft, och sedan af 1 tunnel:d han allena heelt och
hållit brukade, fodrandes Erich af honom fulla dragoune uthlagorne, aldenstund han bem:te
åhr har måst gifwa dragoun förutan 8 d:r s.m:tz löön, ett paar skoor 6 m:k, strumpor 1 d:r,
skiorta 5 m:k, matsäck 12 öre k.m:t, så och i resepenningar 6 d:r k.m:t, men Jacob wille intet
gifwa mehra än halfwa swäntiänare räntan 4 d:r s.m:t, efter han då icke war uthlöst uhr
hemmanet, och det åhret såwähl som brodren hade sin deel i monderingen, hafwandes dertill
så wähl som af bärgarlönen brodren af jordepenningarne innehållit 21 d:r s.m:t, tillbiudandes
för det öfrige att bestå hälfften hwad brodren har på dragoun i kläder och annat kostat.
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Öfwer detta har häradzrätten i fölljande sluut stannat, pröfwandes billigt att Jacob
Nillson, som åhr 1696 in octob. först blef utur hemmanet dömd, [fol. 1117r] och såledz åhret
öfwer alt intill den tijden lijka rätt med brodren Erich af fulla dragoune räntan wara
deelachtige, så att han allenast ärlägger halfwa swäntiänare räntan, som är
4 d:r s.m:t
betala halfwa dragoune skoner
halfwa strumporne
halfwa skiortan
halfwa matsäcken
halfwa reservepenningarne
apart för det ena tunl:d
drängens underhåld i 11 weckor
à 24 öre weckan
pijgans dito à 12 öre

4: –
– : 12 öre
– : 5 1/3
–: 8
–: 3
1: –
2: –
8: 8
4: 4
________
20: 8 1/3

hwartill af Jacobs penningar 21 [d:r] s.m:t för Erich Nillson innehåldne blifwit, börandes
hwad som nu öfwertygar på 1697 åhrs uthlagor i afräckning komma.
Wijdare beswärade sig Erich Nillson att pertzeler som efter 1696 åhrs dom han har måst
från sig gifwa, hafwa deelningzmännerne lijka fördeelt emellan honom och brodren, sampt
[fol. 1117v] halfsyskonen på möderne, Olof Jacobson i Arfwesund, Jon Mårsson i Ubbyn, Jon
Persson i Håckstad och Olof Mattson i Hälliesund, utan at Erich och Jacob hafwa fådt deraf
sitt fäderne för sig behålla, så emädan domen af d. 30 octob. 1696 förmår att samma pertzeler
skohla arfwingarne emellan lagl. fördeelas, så hade och bytzmännerne bordt derwid först
skillia fädernet från möderne, hwarföre åligger dem det ännu att giöra, så att Jacob och Erich
af samma pertzeler deras fäderne, som är 2-deelar oförryckt niuta, och tredingen dem samptel.
emellan fördeelas. Och så frampt Erich Nillson icke will efter domen och dess 10:de §
framgifwa plogen med dess tillbehör, bör dem på hans andeel efter wärdering beräknas.
Hwad den löön som Erich för sig och hustrun fodrar den tijd han warit hemma hoos
fadren, så emädan han derå icke för tahlat, då arfwet skiftades, han eij heller deröfwer gitter
uptee något accord med fadren, så kan den honom intet bestås, hälst [fol. 1118r] fadren i
anseende till hans giorde tiänst, har lembnat honom wid besittningen af hemmanet framför
brodren.
Sidst hwad wijdkommer den handell Erich skall för fadren drifwit, så och den öfrige
egendomens disponerande, hwarom i den 13 och 14 § omröres, så emädan Erich har deröfwer
aflagdt eeden att han derwijd intet undanstuckit, dy blifwer han för alt tilltahl befrijadt, och
desse arfwingar härmed aldeles från hwar annan skilde.
43. Det fodrade kona Elisabet Persdotter af Jonas Beckman underhåld för dess barn hon med
honom aflat, men såsom han inwände att för 3 åhr sedan när den saaken på Frössöö ting
afdömbdes, skall för barnetz underhåld blifwit frijdömbd, hwareffter skulle i protocollet
sökias.
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Ting den 21, 22 och 23 mars 1698
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 515r – 531r, RA.
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19a, fol. 137r – 152v, ÖLA. Häradsrättens version är svårläst och
liknar närmast en kladd, därför är hovrättens renovation huvudkällan och pagineringen följer denna.

Anno 1698 d. 21, 22 och 23 martij hölltz laga ting med allmogen af Hallens tingelag utj
Trappnääs ländzmansgård, närwarande i häradzfogdens ställe ländzmannen Christen Persson
och fölliande nämbd.
Nills Nillsson i Qwitzle
Olof Eliæsson i Giärsta
Per Mårtenson i Gågie
Jon Ollson i Backen
Erich Ollsson på Hammarnäset
Lars Jonsson i Kläppe
Törjes Jonsson i Mårtsund
Per Mårtson i Högen
Olof Simonson i Wästaneed
Mårten Person i Myckelåsen
Olof Ersson i Ytterhallen
Halfwar Jonson i Trappnäs
1. Sedan tingzfrijd war aflyst publicerades de wijd Bärgz och Rödens ting förtechnade
Kongl. placater och förordningar.
2.

Förehades mantalslängden, så och afradzextractet.

3. Efter tingzrättens resolution wijd sidstl. ting instälte sig hustru Elin och pijgan Elin
Olofzdotter angående den otijdiga öhlsällning dee i Norderöö kyrkioby föröfwat d. 11 april
förledit åhr, som war en söndag, och ehuruwähl tee wille påstå att dee allenast såldt några
kannor öhl åth några karlar, som der fått sig maat, hwilket först skall skiedt emoot aftonen,
doch emädan af förra ransakningen det nogsampt klart är hwad owäsende den gången warit,
jempnwähl och intygadt att för klockan 4 desse qwinfolck såldt öhl, fördenskull [fol. 515v]
skohla dee efter den 5 § i Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrutt böta 40 m:k s.m:t, häller sitta
8 dagar wid watn och brödh.
4. Uppå Kierstin Jonsdotters wägnar i Höhle kärade Hällie Jonsson i Ifillnäset till Ingiborg
Jonsdotter i Höhle angående hemmanet Höhle, utj hwilket Kierstin med systren Ingiborg är
till hälften rådande, hafwandes Ingiborg det samma här tills brukat med sin man, trumslagaren
Nills Berg, men nu till brukz uplåtit mågen Bertill Halfwarson, hwilken icke allenast skall
hemmanet illa häfda, utan och åthskillige slåtter derifrån bortsättia, och fördenskull anhåller
Hällie Jonsson, det måtte Kierstins andell der medelst icke komma att häffta, utan henne
efterlåtas systren uthlösa och heela hemmanet tillträda. Nills Berg förmeente att hans hustru
hade större deel i hemmanet än Kierstin, alldenstund hon sytat Jon Jonsson och Anna
Jonsdotter, hwaröfwer, emoot kärandens förnekande, han intet bewijs gitte frambtee, förutan
att Nills Berg sig beropade på nämbdemannen Halfwar Jonsson i Trappnääs, hwilken sade sig
intet minnas dertill att Ingiborg skulle fåå något i gården, men det tychte han wara nästan lijtet
[fol. 516r] att för sytningen hon allenast skulle fåå löösören. Hälge Jonsson inwände att hon
fick 30 skylar korn, 2 koor, småfää, contant penningar och andre wahror, tillböd doch Nills
Berg att uthlösa Ingiborg, hwilket han förklarade sig icke wara mächtig att giöra, utan lär hans
hustru taga lössen, men Bergens måg Bertell Halfwarson wille dertill intet samtyckia. Elliest
fans detta hemman allenast wara 2 2/3 tunnel., och af dee lägenheeter att det 2:ne åboer icke
tåhla kan.
Emellan Helge Jonsson i Ifillnäset på Kierstin Jonsdotters wägnar, kärande, och trumslagaren Nills Berg på sin hustrus Ingiborg Jonsdotters wägnar, swarande, om inlösningen och
besittningen af Höhle hemmanet, resolverades att såsom Nills Bärg med intet skiähl kan
fulltyga det hans hustru medelst sytning skall sig någon deel i Höhle hemmanet förwärfwat
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framför systren Kierstin, fördenskull bör dee utj oftabem:te hemman lijka deelachtige wara.
Och hwad uthlössningen angår, så tillåtes Kierstin Jonsdotter i förmågo af det 3 cap. Jordb.
L.L. efter goda mäns wärdering systren Ingiborg för sig att uthlösa, alldenstund hemmanet
2:ne åboer [fol. 516v] icke kan tåhla, och Nills Berg för häradzrätten sig förklarat att han med
sin hustru eij förmåtte Kierstin för dess deel penningar tillställa, blifwandes hwad Ingiborg
eller hennes landboer hemmanet i en eller annor måtto förwärrat, det till laga syyn uthstält och
lembnadt.
5. Begiärade dragoun Anders Wassmans hustru Brijta på sin mans wägnar, som frånwarande war, det dem måtte tillåtas till att uptaga ödeshemmanet Hoff på Norderöön under
wissa frijheetz åhr, hwilket eij wägras kunde, allenast att dess beskaffenheet synas först, innan
öfwer frijheetz åhren kan determineras.
6. Uppå sin moders, hustru Brijta Ollsdotters, wägnar kärade Erich Kiällson i Ööd och
Brunfold sochn till Olof Hansson i Önstad och Norderöön om något arf efter Påhl Knåpp,
dess moders broderson, som nyligen genom döden är afgången. Der emot inlade Olof
Hansson en emellan sig och Påhl Knåpp af d. 28 febr. 1696 uprättat föreening, der utj
Knåppen updrager honom all sin rätt i Önsta hemmanet, hwar emoot han i sin lijfstijd skulle
af Olof Hanson fåå en mähling att såå, [fol. 517r] men efter hans död skulle ingen hafwa att
säija i förmågo af hwilket instrumente Olof Hanson wille all Knåppens egendomb, både löst
och fast, sig tillägna, ehuruwähl hwad det fasta angår, Knåppen der utj intet ägdt, eftersom
Olof Hansson skall hemmanet uthfallit emottagit, och derföre måst betala 2 åhrs uthlagor,
hwilket han dock icke gitte bewijsa, föregifwandes att quittencerne och flere documenter
woro för honom förbrundne.
Erich Kiällson föregaf att Knåpp skall äga ett tunnel. odall i Önsta, hwilket han från sine
arfwingar icke kunde bortgifwa. Olof Hansson neekade icke heller dertill, om det man warit
ograverat. Att hemmanet illa warit medfarit när Olof Hansson kom tijt, det wijste nämbden
betyga, men ingen kunde säija att det legat öde. Uthi detta som en twifwelachtig saak
förmantes parterne till föreening, då dee sig underkastade rättens domb. Och dy resolverades
att hwad wijdkommer dee löösören som funnitz efter Påhl Knåpp, det behåller Olof Hansson i
föllie af testamentet, men af det fasta 1 tunnel. som emoot Kongl. Maij:tz förordning om
testamenten § 1 intet kan bortgifwas, böör Olof Hanson till samptel. arfwingarne [fol. 517v]
uthbetala 9 d:r s.m:t och parterne således åthskilde.
7. Det twistade hustru Brijta i Mälbyn och Mattmars sochn med Jon Persson i Högsta om
för[e]trädet till Hälliesundz hemmanet, påståendes bägge sig dertill bördige wara, förmedelst
den skylldskap dee hafwa med gamla qwinfolcken Berit och Elizabet, som sig skall sträckia
till tredie leed. Men aldenstund derwijd framkom dragoun Olof Nillson, förbehållandes sig å
sin hustrus wägnar bördzrätten, alldenstund hon med Berit och Elisabet woro halfsyster och
således närmare, fördenskull blef afsagdt det Olof Nillson, som på sin hustrus wägnar är
närmare slächt, bör ochså i förmågo af det 6 cap. Jordb. L.L. förmånen till inlösningen hafwa,
och Jon Persson dess derföre uthlagde penningar betala. Doch så att Olof Nillson bör
hemmanet för sig och icke någon annan lösa, börandes jempnwähl Jon Olson wijd hemmanet
förblifwa till dess han sina fulla penningar undfåår.
8. Ehuruwähl att Per Taggeson på Jon Taggesons wägnar i Månsåsen, Kierstin Jonsdotter på
Erich Perssons wägnar ib:m wille neka att deras boskap hade någon [fol. 518r] skada tillfogadt
Hällie Jonsson i Ifillnääs på dess 2:ne upsatte starrgålf, som aldeles förderfwade blifwit,
förutan att deras boskap ochså förleden wår uthbetat ödesböhlet Brattåsen. Doch emädan
hustru Karin Andersdotter wittnade att swarandernes boskap hade warit på den myran som
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skadan skiedd är, och dessutan klagades öfwer den stora ohägn som deras creatur esomoftast
giöra på Hallens ägor. Fördenskull dömbdes Jon Taggesson och Erich Persson efter det 9 cap.
Byggningabalken L.L. att böta 3 m:k för åwärkan, så och ärsättia skadan med ½ d:r s.m:t.
9. Kärade Per Pålsson i Högen, Jon Anderson i Månsåsen och Olof Jonsson i Backen till
deras stiufbroder och swåger Erich Olofson i Hammarnäset om deras mödernes andeel i
Hammarnäset, alldenstund sedan Erich Ollsons fader tog deras moder och swärmoder hustru
Ursula till ächta, och dee 9 åhrs tijd bodt på Backen, hafwa dee sedan flytt till Hammarnäset
och besagde hemman tillhopa kiöpt för 84 r.d:r courant, hwar utj hustru Ursula skall lagdt 16
r.d:r af sitt fasta ifrån Backen och 18 r.d:r som hon på bytet undfick, men Olof Ollson [fol.
518v] warit en medellöös dräng, och alldenstund dee sitt möderne utj det fasta icke skohla
ärhållit, så begiära käranderne rättens handrächning derutinnan. Der emoot Erich Ollson
exciperade att utaf hustru Ursulas jordepenningar i Backen intet är blifwit i Hammarnäset
inlagdt, utan dee såledz sins emellan kommit öfwereens att som han intet skulle prætendera i
Backen, så skulle eij heller hennes arfwingar något fog hafwa att tahla i Hammarnäset,
hwilken gård han för sine egne medell inlöst, så när som på 6 d:r s.m:t, dem Erich Ollson
betalt, derföre eij heller sedan 1683, då hustru Ursula dödde och alt intill 1694, då hans fader
Olof Ollson genom döden afgick, dee härpå talt, hwilket ofehlbart skiedt om dee någon fog
hafft att klandra, utan hade dee wid bytet, som 1683 in aprili skiedde, wähl warit föreente, det
Olof Ersson af instrumentet wille fulltyga. Käranderne swarade härtill att samma föreening
allenast angick det löösa, men utj det fasta skohla dee intet erhållit sin andeel. Erich Ollson
begiärde att käranderne wille bewijsa hwad deras moder till hemmanetz [fol. 519r] lössen
inlagdt, hwilket dee wähl påstodo, men wijdare bewijs woro intet wijd handen. Erich Ollson
anhöllt att eftersom detta woro en förtegad saak, att han icke heller måtte förplichtas wijdare
der utj att swara, sedan käranderne från 1683 till 1694 intet klander på bytet giordt hade.
Käranderne föregofwo att medan Olof Ollson lefde, dee tallt på det fasta i Hammarnäset, men
han bedit dem låta blifwa, och intet rijfwa sig medan han lefde, men dertill hade de inga
wittnen.
Lars Ollson i Åsen berättade att Oloff Ollson hade af honom bekommit 30 d:r s.m:t för
sitt fasta i Åsen, det han lagdt i Hammarnäset, äfwen intygade Påhl i Åhlstad att Olof Ollson
på sitt yttersta bekiänt, det han aldrig tagit en fyrk [’ett öre’] från Backen och lagdt i
Hammarnäset. Men käranderne framforo ändå utj sitt påstående, men wijdare skiähl funnes
intet denne gången.
Uthi den af tolfmannen Per Mårsson i Högen, Jon Andersson i Månsåsen och Olof
Jonsson i Backen instämbde saken emoot tolfmannen Erich Ollson i Hammarnäset [fol. 519v]
angående den mödernes andeel som käranderne utj Hammarnäs hemmanet fodra,
resolverades.
Att såsom kärandernes swärmoder och moder redan 1683 är genom döden afgången och
arfskifftet efter henne d. 2 april samma åhr hållit, derwid arfwingarne med Olof Ollson, Erich
Ollsons fader wähl blifwit föreente, ifrån hwilken tijd och alt medan Olof Ollson lefde och
han åhr 1694 afleed, käranderne icke finnas härpå hafwa tahlat, utan så medelst wijsat sig med
det som 1683 förrättades, wähl wara förnögde, fördenskull kan häradzrätten deras nu så
långdt efteråth giorde klander så mycket mindre attendera som i förmågo af det 16 cap.
Erfd.b. L.L. detta å kärandernes sijda förlängst är en defect och förlegad saak.
10. Eftersom Jeppe Jonsson i Brasta för seent blifwit citerad emot Gunnar i Bleckåsen, dy
kunde saaken intet uptagas.
11. Alldenstund Olof Ersson i Hammarnäset måtte tillstå det Nills Ollson i Tifwarsgården
hade förledit åhr borgat för [fol. 520r] honom i Norrie ett lass fisk för 8 d:r s.m:t, hwilket Nills
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Ollson nu har måst med egne medell betala, fördenskull och i förmågo af Executionsstadgans
20 § pålades Erich Ollson som principæl debitorn är, Nills Ollson för desse 8 d:r s.m:t inom
14 dagar att förnöija, så och för det han i en så klar saak har låtit draga sig för rätta, ärläggia
utj expenser 1 d:r s.m:t.
12. Det fodrade Olof Persson i Torp af Olof Siuhlson i Lååsböhle på dess hustrus wägnar för
giord tiänst och pijgolön 4 d:r 16 öre k.m:t, så och 8 d:r 10 öre k.m:t för dee monderingz
[utrustning] sorter som hans swärfader Jöns Jönsson kiöpt till hemmanet, och han med h:r
capiteins upsatz bewijste, williandes att Påhl Siuhlson, som hemmanet tillträdde efter fadern
och monderingz sorterne till godo åthnöt, måtte honom derföre förnöija. Och såsom Påhl
Siuhlson intet hade med skiähl här emoot att inwända, dy afsades att han så för lönen 4 ½ d:r
k.m:t som monderingz sorterne 8 d:r k.m:t skall Olof Persson i Torp utan uppehåld betahla.
[fol. 520v]

13. Alldenstund häradzrätten icke kunde definitive afsluta den instämbde saaken emellan
Bertell Persson i Hammarnäset och Per Byman om Tresta lägden för än Hans Biörkman
blifwer hörd, som documenterne om händer hafwer, och nu siuk är, dy skiötz saaken upp till
nästa ting.
14. Opböd Olof Nillson i Mårtsund Mårten Ollsons hemman ib:m om 2 ½ tunl. 3 gången
utan klander.
Upböd Påhl Mårtenson i Åhlstad heela hemmanet Åhlstad på Norderön, det han hälfften
inbördat af Nills Ollson i Opland och Brundflod sochn, och det nu 3 gången, då Olof Jönsson
i Wällie klandrade, föregifwandes sig wara närmare i börd, hwilket honom lembnades nästa
ting lagl. att uthföra.
Uppböd Nills Gunnarson Högsta hemmanet efter häradzdomen d. 22 december 1697 2
gången.
Uppböd ländzman Christen Persson hemmanet Lååsböhle om 4 tunnel., kiöpt af Påhl
Siuhlson och dess syster Sigrid för 108 d:r s.m:t, hwilket kiöp Olof Ersson [fol. 521r] i
Hammarnäset klandrade, emädan han föregaf sig dertill wara närmast, hwilket honom
lembnades nästa ting lagl. bewijsa, aldenstund bördzrätten honom bestriddes.
Wijd det att Johan Jöranson i Brastad 1 gången upböd Nills Jonssons hemman Wästaneed
på Norderöön om 2 ½ tunnel:d, klandrade Per Taggesson i Månsåsen, efter han dertill war
bördig, hwilket lembnades honom wid nästa ting att lagl. giöra och sitt klander fullföllia.
Oppböd Nills Hansson på Norderöön 3 gången den skatträttigheet han sig tillhandlat utj
hemmanet Böhle på Norderöön à 3 tunnel., hwars 2 tunnel. äro chrono och 1/3 skatte, och
såsom denne 1/3 deel skatte kommer att gå utom börden, och alla upbuden med förbehåld af
Kongl. Maij:tz höga rätt äro skiedde, dy skulle bem:te 1/3 Kongl. Maij:t heembiudas, warandes detta hemman dragounehåll wid Hallens compagnies, har lijten eng och derföre en
swag och mager åker, ingen timberskog, eij heller qwarnställe, ringa fiske [fol. 521v] i Stoorsiön, knapp muhlbete, inga elgzwonor eller uthmark.
15. I föllie af rättens resolution d. 22 decemb. sidstleden, som pålägger Erich Jonssons hustru
i Hammarnäset, hustru Kierstin, till innewarande ting att författa ett richtigt inventarium
öfwer egendomen, som den fans när hennes man afreeste, har ländzman Anders Ersson Bång
på sin swärmoders sahlig Mosses Anderssons enkias wägnar, hustru Sigrid Andersdotter, nu
låtit instämma hustru Kierstin der öfwer, då hustru Kierstin beklagade att hon ännu ingen fått
som det åth henne giöra kunnat, hwarföre gafz henne tijd till andra tingzdagen och
tolfmännen tillsagde henne der utj hielpa, då hon änteligen inkom med en förtechning af
någon ringa huusgeråd af intet wärde, då ländzman Bång påminte att ryttare monderingen
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woro förbijgången, hwilken han medan mannen war hemma hade sig förskaffat och åhr 1695
sålt för 110 d:r s.m:t, anhållandes att deraf få giöra sig betalt för desse 80 d:r s.m:t, då hustru
Kierstin påstod att sedan mannen afweek, hon [fol. 522r] större deelen kiöpt.
Men wid det man igenomgick inventariumet af monderingen, förrättat af Willensens d. 2
decemb. 1695, måtte hon tillstå fölliande sorter wara af henne och hennes man tillijka kiöpte:
1.) ryttarekappan; 2.) kiölleren; 3.) gammal sadell och betzell; 4.) twå par pistohler och
carbin; 5.) en wärja; 6.) ett par gamla smorläderstöflar; 7.) gammal häst, som död är; 8.) ett
schabraque [hästtäcke]; och 9.) harnesket [rustning], för hwilka pertzeler ländzman begiärte
att få taga betahlning, eftersom dee kunna pröfwas wara wärde emodt heela summan som
Jöran Månson i Måläng för hela monderingen gifwit, alldenstund han redan d. 8 jan. 1696 har
h:r generalmajorns och landzhöfdingens arrest, och hwad som då brister och hustru Kierstin
eij will betahla, påstod ländzman att hon efter Kongl. Maij:tz resolution måtte 1/3 deel betahla
af sitt odahl fasta, emädan denne giäld i warande echtenskap giord är, och i boet insluten.
Hustru Kierstin nekade dertill, säijandes att detta alt genom mannens slöserij och
förwållande tillkommit, för hwilket hon en gång redan har måst alla sine [fol. 522v] löösören
gåå qwitt. Ländzman begiärte att eftersom hustru Kierstin har sig med egendomen befattat
och betalt en deel creditorer och lembnat förnämbste obetallte, att hon och måtte ståå för alt
och hans swärmoder tillfrijdz ställa. Wijdare blef undersöcht om Erich Jonsons slöserij och
dubblande, men der öfwer kunde man nu ingen serdeles underrättelse erhålla. Elliest anböd
hustru Kierstin edel. erhålla att hon ingenting undandölgdt af den egendom som funnitz i boet
med mannen, hwilken eed ländzman Bång icke påstod.
Resolutio. Såsom desse 80 d:r s.m:t, hwilka ländzman förståndig Anders Bång på sin
swärmoders, hustru Sigrid Andersdotters, wägnar af Erich Jonsson och dess hustru Kierstin i
Hammarnäset fodrar, är en skuld som i warande echtenskapet giord är, altså kan hustru
Kierstin sig icke undandraga den att betahla af den löösa egendom som i bägges deras boo
funnitz, så långdt den räcker, och det [fol. 523r] i anledning af den 2 § i Kongl. Maij:tz
förklaring öfwer lagen de a:o 1687, hwar ibland äro dee monderingz pertzeler, hwilka hon a:o
1695 d. 2 decembr försåldt till Jöran [i] Måläng, ryttarekappan, kiölleren, en gammal sadell
och betzell, 2 par pistoler och en carbin, en wärja, ett paar gamla smorläders stöflar, ett
chabraque och harnesket, så att hwad desse pertzeler kunna pröfwas warit wärde då dee 1695
såldes emoot kiöpeschillingen af 110 d:r s.m:t, bör Mosses Anderssons enkia niuta i
afrächning på sin fodran, för hwilken hon d. 8 jan. 1698 har erhållit h:r generalmajorns och
landzhöfdingens arrest hoos Jöran Månsson.
16. Ländzman Christen Persson hade instämdt fölljande underofficerare och dragouner för
det de wid skiedde uthlyssningar att betahla deras mantalspenningar sig icke instält,
begiärandes att de för en sådan tresko med laga plicht måtte ansees. Hwarpå sig förklarade
dragounerne Lars Pijhl, Erich Glad, Olof Mälman, Halfwar Fält, Erich Ekman, Gabriel Elg,
Johan Sporre, Erich Thelgman, Per Rising, Jon Högman, [fol. 523v] Olof Hammarström och
Nills, beklagandes en deel att dee intet förstått aflyssningen, en deel och anbudit till ländzman
lefwerera desse penningar, men han intet welat dem emottaga, en deel beklagade sitt
meddellösa tillstånd och stora fattigdom, begiärandes att i tingelaget upbördz stembningarne
må skie och de fåå härefter der betahla bem:te penningar, eftersom om hwar och en skall
dermed fahra till Brunflod, reesan kostade dem mehra än denne uthgifften sig bestijger.
Ländzman sade sig intet hafwa att giöra med upbörden eller några ordres att taga desse
penningar emodt, eftersom han eij heller derföre någon lön upbär. Rustmästaren Jöns Hiort
beklagade att när termin war, hade han inga penningar, men sedan böd han dem till ländzman,
som intet wille dem emottaga. Furrijeren Axel Sidenbohm betygade sig intet heller afwettat
någon termin, elliest skulle han intet stådt tillbakas.
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Häradzrätten öfwerlade detta, och såsom 1668 åhrs upbördz placat är klart, så [fol. 524r]
anstår fuller icke häradzrätten annat än derefter fälla desse alla till sine 3 m:k s.m:t för tresko,
men lembnar doch till h:r generalmajorn och landzhöfdingen såsom en saak Kongl. Maij:tz
räntor angående, om icke i anseende till desse fattige dragouners tillstånd och flere anförde
skiähl, dee denne gången måge skonas.
17. Saakfältes Erich Gunnarson i Hammarnäset och Olof Ersson ib:m och Zachris Lustig på
Marieby kyrkiobord till 3 m:k s.m:t tresko hwardera för stembningz försittiande med
uthlagornes lefwererande, hwilka Kongl. Maij:t berächnas.
18. Befrijades Nills Gunnarson i Högsta för det honom tillwitte undersleef [’fusk’] med
tijonden, efter sådant inte kunde honom bewijsas.
19. Uppböd Jöran Persson i Högen hemmanet ib:m, kiöpt af dess syskon, om 4 tunl. för 120
d:r s.m:t 1 gången.
Opböd Faste Tohlson i Wällwijken hemmanet Wärköön efter Bymans obligation och
pantskrifft d. 23 decemb. [fol. 524v] sidstleden på 230 d:r s.m:t 1 gången, Kongl. Maij:t dess
höga rätt förbehållen efter det går utom börden.
20. Företogz den wijd sidsta ting upskutne saken emellan h:r capitein Lilliecrantz pijga
Gunill och trumslagaren Nills Berg, angående det Nills Berg med pijgan Elin sållat efter en
knijf, för hwilken de skylladt Gunilla, och inställte sig nu Elin Hansdotter, hwilken warit
åstadsänd efter Nills Berg, förklarandes att när knijfwen för frun bortkom i skåpet der
miölken stod, derest och Gunnill altijd gick, och ingen wille kiännas derwijd, gick hon på
fruuns befallning till Nills Bärgz hustru, att hon skulle komma tijt och sålla efter knijfwen,
men hon wille intet gåå sielf, utan fölgde Nills med. När de kommo till fruun, så togo dee ett
såll, der utj hade dee en psalmbok, bröd och ett hwijtrunstycke [ett mynt] och höll så hon och
Nills sållet och ropade folcket hwar efter annan, och när Gunnil nämbdes rördes sållet. Tog
afträde.
Och inkom pijgan Karin, hwilken sig härmed intet wijdare befattade eller här utj interesserade än att när hon med drängiarne blefwo inropade [fol. 525r] stod sållet på bordet, och
der utj war ett öre s.m:t, ¼ kaka rågbröd och en psalmbok. Nills och Elin med frun woro förr
inne, och då satte dee en sax i sållet, och Nills med Elin höllo hwar i sin skalm och ropade up
den ena efter den andra, och wid det Gunnil nämbdes rördes sållet. Hon Karin blef och kallat
fram att hålla utj, men Nills wille intet hafwa henne med sig, efter hon intet kunde, men när
Elin hölt utj, så gick det ann. Capitein Gerhard Lilliecrantz på sin frus Stina Roseneks wägnar
inställte sig och, förklarandes, det hans fruu icke utj någon annan intention hade sändt efter
denne Nills Bärg och låtit dem sålla än att eftersom knijfwen war bortkommen och ingen
wille tillstå sig honom stuhlit, det fördenskull folcket på detta sättet skulle skrämas att gifwa
honom fram, kunnandes hon så mycket mindre tänckia detta wara en widskeppelse, som
derwijd inga ord brukades, och skall knijfwen 3 weckor der efter oförmodeligen kommit till
rätta.
Q. Hwem gifwit frun anledning på Nills Berg? Capit. swarade att pijgan Elin så berättat
för frun det Bergens [fol. 525v] hustru hade för dragoun Al[e]xander Christopherson sållat efter
något lärfft, och så lopp på fruns befallning hon efter henne, men hon kom intet utan mannen.
Uppå tillfrågan sade Elin att Alexander härom tahlat för henne, derföre blef Alexander och
Nills Bergz hustru Ingiborg eftersände, förklarandes sig hustru Ingiborg det hon aldrig weet
af, mindre brukat denne konsten. Men Elin insisterade i sin relation, beropandes sig till wittne
Olof Ersson i Hammarnäset och capiteinens dräng Erich Ersson, hwilka efter aflagd eed
förskilldt berättade. Olof Ersson sade att för några åhr sedan, då han bodde i Höhle, kom för
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hans hustru bort ½ aln lärfft, hwar öfwer när hon sig jämrade kom Ingiborg inn och sade,
ingen annan det tagit än Alexander. Något der efter kom en träta emellan henne och
Alexander, då klagade sig Ingiborg för Olofz hustru, säijandes Alexander will stämma henne
till tingz för det hon sållade efter lärfftet. Denne Olof Ers hustru kunde intet komma tillstädz
efter hon bodde något långdt bort.
Drängen Erich Ersson refererade hurusom Ingiborg för honom [fol. 526r] uthsagdt att hon
en gång sållat för en hustru efter ett kläde, hwilket Ingiborg sielf tagit, men derföre sållat att
fåå see om det skulle gåå an, och såsom det tog lag, så fick hon från den dagen troon dertill.
Samma berättelse giorde och Elin Hansdotter, dock utan eed, efter hon i saaken war
interesserad. Men Ingiborg nekade ändå. Nills Berg beklagade att han intet förstådt detta wara
någon synd, efter frun det befalte, hwilken han förmodat skulle bättre förstånd derom hafft,
och hade h:r capitein giort wähl han den gången kiört dem uth. Capitein swarade att han intet
wiste af deras wäsende, det Nills och tillstod.
Wijdare förekallades dragoun Olof Lustigz hustru Agnis, som jempnwähl intygade att för
några åhr tillbakas hon tiänte hoos Ingiborg, hade hon och sedt henne sålla med några
dragouner, som nu woro här ifrån. Hwartill Ingiborg nekade.
Större uplyssning war denne gången intet att hämpta, och dy resolverades.
Såsom af desse håldne ransakningar det nogsampt pröfwas hurusom trumslagaren [fol.
526v] Nills Berg och hustru Elin Hansdotter till detta olofliga sållandet hafwa sig
försumbligast låtit bruka, hwarmed dee sig swårl. försedt, förutan att dee detta wehlat bruka
som ett kraftigt skiähl att tilläggia Gunnil hafwa den förkombne knijfwen stuhlit, hwarutinnan
dee sig doch sedermehra hafwa rättat. Fördenskull skohla dee i föllie af Kongl. Maij:tz placat
om swordom och eeder, § ultimo Nills Berg och Elin Hansdotter böta hwar sina 10 d:r s.m:t
till kyrkian och dee fattige, så och för ohemull beskyllning efter det 43 cap. Ting.b. 3 m:k
hwardera, jempnwähl och i expenser henne Gunnill tillställa 1 d:r s.m:t tillhopa, blifwandes
Gunnil med Karin i öfrigit befrijade, eftersom hwad dee giordt, det efter befallning skiedt är.
Anbelangande h:r capiteins fru och hustru Ingiborg, så blifwer det till nästa ting upskutit.
21. Såsom dragoun Olof Flinck måtte tillståå sig hoos Jon Taggeson i Rijse stulit och till h:r
probsten i Sunne h:r Mårten Lundell sålt höö för 2 st. caroliner, jempnwähl och hoos Bertell i
[fol. 527r] Hammarnäset stulit 1 lass höö à 1 d:r 16 öre s.m:t och såldt till Elias Thalin, förutan
¼ tunna malt 5 d:r kopp.m:t, såsom och hoos Olof Jonsson i Backen om en söndag i dess
blästra stulit en järntacka för 30 öre s.m:t. Fördenskull dömdes han effter Kongliga
straffordningen för bem:te stöld, som stijger till 14 d:r 6 k.m:t att böta 3-dubbelt, nembl. 14
d:r 6 s.m:t, och för uteblifwande wijd uppropet 1 d:r s.m:t, åliggiandes honom målsägaren sitt
återgiälda, hwartill om eij annat finnes, böör det skee af hans löhn, i underdånigst föllie af
Kongl. Maij:tz nådigste resolution d. 4 maij 1685, så och ståå uppenbare kyrkioplicht.
22. Kyrkioherden ehrewyrdige h:r Erich Staaf anhölt hoos rätten att efftersom lieutnant edell
och manhafftig h:r Erich Lille icke hafwer till innewarande ting låtit honom citera uti dhen
saken om någon resterande tijonde han wid sidsta ting blef dömd in contumaciam [i sin
frånvaro] före, det fördenskull för widare anspråk h:r kyrkioherden måtte [fol. 527v] befrijas,
hälst som länsman intygade att han straxt wid h:r lieutnantens heemkomst 14 dagar för tinget
har låtit honom om besagde dom ansäija, hwilket med länsman corporalen Börie Biörkmanz
wittnade, som den gången warit hoos lieutnanten. Parterne till rättelsse uplästes den 2 § i
processen, derpå lieutnanten swarade att han bedit länsman citera h:r kyrkioherden. Länsman
swarade att det warit allenast 8 dagar för tinget, dessutan weet han intet om han törs citera
kyrkioherden, aldenstund officerarne på hans citation intet willia comparera. Lieutnanten
förmente at såwijda han hade h:r öfwerstens tillåtelsse att resa bort till Hälsingeland på sine
gårdar, så borde han wara ursächtad. Honom förehöltz att det war i hans private ährende, och
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intet något sådant förfall som Kongl. Maij:tz process dicterar. Och aldenstund lieutnanten
Lille sagt han således blifwit om domen ansagd, icke har effter processens 2 § h:r kyrkioherden till innewarande ting låtit stämma, fördenskull kunde häradzrättem med dhenne som
en d..t[?] [fol. 528r] saak sig icke befatta, eller den nu mehra uptaga.
23. Såsom Mårten Mårson i Bäck icke med wittnen kunde docera det han tillstådt dragoun
Elias Köhn dess citation, fördenskull kunde saaken icke uptagas.
24. Uppå kyrkioherdens h:r Erich Staafs giorde påminnelse uthlofwade Marby och Norderöö
sochnemän med [det] snaraste att framföra timberbiälkar och andra materialier som till
prästegårdz byggnaden tarfwas, hwarom dee alfwarl. tillsades, så att elliest om timbret nu
flera åhr kommer att liggia och förskiämmas, det på deras answar skall ankomma.
Och såsom officerarne i Hallen för sine boställen willia sig undandraga prästegårdz
byggnaden, men flerestädz intet, eftersom h:r öfwersten och dee flere giort sitt derwijd, så
begiärade h:r kyrkioherden att dee derom måtte påminnas, hwilket och blef capitein
Lilliecrantz förehållit, då sade sig derom skohla skrifwa h:r generalmajorn till, eftersom
prästegårdz byggnad i reglementet intet specificeras. [fol. 528v]
25. Uppå Hallens kyrkias wägnar hade kyrkioherden ehrewyrdige och wällärde h:r Erich
Staaf åter instämbdt för detta kyrkiowärderne i Hallen, Halfwar Ollson i Byn och Pers enkia i
Lååsböle hustru Gertrud, om den rest dem i kyrkiorächningarne påföres till 82 d:r 6: 17 s.m:t,
sedan dee 19 d:r 4 öre afdragne som i kyrkiokistan warit i behåld, begiärandes h:r kyrkioherden att eftersom samma balance torde komma honom till gravation, det fördenskull
kyrkiowärderne måtte tillhållas den betahla eller så laga att den blifwer afskrifwen. Halfwar
Ollson inlade en skrifft och beklagade att igenom det h:r probsten Lundell aldrig wehlat giöra
rächning med honom, ehuru ofta han der efter gådt och sin tijd försummat, så har detta på
honom kommit, och nu blandes det ena ihoop med det andra, så att han eij allenast för sine
åhr, utan och för andra blifwer graverad, der emoot honom eij skall godt giöras, hwad han till
kyrkan uthlagdt med mehra. Dee quittencier och resolutioner dee kunna hafft på den
spanmåhl som till magazinet i krigztijden är tagen, äre så medelst förkombne, så att dee intet
hafwa sig att förswara med, [fol. 529r] bediandes detta beswäret undslippa.
Utaf kyrkiorächningarne fans att desse män från 1673 till 1689 warit kyrkiowärder, och
hwart åhrs rächningar för sig med en balance slutne, till dess det stannar åhr 1689 med 101 d:r
10: 16 s.m:t, hwaraf, när som drages 19 d:r 4 s.m:t som i cassan funnitz, och i 1697 åhrs
rächning uptages, blifwer deras saldo 82 d:r 6: 16. Enär nu åhrsrächningarne wijdare genomginges befans äfwenwähl af 1679 åhrs rächning det 1675 åhrs tertial är till militien tagen, och
icke deste mindre graveras dee derföre i 1676 åhrs rächning med 36 d:r 21 s.m:t. Sammaledes
efter 1679 åhrs rächning, är af 1677 åhrs spanmåhl 8 tun. tagne till magazinet, och icke deste
mindre stå kyrkiowärderne för dem utj bem:te rächning graverade med 32 d:r s.m:t, hwilka
poster, när dee läggias tillhopa med dee 19 d:r 4 s.m:t, blifwer deras saldo allenast 13 d:r 27:
16 s.m:t, som dee böra häfta före.
Halfwar i Byn med hustru Gertrud påstodo att på denne spanmåhl dee hafft proviantmästaren Per Ersson Niures quittence wijd pass 17 tunnor, men det hade Flodin tagit af dem,
och dee aldrig fått tillbakes, äfwen hade de och [fol. 529v] haft h:r general Carl Sparres
resolution att fåå derföre betahlning eller afskrifning, med det woro wid de många ansökningar dee härom giort förkommit. H:r kyrkioherden såwähl som ländzman och nämbden
betygade att detta förewarit på åthskillige landzting, så i h:r generallieutn. Wellingks som h:r
generalmaj. Frölichz tijdh, deröfwer och h:r kyrkioherden upwiste remisser af d. 28 januarij
1689, d. 27 aug. 1692 och d. 12 febr. a:o 1695.
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Och emädan således härmed hänger tillhopa, så kunde häradzrätten icke dömma i saaken
för än swar om bem:te till militien tagne spanmåhl inkommer. I midler tijd kan icke heller h:r
kyrkioherden för detta häfta, aldenstund det honom till bewijs kan meddelas att han så wid
sidsta som detta tinget och elliest har kyrkans rätt i alla måtto bewakadt och invigileradt. Men
dee 13 d:r 17: 16 s.m:t böra kyrkiowärderne straxt betala, efter intet wijsas kan hwarest dee
uthståå.
26. Angaf lieutnanten manhafftig Erich Lille hurusom förleden höst dragoun Per Åkerman,
hwilken då hoos honom [fol. 530r] tiente, skall om en söndag, medan lieutnanten war borta till
giäst hoos furrijeren Sidenbohm, gådt inn igenom cammarfenstret och i kiällaren stulit 3
kannor öhl uti en bytta, sampt tobak och 3 st. trådnystan, begiärandes att han för sådant måtte
straffas, effter han offta tilförene för stöld woro dömd och straffad. Åkerman kunde icke neka
att han iu gådt inn igenom fenstret och tagit några kannor öhl i en bytta, men tobaket och
trådnystarne sade han neij till. Dragoun Törngren, till wittne framkallad, betygade att det war
3 kannor öhl i byttan, men mehra hade han intet sedt, och öhlet hade Åkerman hafft i boden
och dheraf gifwit honom drik med sig, men at [det] warit stulit woro honom aldeles
owitterligit. Capitein Lilliecrantz sade att Åkerman 1692 skall warit till döden dömd för stöld,
men af Kongl. hofrätten pardonerat, och såsom 1692 åhrs protocoll icke war wid handen
nödgades man för dhenne gången med dom i saken att upskiuta.
[27.] Efftersom h:r gen.majorn och landzhöfdingen wälborne h:r Carl Gustaf Frölig genom
dess skrifwelsse af d. 10 och 31 oct. 1696 har begiärat det methoden lijkmätigt måtte undersökas [fol. 530v] om ödesmålet af cronohemmanet Järsta 3 1/3 tunl. i Hallens tingelag och
Marby sochn, jembwäl och om det 1694 någon ränta gifwit, så befans effter noga undersökiande att skattemannen deraf, en benämd Pär Olsson, warit dertill wållande medelst det
han hemmanet illa brukadt och häfdat, har och gifwit sig till dragoun, hwarigenom utlagorne
för dhe åhren 1686, 1687 till 1691 inclusive, kommit att ståå inne, till 83 d:r 7 öre s.m:t,
hwarföre han hemmanet, som mäst war förfallit, har på höstetinget 1691 Kongl. Maij:t och
cronan updragit, och Olof Eliæson åhr 1692 på 3 åhrs frijheet uptagit, dhem han och niutit till
och med 1694, så att för 1694 regementzskrifwaren wällachtade Nilss Molin derföre ingen
ränta upborit, hwilket jembwäl d. 27 febr. 1696 på tinget är intygadt. Under warande ödesmål
hade ingen det för gräsgiäld nyttiat, eij heller någon [dess] ägor derifrån hafft, utan Pär Olsson
det brukadt som han kunnat. Till dess upprättelsse finnes lijten timberskog, gierdzellfång och
wedbrand ringa, tarfelig mulb[ete] och andra tillägor, af Olof Eliæson nu till temmelig godt
bruk brakt.

Ting den 25, 26 och 27 oktober 1698
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Västernorrlands län), vol. E XI e:3483, fol. 889v – 910v, RA.
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:19b, fol. 441r – 456v, ÖLA. Häradsrättens version är svårläst och
liknar närmast en kladd, därför är hovrättens renovation huvudkällan och pagineringen följer denna.

Anno 1698 d. 25, 26, 27 october hölltz laga ting med allmogen af Hallens tingelag, närwarande förste dagen häradzskrifwaren wälb:d Zacris Warg och den andra befallningzman
wälb:de Lorentz Bachman. Nämbden war den samma som wijd sidsta ting, allenast att utj Per
Perssons ställe i Höhle och Jon Ollsons i Norderöön antoges Påhl Ersson i Låssböhle och Påhl
Mårson i Åhlstad, hwilka aflade sin tolfmans och huldheetz eedh.
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1.

Förehades dee Kongl. stadgar som wijd dee förra protocollen antechnade finnas.

[2.] Nills Ollson på Norderöön föredrog hurusom 4 à 5 åhr sedan för honom en yxa war
förkommen, hwilken sedan hoos ryttaren Swän Onman i Onssahla och Brunflod sochn är
igenfunnen, hwaröfwer han låtit Onman instämma att sig förklara huru han samma yxa
bekommit hade. Jon Ollson, Nills Ollsons broder, berättade att han samma yxa hade
igenkiändt hoos Onmans fader Oloff Swänsson i Onsahla, och densamma till laga uthslag låtit
anhålla. [fol. 890r] Onman nekade enständigt att det intet woro Nills Ollsons yxa, utan hade för
några åhr [sedhan] 3 st. hellsingar från Rogstad sochn, om han rätt mins, Per Ersson och Nills
Larsson i Uhlstad, den 3:die mintes han intet, deesamma hade yxan hoos hans fader i Onssala
qwarlembnadt, derest dee några nätter lågo. Jon Ollson förmeente att som denne yxa för Nills
Ollson bortkom samma natt som Onman hoos honom hwijlade, det måtte han och wijsa huru
han den fådt eller och skaffa hällsingar hijt, att dee må kiännas wijd yxan. Onman påstod sin
tahlan och derföre tillspordes käranden om han tillägger Onman att hafwa stulit denne yxa?
Då Jon Ollson swarade att till dess han skaffar hellsingarne hijt. Dragoun Olof Örn, som
tiänte hoos Nills då yxan bortkom, tillspordes om han kiändes wijd den yxa som nu upwistes
och är tagen af Onman? Då han betygade att han intet kunde säija den wara den samma,
emädan hon war mehra utj eggen bortnött. Onman sade att hans fader hade sedan på denne
yxa giordt längre skafft, men det gamla hade han än förwaradt. [fol. 890v]
Elliest sade Örn att för den bortkombne yxan, han till Nills har måst kiöpa en annan igen.
Wijdare åberopade sig Nills Ollson [på] drängen Nills Jonsson, som för hoos honom tiänt och
samma yxa brukadt, men emoot honom exciperade Onman, efter han woro Nills Ollsons brors
son. Denne Nills sade att han will kiänna igen yxan och att hon war den som hans farbror
mistadt. Flera wittnen woro nu intet. Och alldenstund ryttaren Swän Onman påstår att wijsa
sina fångzmän, så kan till uplyssning i saken det honom intet wägras, till hwilken ända för
dhenne gången saaken upskuten warder, jempte Onmans giorde reservation till protocolls
fördt om laga reconvention för ohemult giordt tillwijte.
3. Angående den giärdzlegård som grannarne i Höhle twista om, nembl:n för capitein
Lilliecrantz för sitt boställe à 6 tunnel:d, klåckarens hemman 4 tunnel:d, Nills Erssons 2 5/6
tunnel:d, Bertell Halfwarsons 2 5/6 tunnel:d, afsades att efter det 26 cap. Byggningab. L.L. § 6,
hwar och en skulle byggia, eftersom han i Byen äger, kommandes således af denne
giärdzellgård från skogen till siön åkrarne emellan [fol. 891r] af 220 fambnar på hwart tunnel:d
af 15 2/3 tunnel:d, 14 2/47 fambnar, dem hwar och en för sig wijd laga bötter uppehålla skall.
4. Det hade wähl capitein wälb. h:r Gerhard Lilliecrantz låtit instämma dragounerne Anders
Swedieberg och Hans Bärg för det den förra emoot en gammall råck bytt af den senare dess
släpråck, som war ny, för en kanna korn och 1 ½ kanna miöhl i mellanlag, doch sedermehra
med honom bydt igen. Men emädan sådane måhl effter den 115 § tit. 19 utj Kongl. krigzarticlerne hörer till krigzrätten, dy kunde den saaken här intet uptagas.
5. Det hade gamle mannen Mårten Mårson i Bäck låtit instämma dragoun Elias Köhn för
upboren arfwodis löön, nemb:n 9 ½ carolin och en klädesråck för 6 d:r s.m:t, emoot det han
skulle hans syyn curera, men Mårten deraf wärr[e] blifwit, fodrandes fördenskull betahlningen åter, och emädan Köhn utj sitt breef af d. 10 october sidstleden till Mårten Mårsson
lofwar honom halfwa penningarne igen hoos regementzskrifwaren, dhermed Mårten änteligen
lät sig åthnöija, allenast han det [fol. 891v] alt richtigt återbekommer. Och alldenstund Kön war
lagl. stämbd, men sig icke inställte, att man kunnat hans förklaring inhämpta öfwer det han
undfådt hafwer, eftersom han i sitt breef derom intet förmähler, fördenskull, som ländzman
och tolfmän wiste berätta, att han detta hade upborit, dy dömbdes han helfften deraf, som är
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17 d:r 29 öre k.m:t att återbetahla, doch effter processens 2 § honom fritt lembnadt wijd nästa
ting att återwinna om råcken högre skulle wara upförd än wederbör, till hwilken ända Mårten
bör honom straxt om domen ansäija, doch honom tillåtit hwad som nu dömbdt är, emoot
borgen att lyffta.
6. Anhöllt capitein wälb. h:r Gerhard Lilliecrantz att såsom han med sine grannar i Höhle
och de omgräntzande till kyrkian, tingz och elliest hafwa, serdeles höst och wår, en altför
swår wäg, så att de ibland måste in till Hallens kyrkia fara i krook. Det wille derföre allmogen
wara behielpelig att upplaga en [fol. 892r] wäg wästan om Höhlesiön in på landzwägen, hwilket
med ringa bekostnad kan låta sig giöra, efftersom största deelen är hård lägde, der ingen möda
är, och allenast en lijten myra wijd siöändan. Detta förehölltz allmogen, som i betrachtande
dhertill, att h:r capitein har der sitt boställe, som och att dheras plicht är, i förmågo af Bygg.b.
L.L. cap 3, inom härad eller tingelag att hielpa och wijd macht hålla kyrkio- och tingzwäg.
Uthlofwade samptel. tingelaget nästkommande åhr, såframpt annan wägarödning utom tingelaget eij påbuden warder, samma wäg att förfärdiga.
7. Föredrog Jöran Persson i Högen hurusom för honom blef bortstulen en maatsäck med 7
kakor bröd utj 2 st. smöraskar à 3 m:k, och emädan samma ask är sedermehra igenfunnen i
dragoun Jonas Bäckmans stufwa, så will och Jöran för alt sammans hålla sig till Bäckman,
och är detta såledz uppenbarat att Bäckmans wärdinna hustru Kierstin hade i hans stufwa fådt
sedt smörasken, då hade hon det Jörans hustru berättadt, som tagit [fol. 892v] ländzman och
Halfwar i Trappnäs med sig och i Bäckmans stufwa den funnit, doch hade Bäckman intet
warit hemma. Bäckman swarade att Kierstin af argheet detta på honom hade updichtadt, och
som hon skall tagit bort hans nyckell, så håller han henne före att hon dhenne ask hoos honom
insatt, dhertill hon nekade. Beckman tillhölltz det att wijsa, men dertill hade han intet annat
skiähl än efftersom hon war allena hemma i gården, har hon det och giordt. Men Kierstin
nekade dertill, säijandes att Bäckman hade lembnadt dören oläst, och emädan hon war hemma
såg hon asken i hans stufwa.
Allmogen klagade samptel. att serdeles i åhr mycket stulitz, men hwem det giort wiste
ingen, doch hade de misstankar på Bäckman, efftersom altijd då han äter, han lååser dören
igen om sig, det och h:r capitein Lilliecrantz betygade.
Förutan dhetta hade och Bäckman för några åhr sedan från Nills i Qwitzle i fäbodarne
stuhlit 1 pund smör och 1 pund ost, hwilket han wähl tillstod, men sade det wara förlijkt; då
hade han hafft med sig [fol. 893r] dragoun Jonas Palm, hwilken det wederkiändes, men påstod
att Beckman hade honom dertill updragit. Bäckman sade att dee woro i fiällen och nödgades
taga sig till föda, men där emoot så att dee dertill intet behöfde så mycket. Sedan så hade han
härmed teegat och icke uppenbarat för än dee genom Oloff Mällman blefwo öfwertygade, det
alt Bäckman wederkiännes måtte.
För Per Erichson i Öfwerhallen hade och Bäckman stuhlit 6 st. näät, som ländzman angaf,
emädan Per Erichson eij war tillstädz, men det förklarade han så att han dem hade kiöpt utaf
dragoun Nills Möller, och när han märkte att dee eij woro rätt fångne, lefwererade han dem
Per Erichson igen, wijdare beskied fans intet nu, för än Per Ersson kommer tillstädz.
Mårten Mårson i Bäck och Mårten i Kläppe angofwo desslijkest att när dee 4:de dag
pingst emoot afftonen gingo till fiälls, mötte dee Bäckman ¼ mijhl från gårdarne, kommandes
från fiället, då han hade hafft en säck på ryggen, förmeenandes ländzman att han då om
hellgedagen hade warit på förwärf. [fol. 893v] Bäckman tillstod detta, säijandes att han i
Stooråhn hade warit och meetat, läggjandes i säcken en gammal råck han hade och några
fiskar han fick, så bar han och heem en flaska, den hans hustru i skogen lembnadt. Hustru
Kierstin i Låssböhle sade sig då han heemkom mött honom i gatan, då han intet hafft att bära,
och när hon förr om dagen frågadt effter honom hoos hustrun, hade hon fådt till swars att
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Bäckman låg siuk. Ille [denne] swarade att då man går och fiskar, plägar man det intet uppenbara.
Wijdare tillstod Bäckman att 3:die dagz aftonen han gådt till skogz och dagen effter intet
warit i kyrkian, på hwilket ländzman laga straff begiärte. Yttermehra angaf hustru Kierstin att
och Bä[c]kman sidsta stora böndagen intet hade warit i kyrkian. Bäckman swarade att han
hafft siukt barn och seent gådt åstad och stådt i wapenhuuset och sedan wid fönstret och wijd
slutet gådt bordt. Jon Halfwarson som och stådt i wapenhuuset sade sig intet sedt Beckman,
men han beropade sig på andra wittnen.
Resolutio. Såsom dragoun Jonas Bäckman och [fol. 894r] Jonas Palm tillstår sig hoos Nills
i Qwitzle i dess fäbodar stuhlit 1 pund smör à 1 d:r 16 s.m:t och 1 pund ost à 1 d:r, dy skohla
dee effter Kongl. straffordningens 3 § böta 3 dubbelt med 3 d:r 24 öre s.m:t hwardera.
Anbelangande dee pertzeler som Jöran i Högen har mist, nembl:n en skinsäck för 12 öre,
7 kakor bröd 1 öre st. 3 m:k, smöör à 6 öre m:k, in summa 1 d:r 5 öre, så ehuruwähl Bäckman
dertill nekar, påståendes sig der utj wara frij, doch emädan asken, hwar utj smöret leegade, är
i hans huus funnit, kunnandes han intet wijsa det hustru Kierstin, som elliest om sitt
förehållande godt loford hafwer, den dijt practiceradt, förutan att och Beckman med denne
odygd är tillförene betrådd, och elliest ett sällsampt lefwerne förer, dy kan rätten honom utj
detta intet frija, utan bör han detta 3 dubbelt betahla med 3 d:r 15 öre s.m:t, och målsägaren
sitt restituera af sin löön, om eij annat fins, med 1 d:r 5 öre s.m:t och det i föllie af Kongl.
Maij:tz resolution af åhr 1685.
Anbelangande Per Erssons näät i Öfwerhallen, så lembnas dee till wijdare bewijs.
Förutan detta skall Bäckman och Palm [fol. 894v] effter Kongl. Maij:tz nådige resolution de a:o
1697 ståå kyrkioplicht.
För det Bäckman har 4:de dag pingst under gudztiänsten warit och mettat skall han effter
Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrått 3 § böta 40 m:k s.m:t eller och plichta med 8 dagars
fängelse wijd watn och bröd.
Böndagsbruttet berörande, så warder det för denne gången upskutit alldenstund Beckman
förmeenar sig kunna wittnen anskaffa.
8. Uthi dhen här instämbde saaken emellan Oloff i Jälsta och Per Byman angående det barn
som Oloff i Jälsta hade 3 åhrs tijd födt åth Byman, föreentes dee såledz att Oloff skall samma
barn föda och kläda sampt lära läsa i book, elliest wähl uptuchta till dess gåssen blifwer 15
åhr, hwar emoot Byman honom uplåter gossens tillfallne arff efter modern, som arfzlängderne
af d. 18 april och 8 maij 1695 uthwijsar och stijger till 21 d:r 14 s.m:tz wärde. Skohlandes
gåssen der emoot utj Bymans boo wijd hans död, sin fyllnad niuta och bekomma, hwilken
föreening af rätten blef approberad och gillad. [fol. 895r]
9. Erich Nillson i Gågie kärade till Erich Ollson på Hammarnäset om gården der
sammastädz, till hwilken han förmeenade sig närmare bördeman wara än som Erich Ollson,
effter det är Erich Nillsons swärfaders odall, hwilket han sålde till Erich Ollsons fader, som
deertill ingen ägde. Erich Ollson påstod kiöpet, efter det så länge ståndit hade och Erich
Nillson eij för än nu, sedan han 8 à 9 åhr gifft warit, derpå tahlat, och emädan rätten af Erich
Ollsons faders kiöpebreef någon rättelse hafwa wille, och dee eij woro wijd handen, dy skiötz
saaken upp denne gången.
10. Det fodrade Christen Jonsson i Kläppe aff Hans Larsson Biörkman 2 r.d:r specie, dem
han på många åhr tillbakas warit honom skyldig. Biörkmans son, corporalen Börie Biörkman,
neekade icke till skullden, men påstod att Christen hafft en slått i pant, deraf han hafft åhrl.
nytta, så att nu allenast 2 d:r s.m:t återstodo, dem han i åhr lofwade betahla. Christen Jonsson
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swarade att han hade hafft engen emoot interesse, och påstod fulla capitalet, hälst och Hans
Larsson dessutan hafft en koo utan leega. [fol. 895v]
Resolutio. Såsom Hans Larsson tillstår skullden, men efter det 33 cap. Konungb. L.L. och
5 § i executionsstadgan icke gitter wijsa wara guldit, börandes intet strijdigt med det ostrijdige
sammanblandas, fördenskull åligger Hans Biörkman desse 2 r.d:r eller 4 d:r s.m:t genstan
betahla.
11. Oloff Ersson i Höhle kärade till ländzman wählförståndig Christen Persson om bördzoch inlöösningzrätten af Lååsböhle hemmanet, det ländzman utom börden har kiöpt utaf Påhl
Siuhlson, påståendes Oloff Ersson præferencen för ländzman, emädan han är syskonebarn
med Påhl. Ländzman swarade att han med Påhl under wissa conditioner har handlat, och
penningarne derpå försträckt såsom pantewijs på 5 åhrs tijd, så att om Påhl inom 5 åhr kan
ländzman dess penningar återgiälda, skall han fåå sitt hemman igen. Oloff Ersson förmeente
sig så när wara till ett sådant contract som ländzman. Men Påhl swarade att han intet fick af
honom några penningar på hemmanet när han dem behöfde.
Detta blef aff nämbden öfwerlagdt och resolveradt [fol. 896r] att såsom i pantsättiande
ingen bördh gifwas kan, emädan då ingen fullkombl. föryttring skier, dy kan eij heller Oloff
Erssons inspråk wijdare attenderas än i fall Påhl Siuhlson på sagdan dag eij skulle hemmanet
inlösa, Oloff Ersson då dess fatalia efter det 7 cap. Jordb. L.L. förbehåldne blifwa.
[12.] Såsom wijd hållen huusesyn på fändrike boställe Hälliesund d. 6 aug sidstl. Erich
Persson i Arfwesund blef öppit lembnat för dee honom pålagde 50 d:r och några s.m:tz
huuserötebötter, att sökia dess derå hafde åboer, altså hade han nu instämdt Anders Anderson
i Wallen och Åhre sochn, Jacob Nillson i Gågie och Jon Persson i Hälliesund, påståendes att
hwar och en för sina åhr måtte richtigt giöra. Anders Andersson inlade skrifftel. dess
förklaring af Wallen d. 13 huius, att han der 5 åhr settat och wijd anträdet hade hemmanet illa
warit medfarit, åkeren igenlagd, engen skogwuxen och alla gårdar förfallne med mehra.
För hans 5 åhr slötz
fölljande liquidation
6 d:r 21: 8 s.m:t åhrl.

33: 10 2/3

Effter nämbdens ompröfwande bestås
för åkerens uprödiande 24 mählin
gar à 16 öre st.
för annan reparation med stängiande
och rödiande
Saldo som bör betalas

________
33: 10 2/3

12: –
12: –
9: 10 2/3
________
33: 10 2/3

[fol. 896v]

Jacob Nillson i Gågie
åbodt hemmanet
i 5 åhr

33: 10 2/3

Der emoot upsatt stufwan,
doch bristen afförd
1/3 deel i fäähuset
foderboden
lofftztaket
för det öfrige bestås intet, blifwer
han altså skyldig

________
33: 10 2/3
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17: –
6: 21 1/3
3: –
2: –
4: 21 1/3
________
33: 10 2/3

Sammaledz har Jon Persson åbodt
detta hemman i 5 åhr
bygdt 1/3 deel i fähuuset
à 6 d:r 21: 8 om
2 st höölador
åhret
33: 10 2/3 hafft kull och satt upp lofftet sampt
reparerat kiällaren
Saldo som han till Erich Persson skall
straxt ärläggia
________
33: 10 2/3

6: 21 1/3
1: –
8: –
17: 21 1/3
________
33: 10 2/3

13. Såsom Jon Ollson i Ytterhallen icke kunde neeka till det aftahl som skiedt emellan hans
och Per Bymans fader om en bååt i Dahlsiön, den Bymans fader kiöpt, och med dhen andra
tillsammans brukade, under förbehåld att då den woro förnött skulle Jon Ollson betahlan med
3 ort, dy afsades att Jon Ollson bem:te 3 ort skulle till Byman straxt betahla, [fol. 897r]
efftersom hwad Jon Ollson om en annan bååt berättar som Bymans fader skall förfarit, det
intet kunnat bewijsas.
14. Alldenstund Halfwar Ollson i Qwitzle intet kunde bewijsa att han sin syster Märit
Ollsdotter hade uthbetalt för dess apart i Qwitzle hemmanet à 2 1/3 tunnel., hwartill en broder
och 2 systrar äro arfwande, emädan en broder först i sidsta fäijden gådt uth till Tyskland, och
aldrig sedan af honom hördtz, dy wärderades tunnelandet för 30 d:r s.m:t, hwar utaf på Märitz
fierdepart belöper 18 ¾ d:r s.m:t, dem Halfwar straxt skall uthbetahla till systren i Mattmar,
der Märit will sig till sytningz gifwa, alldenstund med Halfwar hon intet kan öfwerenskomma.
15. Bertell Person på Hammarnäset hade efter rättens resolution wijd sidsta ting instämdt
Hans Larsson Biörkman på Wärköön, tillijka med dess måg Per Byman, hwilken erhållit fasta
på Wärköö hemmanet, angående en slått, Trustadlägden benämbd, som en deel brukas under
Wärköön, och Bertell Persson under Hammarnäset återfodrar, alldenstund den derifrån skall
wara kommen, och Bertell Persson af ett gammalt [fol. 897v] pergamentzbreef daterat d. 10
januarij 1580 wille bewijsa, der utj Biörn Jacobson i Bäck och Marby sochn med Erich
Jonsson på Nääset utj goda mäns närwaro sins emellan kiöpslagat att Biörn sålde till Erich
Jonsson sin hustrus halfwa fädernes gård Näset, med all den deel, utom haga ligger i Trestas
böhle, för 26 d:r i jorde wärd och 3 lod sölfwer i sam, doch skulle Biörn fåå rödia sig 1 à 2
lass eng östan bäcken utan Treestad, och 4 staargolf wästerst i Backemyran. Än wijdare inlade
Bertell Persson ett gammalt söndrigt breef, det man eij förwisso kunde säija om det war
original, daterat åhr 1596, dher utj Biörn Jacobson emoot 20 gamla goda dahler pantsätter
Erich Jonsson på Hammarnäset dess halfpart i Trästad, påståendes Bertell Persson att
efftersom här utaf är klart att Trästad legadt till hans hemman, men derifrån bortsatt och nu
under Wärköön brukas, och skatten ligger utj Hammarnäset, det måtte samma lägde till dess
odahl hemman återläggias.
Här emoot inlade corporalen Börie Biörkman ett bytesbreef af d. 3 febr. 1649 emellan
Erich Nillson i Kiählen med Gute [fol. 898r] Larsson i Nällden och kyrkioherden h:r Oloff
Nillson i Trång, der utj dee förra updraga h:r Oloff deras fädernes jord i Trång och så mycket
dertill leegadt i Trestad och annorstädz, hwar emoot h:r Oloff gifwit dem jord igen till 50 r.d:r
wärde, som brefwet wijdare förmähler. Ytterligare inlade Biörkman och Byman en orig.
tingzdomb af d. 10 martij samma åhr, der utj Erich Nillson i Kiählen dömbdes till 3 tunnel:d
utj Wärköön, så och 10 r.d:r inlagde utj en enges slått, Trästad benämbd, och kommer Erich
Nillson till, williandes swaranderne der utaf sluta att denne lägde af ålder har lydt under
Wärköön, emädan och Wärkön, som dee andra öbyggiarne har all sin slått på fasta landet,
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hwilken den omöjeligen kan umbära. Men Bertell Persson påstod ändå winna den åter,
alldenstund hans hemman derutom icke heller skall kunna behållit blifwa.
Resolutio. Ehuruwähl att af de af Bertell Persson framwiste breef det finnes at Trästad
legadt till Hammarnäset, men skall der ifrån tillijka med en deel af gården blifwit arfd, doch
åter dijt igen förpantat, derföre och Bertell Persson den med så mycket [fol. 898v] större fog
förmeenar sig kunna åtahla, hälst som han skall skatten derföre draga, doch emädan å
swarandens sijda jempnwähl gamla breef och domar frambtes, hwilka nogsampt wijsa att
Trästad från långl. tijder legadt under Wärköön, derföre och possessorerne d. 10 martij 1649
det med domb jempte halfwa Wärköön hafwa återwunnit, hafwandes det alt sedan der under
leegadt, då i medler tijd fördubblingen aff räntorne blifwit antagen, och dy anstår häradzrätten
wijd en sådan förlängst afdömbd saak ingen förändring giöra, hälst Hans Kongl. Maij:t d.
[lucka] september 1696 i nåder resolverat at för indeelningzwärketz beständigheet ägorne
skohla förblifwa som de nu äro. Åwärkan angående, så måtte den lagl. synas att hwar niuter
effter sina gamla märken.
16. Angående den wijdskippelse med sållande som Ingiborg Jonsdotter wijd sidsta ting
angafz föra, och då upskiötz till dess Oloff Erssons hustru i Höhle skulle blifwa hörd, så
infant hon sig nu, ben:d Anna Jonsdotter, påståendes enständigt att hon hade sedt Ingiborg
sålla efter det lärfft som för henne bortkom, och att hon hade sig dertill uthbudit [fol. 899r] och
hade barnen hållit utj sållet med modren. Ingiborg nekade wähl härtill i förstone, men
omsijder utleet hon sig att hon effter samma lärfft hade med Anna sållat, skohlandes Anna
henne det lärdt, och fådt den konsten effter några såldater. Men Anna nekade dertill
enständigt, och wijdare bewijs fans intet.
Derföre resolverades, att såsom emoot sitt i förstone giorde förneekande, hustru Ingiborg
med edel. wittnen är öfwertygad att hafwa brukadt signerie med sållande, hwilket hon och
omsijder måst tillståå sig en gång giordt, dy skall hon effter Kongl. Maij:tz placat om eder §
ultimo böta 10 d:r s.m:t. Orkar hon eij botum, sitte 8 dagar wijd watn och bröd.
17. Sedan Kierstin Jonsdotter i Höhle hade d. 21 martij sidstl. erhållit dom framför dess
syster Ingiborg att inlösa deras ärfde hemman Höle, har Ingiborgz måg Bertell Halfwarson
låtit instämma Kierstin, påståendes han hemmanet behålla, alldenstund hans swärmoder skall
honom om besittningen försäkradt, det han och med flijt har brukadt [fol. 899v] och häfdat, och
emädan mostern Kierstin är gammall, meddellös och oförmogen, så anhåller Bertell
Halfwarsson att få hemmanet tillträda. Men alldenstund Kierstin Jonsdotter har en gång på
hemmanet wunnit domb, anstår rätten icke den att ändra, hälst Ingiborgz måg Halfwar ingen
större rätt dertill kan prætendera än swärmodren ägde. Skulle och Kierstin hemmanet som sig
bör icke häfda och bruka, så lembnas wederbörande med henne att förfara, som d. 27 § i
Kongl. huusesyns ordn. förmår, då Halfwar dess bördzrätt kan bewaka.
18. Öfwer den furubark som Per Ollson i Backen och Jon Månsson i Månsåsen skohla lupit
på Hans Ollsons skog i Önstad, föreentes att Per Ollsson och Jon Mårsson skulle Hans Ollson
gifwa 1 d:r k.m:t hwardera.
19. Föredrog Hans Ollson i Önstad hurusom förleden sommar för honom bortkommit 3 st.
näät utj fiällen, dem han sedermehra igenfådt utj probstens fäbodar Lekardahlen i fjällen,
derest dragoun Hans Bremer, Jon Springare och bonden Grells i Wällwijken dem lembnadt
och bedit probstens drängiar fohla dem till Nampn i Owijken, hwar medelst som dee wijsat en
full intention, [fol. 900r] samma näät att fördöllia, har han dem deröfwer låtit instämma.
Bremer swarade att en hans geet kom att föllia med boskapen till fiälls, och dy tog han Grells
och Springaren med sig, att undfly misstankar. När dee kommo till Törisbodarne hade desse
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näät legat nedre på marken, och dy hade Bremer sagdt åth dee andra, och dee äntel. tagit dem
med sig till Leekardahlen, der lyft upp dem och qwarlembnadt, som drängiarne skohla wittna.
Hans Ollson sade att nääten setta [suttit?] uphängde under ett trää med en bark öfwer, och
hade Bremer wijdian afskorit i fäbodarne i Lekardahlen, hade de eij heller lyft upp nääten,
utan som dee woro deeras bedit drängiarne föra dem till Nampn i Owijken. Bremer hade och
af ett näät skorit af nätebunden och satt ny näfwer på, att ingen måtte kiännat igen. Bremer
swarade att han det giort, efter steenen war något tung att bära, betygade och att dee ingen
ond intention härwijd hafft.
Att erhålla lius i saken blefwo probstens drängiar i Sunne edel. hörde, nembl:n Halfwar
Persson, Erich [fol. 900v] Jacobson och Olof Mårson, betygandes hwar för sig, Halfwar Persson
först, att Bremer med dee andra kommo dijt med nääten och begiärte att han och dahldrängen
skulle fohla dem till Nampn i Owijken, men intet hade dee sagdt att dee dem funnit, utan att
dee sielfwa wille i Nampn taga dem igen, och som dee hade mycket att föra, togo dee intet
nääten med sig. Tog afträde.
Erich Jacobson refererade att Hans Ollson hade af Halfwar fådt spaning om nääten, och
då han fohr till fäbodarne bad han honom taga nääten heem med sig, men wijd Bremer eller
Grells hade han intet tahlat. Tog afträde, och hördes Olof Mårson, hwilken förde samma
tahlan. Men Bremer beropade sig på dahldrängen Oloff Persson i Ransweed och Sweegz
tingelag, hwilken höras måtte, och fördenskull blef det för denne gången upskutit till dess och
Springaren tillstädz kommer.
Yttermehra angafz att Hans Bremer med dee andra hade midsommars afftonen gådt till
fiälls och öfwer den såwähl som söndagen warit borta, hwilket dee tillståå måtte, och dy
uthställtes det till [fol. 901r] laga plicht med det förra.
20. Bewilljades Per Anderson i Swedie fasta på halfwa hemmanet ib:m 1 ½ tunnel:d, kiöpt af
dess hustrus brors sönner Hendrich och Erich Ollssönner d. 10 febr. 1693 för 32 d:r 8 s.m:t,
efter det war lagbudit d. 1 april och 25 october 1693 och 14 junij 1694 och nu intet klander
fans.
21. Effter tingzrättens resol. d. 22 december sidstl. inlade Gunnar Gudmunson i Blekåsen en
attest af Erich Gudfastson och Nills Ollson i Mälbyn d. 20 martj sidstl., der utj dee betyga at
på det gårdekiöp Gunnar och Jeppe Jonsson i Brastad emellan slutit war om Brastad hade 3
d:r s.m:t resterat, fast summan i kiöpebrefwet quitteras. Men Jeppe påstod ändå att Gunnar
hade betahlningen undfådt utj ¼ tunna sijk och 7 alnar wallmar, och fick han intet breefwet
från Nills Ollson i Mälbyn. Derföre skiötz saaken upp att Nills Ollson näste ting kommer hijt.
22. Påminte capitein wälb. h:r Gerhard Lilliecrantz om dee åthskillige som för [fol. 901v]
förrijere bostället Backen på Norderön och dess byggnad komma att swara, nembl:n
munsterskrifwaren Hollm och Zachris Lustig för ett åhr, föraren Reuter ett åhr, Jon Ollson i
Sunne 2 åhr, Sidenbohm ett åhr, hwilka sig alla undandraga att byggia, eij heller skohla dee
förra åboer effter ågången domb d. 14 junij 1694 sin skyldigheet fullgiort för deras 54 d:r 4
s.m:t, begiärandes att sådant dem imponeras måtte. Häradzrätten kunde sig häraf intet taga, ty
hwad som dömbdt war, det sades h:r capitein att han måtte sökia execution uppå, och skulle
för dee andra något brista måtte det först synas. Sidenbom sade sig intet förstå sig på
byggning och bad dhen undslippa. Men der han sin skyldigheet icke fullgiör, woro bäst effter
reglementetz 2 § med honom förfara. Och såsom af det timber som hijt är framfördt en deel är
tagit till låns till Sunne prästegårdz byggnad och det öfrige wårdzlöst lembnadt i stranden, dy
ansades ländzman der effter noga see och wederbörande tillhålla att giöra richtigt. [fol. 902r]
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23. Förehades hållen huusesyn på skattehemmanet Wärköön 6 tunnel:d dragounehåll wijd
Hallens compagnie, hwilket Hans Larsson Biörkman som skatteman har åbodt 30 några åhr
alt till 1697, då mågen Per Byman erhöllt fasta dherpå och sin rätt transporterade på Faste
Tollson i Wällwijken, hwilken 1697 är tijt flytter. Feelachtigheeterne bestego sig till 190 d:r
s.m:t, dem Faste Tohlson sig åtog att ståå före, allenast han wijd hemmanet orubbad får
blifwa, för hwilken brist han nogsampt war solvendo, och dy till h:r generalmajorns och
öfwerstens gunstige ompröfwande ödmiukel. lembnas, om icke Faste Tholson, som gården
kiöpt, emoot det han åtager sig att uprätta den samma, må niuta säkerheet i jorden, efter Hans
Larsson är insolvendo.
24. Opbödes fölljande hemman:
1. Faste Tohlson hemmanet Wärköön 2 gången med reservato som förr.
2. Låsböhle hemmanet Påhl Siuhlsons, upbödz af ländzman 2 gången, vide n:o 11 supra.
3. Hemmanet Högen 4 tunnel:d af [fol. 902v] Jöran Persson 2 gången klanderlöst.
4. Per Tageson Wästaneedz hemmanet på Norderöön 2 ½ tunel:d, kiöpt af Nills Jonsson
för 90 d:r s.m:t effter kiöpeskrifften d. 14 febr. sidstl. 2 gången, efftersom Johan Jöranson,
som obördig nu hade afstådt detta kiöp till Per Tageson, som wijd sidsta ting klandrade sin
börd.
5. Mårten Gunnarson i Högsta hemmanet ib:m, inlöst af syskonen för 110 r.d:r, deröfwer
han deras quittobreef inlade, 1 gången.
25. Det klander som Oloff Jöranson i [Wällie] på sidsta ting giorde på Påhl Mårsons handell
om Åhlstad hemmanet på Norderöön, förklarade han nu sig hafwa afstådt och sig derpå intet
mehra tahla.
27. [!] Föredrog Jon Larsson wijd Åhn hurusom hans fader wijd tinget d. 31 october 1696
hade med sine swågrar erhållit rättens domb att fåå tillträda Böhle hemmanet, hwilket
swågren Tyris Jonsson illa handtherade och brukade, emädan Tyris utj dee 21 åhr han deras
och sin deel hafft, har intet bygdt, utan alt förderfwat, så att effter hållen syyn d. 4 october
sidstl. der funnitz 47 d:r 17 s.m:t [fol. 903r] felachtigheeter, och alldenstund hans deel för desse
feelachtigheeter är intechnadt, så begiärer Jon Larsson emoot det att han dem måtte på sig
taga, utj jorden niuta sin säkerheet framför dee andra arfwingarne. Och fastän Tyris war
citerad så blef han doch uthe, och såsom Tyris så länge åbodt hemmanet, så måtte han och för
dhenne bristen swara, och Jon Larsson, som för dem sig åtagit, der emot i hans egendomb
hafwa sin försäkran, efter tillförene skiedd intekning, doch Tyris effter processen lembnadt
saaken wijd nästa ting uthföra.
Angående den tunna fröökorn som Anders Jacobson i Högen har försträckt Tyris, så blef
den fodran i Tyris egendom intechnadt att derföre erhålla sin betahlning.
28. Såsom Lars Nillson intet kunde wijsa hwad skada han tagit af det rustmästaren Hiort illa
häfdat dess hemman, dy upskiötz det till wijdare ransakning, och böte Hiort pro absentia 1 d:r
s.m:t.
29. Alldenstund ländzman intygade att rustmästaren Jöns Hiort och dragoun Erich Hellieman
på utsatte stembningar [fol. 903v] sig eij infunnit och mantalspenningarne pro 1697 clarerat, eij
heller nu på tinget comparerade, fast än dee lagl. woro citerade, dy dömbdes att betahla
skulden och för treska effter 1669 åhrs placat § 4 böta hwar sine 3 m:k, så och pro absentia
effter processens 2 § 1 d:r s.m:t hwardera.
Lijka så saakfälltes Oloff Ersson i Böhle för treska till 3 m:k s.m:t.
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30. Dragoun Per Åkerman war utaf åthskillige instämbd för begångne stölder, såsom först af
färijemannens hustru wid Snussbacken, hustru Kierstin, derest han förleden sommar om en
natt emoot söndagen legadt, hade han från henne stuhlit en fijn garnh[ä]rfwa till ¼ mark, som
upwistes och wärderas för 8 öre s.m:t, hwilken giärning Åkerman wederkiändes. Dher ifrån
hade han gådt om morgonen och till Arfwesund, derest han hoos Erich Persson med en knijf
skall bortskorit halfwa hans smidiepust [smedjebälg], som war af läder. Härtill neekade
Åkerman, säijandes att då han gick från färjan, tog han sin koosa öfwer skogen till föraren
Reuter i Mattmar, det och Reuter tillstod, [fol. 904r] och att middagztijd om söndagen Åkerman
kommit till honom.
Erich Persson påstod det Åkerman hade gådt wägen från Arfwesund öfwer skougen och
der hade pijgan Ursill Kiällsdotter med hustru Berit mött honom. Åkerman neekade, och dy
förekallades Ursill till wittne, men kunde icke till eeden admitteras, alldenstund hon war Erich
Pers stiufdotter. Berättade doch att hon med Berit skulle gåå till Hallens kyrkia åth Arfwesund, och hade in på skogen och den wägen som kommer från Arfwesund mött Åkerman, då
han sprungit till skogz, så att hatten fallit af honom, och under råcken hade han borit något,
det hon icke fick see hwad det war. Härtill neekade Åkerman. Hustru Berit war illa siuk och
kunde intet höras.
Åkerman frågades hwarest han då warit i medler tijd, ty emellan Snussbacken och
Mattmar är allenast ¾ mijhl, hwartill han eij behöfde en half dag, och emädan stölden i
Arfwesund är skiedd samma morgon han fohr öfwer färian, och sedan folcket war gångit i
kyrkian i Arfwesund, så synes lijkt [fol. 904v] att han det giordt. Men Åkerman stod ändå utj
sitt förneekande, så att ehwad förmaningar till honom skiedde, det ändå eij hielpa kunde.
Wijdare angaf Oloff Jacobson i Arfwesund att för honom är blifwit hohl skorit på hans
kiällardör, och dören uptagen och stuhlit ¼ tunna sill och 1 pund sallt, för hwilket han hade
Åkerman misstänckt, emädan han hafft både sill och sallt att aflåta.
Härtill nekade Åkerman, då Oloff Jacobson beropade sig till wittne hustru Kierstin i
Färjesundet, hwilken icke fick afläggia eeden, efter hon war Åkermans contrapart. Berättade
doch att straxt efter som det stahls hoos Oloff hade Åkerman en natt legat i hennes stufwa, då
hade han der ätit upp 6 à 7 sillar, så och gifwit henne 2 st., och som hon tychte, hade han hafft
ändå mehra i säcken. Han böd och henne kiöpa sallt för 3 à 4 skilling, det hon intet giorde.
Salltet neekade han till, men sillen hade han fådt af sin bonde Nills i Oppne, 12 à 13 för 2
kannor korn. Hustru Kierstin swarade att den sillen intet kunde långdt förslå, [fol. 905r] emädan
han och både i Brastad såwähl i Snusbacken hade kokat och ätit sill, som Erichz dotter och
pijgan Gertrud med gåssen Lars i Brastad åsedt, och dy sändes dee efter.
Så beswärade sig och Mårten i Mårsund att Åkerman för 2 åhr sedan stuhlit från honom
ett paar reensläders byxor, något slijtne, dem han sönderskorit och af tolfmännen, som dem
sedt, wärderades för 1 d:r s.m:t. Detta tillstod Åkerman, jempnwähl och en skintröija med
mässingzknappar för 1 ½ d:r, men en barkad huud, en skinpälss, jempte ett skrijn med 4 à 5
sölfwerskeedar och något penningar utj, neekade han aldeles till, eij heller war det hoos
honom i handom tagit, doch tillstod Åkerman att för detta han settat i arrest i Hallens
soknestufwa, men som stölden icke kunde honom bewijsas, släpte capitein Lilliecrantz honom
löös. Skinntröijan hade Mårten fådt igen, men knapparne intet.
Halfwar Ollson i Qwitzle klagade och att i fiohl medan han och folcket woro [fol. 905v]
uthe, hade Åkerman krupit in genom cammarfönstret, der stuhlit smör och bröd, det bonden
eij kunde räckna, en knijf för 3 öre, 2 m:k torrfisk 3 öre, så och något miöhl, hwilket Åkerman
måtte wederkiännas. Der ifrån hade han, som Mårten i Mårsund sig beswärade, gådt till hans
gård, der brutit upp bodtaket och stuhlit utj ¼ tunna smör, 2 pund ost, 1/8 tunna mijssesmör
och ett får, till hwilket alt Åkerman neekade, och ehwad flijt man giorde utj desse stölder att
bringa honom till bekiännelsse, så hielpte doch sådant intet.
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Wijdare angaf lieutnanten Erich Lille det Åkerman förledit åhr, då han honom tiänte,
hade om en söndag, då lieutn. war till giästbudhen, brutit upp hans cammar fönster, krupit der
in och utur kiällaren stuhlit 3 kannor öhl, en rulla tobbak och 2 st. trå[d]nystan som i fönstret
lågo. Att Åkerman sig så åtborit det tillstod han, men sa[g]dt sig allenast stuhlit öhlet, men
tråden och tobbaken neekade han till. Och till wijdare kunde han intet [fol. 906r] öfwertygas.
Åkerman förehölltz bekiänna sanningen utj denne såwähl som dee öfrige stölderne,
emädan det ändå är honom lijka, alldenstund han 3 gånger tillförene war dömbd, och sidsta
gången d. 23 januarij 1692 till döden, men af högloflige Kongl. hofrätten benådat med lijfwet
och lupit gattulopp, då han änteligen bekiände det från Mårten i Mårsund stuhlne smöret till 1
½ pund à 5 d:r k.m:t, så och några ostar till 1 pund à 3 d:r, men sölfwerskiedarne, ringen,
skrijnet och fåret neekade han till, så och till sillen och smediepusten i Arfwesundet.
Q. om någon hielpte honom i Mårsund bryta upp bodtaaket? Swarade, Gud weet, iag är
allena, iag står der iag står och är den iag är, och har inga wittnen. Äntel:n när han tillhölltz
säija sanningen, sade han att fäldtwäbelen Reuter tubbat honom att stiähla hoos Mårten, och
han hade med honom det förtärdt, men intet kunde han honom det bewijsa, han hade och
borta för honom en termin af lönen.
Tingzrätten wäntade långdt in på [fol. 906v] aftonen efter Reuter och dess folck i Brasta,
som efftersände blifwit, men som dee för oföret och isens skull intet kunde komma och tinget
morgon bittida war uthsatt i Owijken, nödgades man sluta tinget, och på det som nu ransakadt
är afdöma detta måhl, hälst utom den stuhlne sillen, ändå så många tillstådde tiufnader äro,
derföre uplästes först ransakningen, och resolverades.
Att såsom Åkerman för sin odygd och wanart att stiähla är åthskillige gånger lagförd och
plichta, men serdeles 1692 af häradzrätten till döden dömbder, doch af högl. Kongl. hofrätten
med lijfwet benådat, och han icke dess mindre eij har låtit sådant sig till rättelsse lända, utan i
samma odygd continuerat, som af föregående ransakning klart är, ehuruwähl hwad sillen och
smidiepusten sampt sölfret och mijsesmöret angår, han derföre intet kan graveras. Fördenskull
dömer häradzrätten honom Per Åkerman effter Kongl. straffordningens [fol. 907r] 3 § till
döden, doch domen med ransakningen under högl. Kongl. hofrättens högwijsa omdöme
underdån. ödmiukel:en lembnad.
30. [!] Emädan lieutnanten edell och manhaftig Erich Lille är på tinget 1697 dömbd för 1696
åhrs tijonde till kyrkioherden betahla 5 skylar och 3 band med 14 öre s.m:t skyhlen, ehuruwähl för sin afreesa han tijonden richtigdt till sitt folck hade uthlefwererat, nembl. till pijgan
Barbro Mickillsdotter 4 skylar och 3 band och drängen 5 skylar och 7 band, dy wille
lieutnanten att effter pijgan eij kan wijsa sig framfördt tijonden, det måtte wara lieutnantens
man och honom de 4 skylar och 3 band hon emottagit betala. Barbro tillstod sig tagit om
händer 4 skylar 3 band, men hade sig fördt dem i prästegården och lefwererat till drängen
Oloff, hwilken tillstädes dhertill nekade, säijandes at han då tijonden fördes war i golfwet,
men om eller hwad Barbro förde dijt wiste han icke, men hon påstod [fol. 907v] att Oloff hade
hielpt henne taga af släden, dertill han neekade, och mehra bewijs war intet. Och såwijda
Barbro tillstår sig desse 4 skylar och 3 band hafwa emottagit, men gitter icke wijsa sig dem
från sig lefwererat, dy bör hon derföre wara lieutnantens man och dem betahla med 14 öre
s.m:t styck.
31. Det hade gamle mannen Mårten Mårson i Bäck låtit instämma Per Ollson i Tossberg för 5
d:r 21 öre s.m:tz rest på någon dem emellan hafwande handell, och effter Per Ollson sig eij
inställte, påstod han dom i saaken. Men emädan Per Ollson bor i ett annat tingelag, så åligger
Mårten honom som i en skuldsaak, effter det 33 cap. Kong. b. L.L. sökia der han bor,
warandes och nu eij fullel:n bewist att Per Ollson har stembningen, och dy kan abs. [?] bötter
intet fällas.
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32. Bewilliades Kongl. Maij:t och cronan fasta på skattehemmanet Järsta i Marby sochn 4 ½
tunnel:d, för 118 d:r s.m:t d. 22 october kiöpt till lieutenantz [fol. 908r] boställe wijd Hallens
compagnie af Per Mårtenson, effter det war lagfarit och intet klander derå fans.
Lijka så bewilliades fasta på halfwa hemmanet Brastad à 1 ½ tunnel:d, emädan den andra
hälfften är crono, hwilket 1 ½ tunnel:d Kongl. Maij:t och cronan d. 22 october 1695 kiöpt af
Jeppe Jonsson för 90 d:r s.m:t, doch skulle desse breef eij extraderas för d. 23 december,
alldenstund de då först blifwa lagståndne.
33. Oppböd Nills Gunnarson Högsta hemmanet effter tingzrättens domb d. 22 december
1697 3 gången.
34. Föredrogo bönderne i Mårsund Tyris Jonsson, Mårten Mårson och Oloff Nillson hurusom
olyckel. förl. sommar är för dem deras sääd af ett häfftigdt hagell merendeels afslagen, så att
dee som i åhr jempte de andra landzens inbyggiare sig någon wälsignelse hade wäntat till
deras upprättelsse, effter desse många swåra åhren, måtte nu i stället eij utan tårar sitt älände
beklaga, och derföre till sin uprättelse anhöllo [fol. 908v] dee att fåå sökia christmilde
menniskiors hielp. Nämbden och allmogen intygade det så woro, och att sääden så är för dem
afslagen, att i stället andra fådt 6 à 7 kannor i [p]rof, har hoos desse eij högre blifwit än 3 à 4
kan. af skylen, och som desse bönder alla äro dragounhållare, och dessutan af swaga hwillkor,
så har häradzrätten eij undgå kunnat dheras nöd h:r generalmajorn och öfwersten i ödmiukast
recomendera att dee till sin uprättelse må i wissa tingelag någon hielp få sökia.
35. Examinerades boskapslängden.
36. Wärderades en duuk som Hans Biörkman pantsatt hoos Mårten i Myckelåsen för 10 d:r
k.m:t för 5 d:r effter han war gammall och sönder.
37. Såsom för Anders Persson i Åhlstad woro andra cautionister för cronohemmanet han
åboer och löfftesskrifften d. 24 november 1696 docerar, altså frijades de förre, nembl:n
Anders Ollson i Höhle och Erich Pålson.
38. Uppå Christen Jonssons wägnar i Kläppe upwistes dess skrifft till [fol. 909r] rätten, der utj
han berättar sig hafwa testamenterat dess brors son, Mårten Mårson, dess lösa och fasta
egendom, som är hemmanet Kläppe à 5 tunnel:d, hwilket är aflinge, dher emoot Mårten skall
honom och hans hustru i döde dagar föda och skiöta, som skriften af d. 29 october 1695
wijdare uthtrycker, begiärandes dher öfwer rättens consence, och att hemmanet måtte honom
Mårten till säkerheet 1 gången upbiudas, och såsom det intygades att detta hemman war
Christen Jonsons aflinge, öfwer hwilket effter det 9 cap. Jordb. L.L. och 1 § i Kongl. Maij:tz
stadga om testamenten, Christen äger en frij disposition, dy upbödz det 1 gången.
[Häradsrättsprotokollets §39 ingår i § 30.[!] ovan]
40. Emädan såsom den fullmächtig som Marby och Norderöön för sig åstadsände till Frössöö
ting förklarade sig icke hafwa något tillstånd till Sunne prästegårdz byggnad mehra att
uthfästa än hwad redan skiedt woro, dy wardt i h:r kyrkioherden Stafs närwaro allmogen
tillspord på hwad sätt dee willia h:r kyrkioherden förnöija för dess giorde öfwerbekostnad
uppå [fol. 909v] deras byggnad till 385 d:r k.m:t, så att han må skadelös komma der ifrån.
Allmogen swarade att de finna wähl, det h:r kyrkioherden giort stor flijt, men beklaga att
de eij förmå mehra, utan påstå blifwa wijd contractet, ty dee förutan timbret, som en deel,
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hwilka det måst kiöpa, kostar 4 ½ d:r, ändå gifwit 4 d:r k.m:t till mans. Dee hafwa och en deel
swaga skatter ja[?] och cronogårdar, bodo dy at undslippa. Men dem förehölltz att det woro
deras skyldigheet effter lag att byggia. Dee förmeente att det med mindre bekostnad kunnat
skie, hwartill swarades att det nu är så warachtigdt bygdt att dee och deras barn på många åhr
eij behöfwa byggia, mindre lega, förutan att dee utj 100 åhr warit frij, och dy måtte de laga sig
så mycket mehra ann.
Lieutn. Lille sade för sin deel det läre sochnemännen eij kunna sig undandraga at skaffa
byggningen färdig, allenast dem gifwes tijd och effter handen betahla. H:r pastor beswärade
sig at han än intet fådt uth dee 4 d:r som är accorderat om, och de lofwat till mans, skohlandes
här såwähl som i Sunne der 2 sittia på ett hemman, dee allenast willia byggia för ett mantahl,
som är emot Kongl. Maij:tz nådige [fol. 910r] resolutioner. Allmogen tillsades alfwarligen att
prompt betahla uth det de lofwat, och hwad som disputeras skall, som wijd Frössöö ting slutit
är, under en owäld nämbd på ett extraordinarie ting afgiordt blifwa.

Ting den 20 och 21 februari 1699
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20a, fol. 58r – 64r, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3189, fol. 897r – 903v, RA

Anno 1699 d. 20 och 21 februarij hölltz laga ting med allmogen af Hallens tingelag, närwarande befallningzman wälb:de Lorentz Bachman och fölliande nämd.
Halfwar Jonsson i Trappnäs
Mårten P. i Mickelåsen
Pär Mårsson i Högen
Pär Mårsson i Goije
Jöns Pärsson i Wästaned
Olof Jonsson i Backen
Olof Ersson i Hallen
Nilss Nilsson i Qwitzle
Tyris Jonsson i Mårsund
Erich Olsson på Näset
Nils Hansson på Norderöön
1. Publicerades dhe Kongl. placater och förordningar som wijd Rödens och Offerdals ting
anteknade finnas.
Undersöktes om fölliande ährender, och af nämden med allmogen intygades
1. Att här i tingelaget inga gierningzmän woro.
2. Eij heller något tiänstelöst folk för 1698.
3. Med förmedlingarne, så gamla som nya, intygades pro a:o 1698 wara beskaffenhet
som förre åhren.
4. Bränwijns bränneriet förmåtte ingen, emot en wiss taxa, sig att antaga.
5. Tilstod länsman at för 1698 han dess löhn åtniutit.
6. Förehades och examinerades mantalslängden. [fol. 58v]
2.

3. Fändriken edell och manhafftig Christopher Reit med de flere i Häljesund kärade till
Brasta åboerne om fisket utj elfen, för hwilket Hällijesundz man åhrl. i afrad gifwa 6 öre och
Brastad lijka så 6 öre s.m:t, påståendes att med dhem fåå draga hwarp om hwarp och läggia
näät om näät, eller och hafwa åhns fiske, efftersom på Hällijesundz sijdan eij skall wara så
godt fiske. Men swarande wille som gammalt warit hafwa fisket för deras land för sig
behållit. Och emedan rätten wille hafwa afradzbrefwet sig till rättelse, dy skulle parterne det
till nästa ting framskaffa.
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4. Tilstod Hans Larsson Biörkman sig wara till Mårten Pärsson i Mykelåsen skyldig en half
tunna korn för 1 ½ d:r s.m:t, 10 d:r k.m:t och 2 pund salt à 12 öre s.m:t, som giör in alles 5 d:r
18: 16 s.m:t, men derpå tilstod han sig hafwa niutit nembl. 14 st. stockar à 1 öre st., 1 st. duk
för 1 d:r 21: 8 s.m:t, 4 lass starr, bärgarlönen afdragen för 24 öre s.m:t, rester altså 2 d:r 23: 8
s.m:t, dhem Hans Biörkman foderligast skall betala.
5. Sakfältes dragoun Jacob Jerss för begången stöld hoos dragoun Hendrich Gröndahl till 6
caroliner att böta 3 dubbelt, 11 d:r 8 s.m:t effter straffordningens 3 §, så och att ståå kyrkioplicht. Målsägaren har fåt sitt åter. [fol. 59r]
6. Det kärade dragoun Olof Nilsson till Jon Pärson i Hällijesund om Hällijesundz
hemmanet, hwilket han effter häradzdomen d. 21 martj 1698 will tilträdha, och Jon Pärsson
dess uthlagde penningar tilställa. Jon Pärsson wille dher emot hem:t icke afstå, efftersom Olof
icke med sina, uthan andras pengar inlösa, eij heller är han mechtig det behålla. Det som Jon
Pärsson för hem:t utbetalt war nembl. 40 ½ r.d:r courant, sedan 14 d:r k.m:t för sädeskorn och
6 d:r s.m:t för en äng som blifwit inlöst. Desse alla poster kiende Olof Nilsson goda, allenast
af de 6 d:r för den inlöste slotten, tilstod han eij mehra än 5 d:r 8 s.m:t.
Resolutio. Såsom Olof Nilsson en gång erhållit dom at fåå utlösa Jon Pärsson från
Hälliesundz hem:t, så bör och dherwijd förblifwa, allenast som förmält är, han det för sig
börder, och icke för någon annan, på hwilken händelsse Jon Pärsson det må behålla, efftersom
och han utaf hemmanet eij bör gåå för än han sina pengar till fullo har undfått och bekommit.
7. Samma dag beswärade sig Erick Nilsson i Gågie öfwer dragoun Olof Malm, hurusom han
honom owitterligen skall sig fördristadt med hans hustru [fol. 59v] at handla åtskillige saker,
nembl. en trenflaska, ett lakan, ett paar elgzhudzbyxor, en kopparkittel, 2 kiortlar, en
teenkanna, 2 st. sammetzmyssor, ett snörlif, ett paar lapphandskar, en halssduk, 2 st. skiortor,
ett paar wantar och en hoop lijnkläder, påståendes at han derföre måtte alfwarligen straffas.
Malm tillstod en dehl af desse pertzeler på hustruns begiäran hafwa emottagit, och dels
kiöpt sielf, dels och hoos andra föryttradt och åt henne kiöpt smör igen, nembl. en af
mössorne, snörlifwet, lapphandskarne och en halssduk. Kiortelen hade hon sielf satt bort för 1
½ d:r, det hustrun tilstod. Byxorne, kiettelen och en kiortell hade hustrun löst igen för korn,
som hon nu wederkiendes. En gammall skiorta skall Erick honom gifwit för att han till
befallningzman åth honom war ett ährende, det Erik eij neka kunde, beklagandes högeligen
att denne Malm aldrig är utur hans gård, utan altid tracktar effter hustrun bedraga.
Malm klagade at hon bedragit honom, dertill hon nekade, påståendes att han henne
bedragit till denne handelen. Kiettelen hade stådt hoos Olof Grelsson i Walne, så och byxorne
och kiortelen. Och emedan [fol. 60r] rätten för sin information wille höra dem som desse
pertzeler stått i pant hoos, fördenskull blef detta til nästa ting upskutit att de och då
instämmas, i medler tid förbiudes Mallm wijd 5 d:r s.m:tz wijte att icke gåå i Erick Nilssons
gård eller det ringaste umgenge eller handell med hans hustru hafwa.
8. Pijgan Kierstin Olssdåtter kärade till lieutnanten edell och manhafftig Erick Lille om dess
återstående löhn, 9 d:r k.m:t för det ena åhr hon der tiente, då lieutnanten dher emot ingaf en
räkning på 11 d:r 25 k.m:t, som hon uti warande tienst hade för honom förderfwat, williandes
det på lönen afkorta. Samma räkning bestridde Kierstin större delen, derföre gikz dhen
igenom. Såsom först upförer lieutn. 2 d:r för ett par skor Kierstin skall fåt af hans dåtter, dem
hon tilstod, men sadhe at de woro gamla och slitne, det och lieutn. eij förneka gitte, och
upfördes de allenast för 20 öre. En säck upförer lieutn. för 1 ½ d:r k.m:t, den Kierstin förlorat,
men emedan drängen Erik Olsson med henne wittnade att han war gamall, så föres han up
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allenast för 24 öre. Till en liten säck och 4 kannor malt i qwarnen förkomne à 2 d:r 8 nekade
hon, hwar utom lieutn. inga bewijs hade, och dy blef hon derföre frij. [fol. 60v]
Att Kierstin förderfwat stufwulåset, det nekade hon aldeles till, och emedan hon eij allena
utan och alt det andra folket gåt genom samma dör, så kan hon för låset eij allena swara och
det umgiella.
Af de 4 sönderslagne fensterrutor tilstod hon en som införes för 3 [öre], och drängen Erik
Olsson 2 st. rutor.
Så will och lieutn. gravera henne med 12 öre för en skopa Kierstin skall sönderslagit, men
som med henne drängen Erik Olsson intygade, att samma skopa är winteren öfwer blifwit
brukad till wattnetz ösande, både för boskap och hästar, och såledz förslijten, dy wardt hon
derföre frij.
Smörkrukan tilstod Kierstin sig förlorat, 6 [öre]. Men steenfatet lembnas till wijdare
bewijs.
För de 2 d:r 8 som dragoun Pehr Åkerman stulit lieutn. kan rätten icke gravera Kierstin,
emedan det intet kunnat bewijsas att hon uti samma gierning med honom interesseradt, för
hwilken Åkerman redan är dömd, så att leutn. med så myket mindre fog kan för samma saak
pijgan andra gången sökia.
För dhen qwarnsteen Kierstin bräkt sönder och [lieutnanten] fodrar 1 ½ d:r betalar hon 24
[öre]. [fol. 61r]
Ehuruwäl leutn. wille at Kierstin skulle med 1 ½ d:r betala dhen duk som Kierstin låtit
boskapen söndertugga, så kunde dock rätten henne med så myket mindre fog dhermed gravera
som lieutn. eij welat wijsa duken, att det kunnat pröfwas hwad skada skedt woro.
Resolutio. Såsom emot de 9 d:r k.m:t pijgan Kierstin Olssdåtter af h:r lieutnanten Lille
fodrar för förtient löhn, har med en contraräkning af åthskillige poster på 11 d:r 25 k.m:t welat
sådant henne afskiära, dock emedan af alt sådant häradzrätten funnit skiäligt lieutn. allenast
att beståå 2 d:r 13 k.m:t, så åligger leutn. resten, som är 6 d:r 19 öre k.m:t effter det 16 cap.
Rådst.b. genstan och utan uppehåld henne tilställa.
9. Såsom wid sidsta ting, då dragon Åkermans tiufsaak förehades, han tiltalade fältwäbelen
Reuter hafwa niutet det smör och ost han stahl hoos Mårten i Mårssund, så blef Åkerman nu
med honom derföre confronterad, då Åkerman sin utsaga påstod, hwar emot Reuter på det
högsta protesterade, betygandes sin oskuld härutinnan med förbehåld af laga reconvention.
Flere skiäl eller bewijs funnes eij heller, och dy kunde rätten [fol. 61v] eij annat än för detta
tilmäle honom befrija.
10. Såsom rustmästaren Jöns Hiort är wid sidsta ting uti 2:ne måhl för uteblifwande wid
upropet dömd till 2 d:r s.m:t, \vide n:o 19 infra [nedan]/ altså androg han nu sine uhrsäkt,
förebärandes att han eij blifwit lagl. citerad, der emot länsman insisterade at han honom
offenteligen wid kyrkian citerade. Hiort swarade att länsmans ord warit, att dher han eij
förlijktes med Lars Nilsson, så lär han blifwa stämd, och när han en weka der effter råkte
länsman Ifilnäset och frågade om på dhen citation han skulle gåå åstad, hade länsman swaret
at bonden änu eij betalt citationspengarne, och utan dhem förde han honom intet upp på listan.
Uti dhen andra saken han uteblifwit war för treska med räntans clarerande, så intygades
allment at länsman tilsagdt och citerat alla dhem, som den eij clarerat, till tinget. Honom
förehöltz at om han eij war stämd, huru han då kom till at fråga länsman i Ifilnäset om han
skulle comparera. Hiort inwände att stembningen så myket mindre war lagl. som h:r capitein
honom eij stämde, der emot honom af krigzartiklarne remonstrerades att han med de flera, när
de liggia i borgläger [fol. 62r] föra till ting och stämma. Och såsom af alt detta tydel:n fins att
Hiort warit lagl. citerad, så kunde från de ålagde böterne han intet befrijas.
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11. Tillsades allmogen af Hallen med första at[?] bota deras häbbers tak i prästegården, som
wijd sidsta stormen afblåste.
12. Opbödes fölliande hemman, nembl:n
[1.] Faste Tohlson hemmanet Wälwijken [ska vara Wärkön] 3 gången, Kongl. M:tz höga
rätt till inlösen förbehållen, effter det går utom bördhen. Hans Larsson klandrade, som lagl.
uthföres.
2. Näste bördeman till lössen upböd länsman Låsböhle hem:t, 3 gången med förbehåld af
Kongl. Maij:tz höga rätt, effter det går utom börden.
3. Jöran Persson dess fädernes hemman i Högom 4 t:l, 3 gången utan klander.
4. Mårten Gunnarsson Högsta hemmanet, af dess syskon inlöst, 2 gången klanderlöst.
5. Nils Nilsson i Qwitzle dess fädernes hemman ib:m 2 ½ tl:d, af syskonen inlöst, 1
gången.
6. Oppböd Pär Tageson i Månsåsen Wästaneed 3 gången, då Nils Hansson på Norderöön
klandrade, som till laga uthförande lembnades. Detta upbud skiedde med förbehåld af Kongl.
Maij:tz höga rätt, effter det går utom börden.
13. Fölliande woro i 1698 åhrs sakörslängd för penningar upförde, men sedermehra för sin
fattigdom corporaliter plichtat: hustru Elisabet på Norderön 5 d:r s.m:t, Nils Berg och
hustru Elin Olssdotter för 24 öre s.m:t hwardera, Erik Gunnarsson i Hammarnäset för 24 öre
s.m:t, hustru Elin Olsdotter 10 d:r s.m:t.
[fol. 62v]

14. Bewilliades Per Mårtensson i Åhlstad fasta på Jon Hemmingsons hemman ibid. om 4 ¾
t:l, hwilken ibland war 5/6 t:l crono, som aldeles eximerades, aldenstund detta hemman fans
lagl. upbudit och lagståndit d. 22 martij instundande, då brefwet först extraderas och wederbörande fåt sin betahlning, så at nu inga klander fans här wijd.
15. Oppböd Mårten Mårsson Christen Jonssons hemman i Kläppe 2 gången klanderlöst.
16. Sattes kas[?] Anna i Owijken tijd till påsk at inlösa der hoos drängen Nils Kiälson pantsatte kiortell för 6 caroliner.
17. Sedan Erik Gudfastson i Mälbyn aflagdt sin wittnesed, att på det kiöp Gunnar i Blekåsen
giorde med Jeppe i Brasta om gården, det 3 d:r s.m:t återstådt, begaf sig Jeppe edeleligen
erhålla at han samma 3 d:r sedan hade betalt med fisk och walmar, det honom så mycket
mindre kunde wägras, som han hade quittobref för sig, och Gunnars fulmechtige länsman
Bong dermed war nögd.
18. Angaf dragoun Olof Malm hurusom Erick Nilson i Goije skall wid han talat med sina
halfbröder Olof Jacobsson i Arfwesund, Olof Matzson ibid. och dragon Jon Krook, och de
anmanat honom till [fol. 63r] förlijkning och att gå till Herrans högw. nattward, skall han
swarat at han achtade det så mycket som gå, salva venia, på hemlighuset, beropandes sig
desse män till wittnes, och emedan Erick dertill nekade, dy sändes de effter, säijandes at Olof
Jacobsson, som sexman är, hade detta för honom berättat, men han war nu till Norrie. De
andra 2 infunno sig, då Malm emot Olof Persson inwände at han stulit en plååt från honom,
den de woro oensse om. Till detta nekade han enständigt, men dragoun Krok aflade eeden och
sade at Erick och de andra taltes wijd i dören om deras träta, och de bedit honom förlijkas, och
gack til Herrans nattward, då Erik swarade: iag förlijkes intet med dig, iag achtar dig intet
mehra än ganthuset, men at Erik nämde den h. nattwarden hörde han intet , effter han
trampade smidiepusten. Tog afträde.
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Och hördes Olof Matzsson utan eed och betygade at wid de talatz wid, som Krok
refereradt, hade Erik swarat at han achtade syskonen så myket som gåå i ganthuset, men den
h. nattwarden nämde han intet. Malm beklagade at Olof Matzsson drager sig från honom,
annat hade han förr sagdt, bad dy om dilation till dess Olof Jacobsson hemkommer, som och
bewilliades, och länsman åsagd at höra effter om flera bewijs kunna erhållas. [fol. 63v]
19. \[vide] n. 10 supra [ovan]/ Uti rustmestaren Hiortz sak emot länsman om citation hördes
Faste på Wärköön edeligen, som wittnade att då Lars Nilsson på kyrkiowallen wille hafwa
rätt af Hiorten för sitt arbete, der öfwer de intet kunde förenas, då länsman frågadt om Hiort
intet wille betalan, hwartill han swarade neij, och derföre hade länsman sagdt, så citerar iag
nu ehr derföre honom till swars till tinget. Hiorten swarade, om så woro, hwij swarade
länsman så i Ifilnäset. Länsm. swarade at det aldrig skall bewijsas.
20. Angaf länsman hurusom förleden höst för Mårten i Mårsund för några bötter en koo är
pantförskrifwen, effter hwilken några dagar för tinget han sände profossen Jöns Mårsson, att
tolfman Tyris skulle honom hielpa dhen att uttaga, men tolfman tordes intet dijt, och när
profossen sagdt Mårten ährendet, hade han hootat honom med hugg af yxan om han rörde
koon, derföre achtade profossen på medan Mårten åth, och drog så af med koon, men på
wägen hade Mårten och hustrun kommit effter och med gewalt [våld] koon igentagit. Samma
relation giorde och profossen och at Mårten slagit honom ett slag på axelen, der effter han eij
blifwit blåå, och sedan tagit och wrijdit [fol. 64r] hans näsa så at hon blödt dereffter. Mårten
swarade at profossen så godt som stahl bort koon uhr gården och dy fohr han effter och tog
henne igen, hälst hon war ofärdig, at hon eij orkade gåå en sådan wäg. Wijd detta hade och en
scholegåsse warit med, hwilken som endaste wittne i saken höras måtte, och dy skiötz detta
up till nästa ting.
21. Instälte sig Anders Simsson från Ränberg i Åhre sochn, då han wäl påstod sig af swågren
Olof tagit åhrstienst, men kunde det intet bewijsa, och som han dessutan war en öfwerflödig
dräng effter d. 2 § i Legiofolkzstadgan, dy kunde rätten honom eij annars än som en löösdrifware ansees, som under militien bör ställas.
22. [struken, utelämnad i hovrättens renovation] Fölliande som i 1698 åhrs sakörslängd för
penningar utföres hafwa corporaliter måst för sin fattigdom plichta: hust. Elin på Norderön 5
d:r s.m:t, Erik Gunnarsson [på] Hammarnäset 24 öre s.m:t, Nilss Bärg för witismåhl 3 d:r,
hust. Elin dito 3 s.m:t, Olof Flink 1 d:r, Erik Helieman 1 d:r 24 öre s.m:t.

Ting den 3 och 4 november 1699
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Gävleborgs län), vol. E XI e:3190, fol. 1287r – 1302v, RA.
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:20b, fol. 422r – 438v, ÖLA. Pagineringen följer hovrättens
version.

Anno 1699 d. 3 och 4 november hölltz ordin. laga ting medh allmogen af Hallens tingelagh,
närwarande häradzfougden wählbetrode Lorentz Bachman och nämden:
Halfwar Jonsson i Trappnäs
Pehr Mårsson i Högen
Nils Nilsson i Qwitzle
Jöns Jonson i Mårsundh
Pär Mårsson i Gåije
Erik Olsson på Näset
Mårten Pehrson i Myckelåsen
Olof Ersson i Ytterhalln
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Olof Simson i Wästanedet
Påhl Må[r]son i Åhlstad

Påhl Erson i Låssböhle
Olof Eliæson i Jerstadh

1. Upplästes dhe Kongl. placater som wijd sista Undersåkers ting specificeras, så och högl.
Kongl. hofrättens bref d. 12 passato om enkelt hoor eller lönskeläger i första swågerskaps
graden.
2. Såsom Erik Nilson på Norderön medh konan Brijta, som elliest woro syskonebarn, bägge
tilstodo lägersmåhl medh hwar annan, hwarföre och effter Kongl. strafordn. 2 § sakfelltes dhe
bägge till 80 d:r s.m:t hwardera, så och stå uppenbara kiyrkioplicht, skolandes Erik till barnetz
underhåld till dhess sigh födan tiäna kan, gifwer 3 d:r s.m:t åhrligen.
3. Det kiärade åter fändricken edel och [fol. 1287v] manhafftig Christopher Reit till Bradstadh
boerne om fisket emillan Helliesund och Bradstad, att som det ligger bägge byar emillan, dhe
och tilljka derföre afradh ärlägia, att för dhen skull han medh dhem måtte få draga hwarp om
hwarp och läggia näät om nät. Då Brasta boerne fältwäbelen Hans Reuter medh Johan
Jöranson på tillfrågan om dhe hade sina afradzbref med sigh, swarade att dhe inga bref hade.
Jeppe, i Brastadh för boendes, sade att han hafft bref, men lefwererat till Johans fadher, men
sonen Johan hade sigh dhem hwarken sedtt eller afwettat, sade och att då hans fader war i
Tyskland 1675 eller 1676 hade hans moder twist[at] härom med Helljesundh, att de lade
öfwer medh diupet på Brastad sijdan, men då blef på tinget slutitt, det medh diupet skulle
wara en skillnad, och sändes tolfmän tijt som kastade upp Hälljesundz bonernes näät och lade
granlöffter[?] mitt emellan, ty strömen är strijd och stark, skulle alla fåå bäggie hwar om
annan, blefwo alla näten sammanblandade.
Jeppe i Brasta berättade att brefwen han gaf till Jöran i Brasta lydit så att dhe å hwardera
sijdan skulle fiska i meddiupet. [fol. 1288r] Fändricken sadhe att å Brasta sijdan ähr bästa fisket,
men på Helljesundz sijdan intet. Men Erik Pehrson i Arfwesundh sade att brefwen som Jeppe
fick allenast lydt på Helljesundh. Och emedan afradzbrefwet lärer hela twisten afsluta,
hwilket befallningzman sade copialiter böra finnas bland afradzdocumenterne, för den skull
skiötz detta denne gången upp, och att Brasta boerne så länge behålla fisket på sin sijda
obehindrade.
4. Capitein wälborne h:r Gerhardt Lilliecrantz kiärade till Halfwar Jonson i Trappnääs för
det han på capiteins booställes skogh han skall fält 10 à 11 stoora aspar och dhem barklöpit
[avbarkat], dhet han till laga correction till rättens afdömande lembnade. Halfwar swarade att
dhet Bertel på Näset, som dher har skogh och slått, har honom dhertill lof gifwit. Men
capitein förmente att fast Bertil har slått på dhen sijdan, hörer honom dock ingen skogh till.
H:r capiteins grannar Alexander Höllman och Anders Olsson refererade dhet h:r capiteins och
Bertels slått löpa wähl tillhopa, men mitt för capiteins slått ähr skadan skiedd till 10 eller 11
st. stora asspar som smått timber, men Halfwar sade sigh allenast löpt 5 st aspar. [fol. 1288v]
Dhetta fant rätten skiäligt att uppskiuta till dhess att uthi Bertels närwaro skadan warder mätin
och pröfwad, om dhen på h:r capiteins eller på Bertels skogh ähr skiedh eller eij.
5. Carl Jönsson i Sanne och Hackåhs sochn kiärade på hustruns wängnar till Johan Jöranson
i Brastad att han måtte wijsa huru han kommit till och betalt Brastad hemmanet, hwilket Carls
swärfader Olof Påhlson innehafft, för hwilket effter swärmodrens relation Johans fader
allenast skall betalt 40 r.d:r för halfwa hemmanet till Jacob Hemmingson i Mårsundh, för den
andra helfften skall Jöran allenast betalt 7 r.d:r till Nils i Hålbacken och dher emot sigh
afstakat en åker wäster om gården till 60 skylar, och samma höst skola gäldemännen tagit från
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dhem alt dhet dhe ägde, så att dhe och måtte lembna hemmanet, dhet Jöran helt och hållit
emottog, men om han fått kiöpebref dherpå är henne owitterligit.
Johan Jöranson inlade dher emot Olof Påhlsons kiöpebref d. 20 oct. 1670 på halfwa
hemmanet 1 2/3 tunnland för 90 r.d:r, och dhet af 5 män som wittnen underskrifwit, hwilket d.
28 [fol. 1289r] octobr 1670, d. 23 octobr 1671 och dhen 22 octobr 1675 är upbudit uthan
klander. Dhet andra halfwa hemmanet har Jöran Johanson inlöst af Gunnar Gudmunsson i
Åcke effter transporten d. 23 april 1673 för 22 r.d:r, föruthan att han för skuldh, såwäl som till
gamla slächten betalt 19 r.d:r, hwilket han d. 6 novembr 1676, d. 3 april 1677 och d. 28 febr.
1678 upbudit. Samma halfwa hemman för dhess fordran har Olof Pålsson genom dhess bref
och revers d. 11 febr. 1673 tillåtit Gunnar [för] dhess arf att sälja, effter han eij war mächtig
det sielf att lösa, som attesten utwijsar, warandes elliest wijdh tinget d. 28 febr. 1678 detta
halfwa hemman considererat, som Olof Pålsons rättigheet, utan som Gunnar Gudmunsons
arfejordh, som besagde åhrs dom wijdare utwijsar, hwilken Gunnar war Olof Påhlsons
syskonebarn.
Dhetta senare halfwa hemman är sedermera wärderat för 41 r.d:r d. 24 martij 1675. På
dhe betalte 19 r.d:r inlade Johan quitencier, Kierstin Påhlsdotters och Kierstin Jönsdotters d. 6
junj 1684 på 4 r.d:r, Nils Olssons i Hålbacken d. 21 maj 1684 på 7 r.d:r, Öhne Grelssons i
Gräffte d. 12 septembr 1684 på 8 r.d:r, och Brita Olsdåtters af samma dato [fol. 1289v] på 2
r.d:r, dhem dhe alla som arf quitera. Men Nils Olssons 7 r.d:r i Hålbacken woro för
skuldhfodran i Brasta till honom och brodren Joen Olsson, dherwijd Carl Nilsson begärde att
Johan Jöranson måtte bewijsa hwadh fodran Nils i Hålbacken hade, anten med obligation eller
annat. Johan beropade sig på quiten[c]it. Carl swarade att nogh kan man få quite[n]cer, om
dhet än woro på 100 r.d:r, men det är intet nogh, man måtte och wijsa skuldens richtigheet.
Johan swarade det Nils i Hålbacken hade pantsedell, hwilket skiedde medan Olof Pålsson
lefde, och så måtte han betala, som med Johan Jöransson, Erick Pehrsson i Arfwesund
bewijste.
Yttermehra inlade Johan häradzrättens fastebref på hemmanet af d. 24 octob. 1693, hwar
uthi ofwan allegerade kiöpebref allegeras och att dhe 19 r.d:r beträffande, Jöran Johansson
dhem effter laga dom d. 28 febr. 1678 har utbetalt, stijgandes summan för hela hemmanet till
196 d:r 16 öre s.m:t, påståendes Johan Jöransson wijdh sitt laga slutne kiöp att förblifwa, hälst
sädan hemmanet war laghbudit dhet ändå stådt till 1693, dhå ingen dherå klandrat. [fol. 1290r]
Olof Påhlsson hade och lefwat till 1674, som nämbden wittnade, då hans dehl mäst war
upbudin. Carl Nilson sadhe sigh intet kunna hans dhel åtala, efftersom dherå fins richtig
kiöpebref och laghfarande, men hade intet annat än trodt swärmodrens relation, påstodh dock
än wijdare wetta beskafenheten och richtigheeten af Nils Olssons 7 r.d:r i Hålbacken. Wijdare
war eij att påminna, och dy slötz som föllier.
Emellan Carl Jönsson i Sanne och Hakåhs sochn, kiärande, och Johan Jöransson i Brasta,
swarande, angående Brasta hemmanet, hwilket Carl Jönsson opå sin hustrus wängnar åstundar
wetta huru Johan Jöranssons fader af Carl Jönssons swärfader Olof Påhlsson handlat,
resolverades.
Såsom Johan Jöransson med Olof Pålssons egenhändige kiöpebref d. 20 october 1670
bewijsat att han halfwa hemmanet af honom för 90 r.d:r kiöpt hafwer, hwilket medhan Olof
Pålsson än lefde är upbudet, och den andra hälfften berörande har Johan Jöranson der på
frambtedt rätta odelsmannens, Gunnar Gudmundssons kiöpebref d. 23 apr. [fol. 1290v] 1673 på
22 r.d:r, föruthan en häradzdom d. 28 febr. 1678 på 19 r.d:r till creditorerne, som alt kiöpeoch fastebref medh flera documenter omständeligen uthwijsa, och all den stundh effter laga
upbudh och ståndh Johan Jöranssons fader härå har dombref ehrhållit, så kan häradzrätten eij
attendera dhet klander som på swärfadrens ½ dehl Carl Jönsson will giöra, eftersom han dhen
medan han lefde har försålt, och hwad dhen andra hälfften beröres, har dhen icke kommit
hans swärfader uthan dhess syskonbarn till, och uthi samma dehl hade Olof Påhlsson äfwen
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sigh sin bördzrätt afsagt, så att för den skull Johan Jöransson wijdh sitt ehrhåldne fasta efter
dhet 2 capit. Jordb. L.L. bör förblifwa. Skulle elliest Carl Jönsson förmena dhet Nils Olsson i
Hålbacken eij warit berättigat till dhe 7 r.d:r han fått, så och dhe flera, så lembnas honom
dhem dherföre instämma.
6. Till föllie af h:r baron generalmajorens och landzhöfdingens remiss d. 1 septembr
sidstleden för kyrkioherden i Sunne ehrewyrdige och wällärde h:r Erick Staf, angående dhen
skogh och mulbeete i andledning af Kongl. Maij:ttz nådige resolution dhen 25 aug. 1668
prætenderar under Marby och [fol. 1291r] Hallens prästebordh uthaf dhe nästgränssande
grannar, företogz nu samma ährende uthi befallningzmans och venerandi consistorij
fullmächtiges rectoris höghwällärde magister Clas Hallingz närwaro. Då sedan resolutionerne
woro upläsne föredrog h:r kyrkioherden dhet af dhe näst till Hallens prästebordh gräntzande
grannar i Byn, Högen och Ytterhallen han på deras skogh hafft nödtörfftigt timber, giertzäll,
wedbrandh och mulbete, men nu skall det honom wägras. Olof Ersson i Ytterhallen, Pär
Mårsson i Högen med Pehr Byman tillstodo att medh loff han hade så tillförende hafft, men
skogen blifwer nu all. H:r rector Halling förmente att prästebordet, som medh de andra ligger
i byelagh har måst hafft sin skogh medh dhem, men som pastores eij bodt på prästeborden, är
sådant efter handen kommit dher ifrån.
Dhetta blef medh nämbden öfwerlagt och resoluerat, att såsom prästebordet i Hallen af
forne tijder hafft skog till timber, wedbrandh och gärtzell effter nödtorfft, sampt mulbete på
nästgräntzande byars skog, nembl:n Ytterhallen i Byen och Högen, så bör Hallens prästebord
det häreffter framgent niuta, så i föllie af det 40 cap. Bygg.b. L.L. som Kongl. Maij:ttz resol.
af åhr 1668, dock allenast till nötorfft, men intet till afsaluer [fol. 1291v] eller swediande.
Anbelangande prästebordet i Marby, så klagade såwähl leut. Lille som Norderööboerne öfwer
dheras ringa skogh, och alldenstundh lantmätaren medh första bör komma till leut:z booställe
och således rågångarne öfwersee, så kan denne twisten medh samma beqwämbligast afgiöras,
dock bör pastor i medler tidh fåå hemföra de på skogen till fäähus h[u]ggne 6 st.
timberståckar och eliest som tillförene dess nödhtorfft niuta.
7. Anders Röberg kiärade till Joen Olsson i Målängh för en execution han uthom laga domb
skall på hans fader erhållit för 12 d:r s.m:t och en skuldh som brodren Pehr giordt för ett
fiskelass, wijdh hwilken execution Anders och dhess syskons egendomb eller arf effter
modren skall wara tillgripit, dhet han nu will hafwa åter. Joen Olsson uppwiste dher emot
Mårten Olofssons obligation på 12 d:r s.m:t till Joen Olsson af åhr 1690, af ländzman medh 4
wittnen verificerat, dhen befallningzman Jacob Gran till execution remiteradt. Samma
execution sade ländzman sigh giordt, och panten 2 gånger låtit werdera, och fast Röberg wille
obligation bewijsa, såsom dhen fadren eij skulle underskrifwit, så betygade [fol. 1292r] dock
ländzman att hon hade sin richtigheet, tillstodh och det dher hoos, att Röbergz modher då war
dhöd och arfwet eij skifftatt, så och att Mårten giordt dhenne skuldh sedan hustrun dödde och
resoluerades att såsom obligation är klar och medh wittnen verificerad, så kan Mårten Olssons
blåtta nekande dhen intet kullslå, uthan bör Joen Olsson dhess ehrhåldne execution till godo
niuta, dock som för Mårtens giäldh, dhen han effter hustruns dödh giordt oskiffto, boet är
angripit och såledz 1/3 dehl af barnens möderne, dy böra dhe samma 1/3 dehl eller 4 d:r s.m:t
af fadren hafwa åter.
8. Det beswär Joen Olsson i Måläng hade öfwer 1696 åhrs synedomb wijdh Hammarnäset
rustmästare boställe ansades honom efter Kongl. Maij:tts förordning af åhr 1694 hoos h:r
landzhöfdingen att giöra.
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9. Det angifwande dragon Hammarström giordt emot dragon Alexander Höhlman om
föröfwat swordomb fans uthan bewijs och något skiäl, och dy upphöltz, sampt Höhlman dhess
reconvention lembnad.
10. Föruthan dhe 8 d:r Joen Olsson från Owijken 1696 d. 30 octobr blef dömbd för ett åhrs
bygnad widh förrijdare bostället Backen på [fol. 1292v] Norderön att betala, pålades honom
äfwen för 1697, som han bemälte boställe har brukadt, 8 d:r s.m:t, dock afgår 1 ½ d:r för
swijnhuuset han upprättat, så att rätta saldo blifwer 6 d:r 16 öre s.m:t för 1697, hwilket emot
dhe 16 d:r s.m:t Sidenbom af Joen Olsson lånat effter dhess obligation d. 28 octobr 1697 som
en privat skuld eij kunna afkortas, uthan må Joen Olsson honom dherom apart sökia.
11. Befallningzman wälbe:de Lorentz Backman föredrog hurusom han låtit instämma
samptelige detta tingelagetz allmoge och inwånare för det dhe ännu alla återstå medh dhe
påbudne durktogz, [krigsfolks genomtåg] såwäl som wanlige rökepenningar, och dhem till
dhe utsatte och pålyste terminer icke clarerat. Tolfmännen såwäl som almogen hwar för sigh
tillstodo, dhet samma räntor hoos dhem innestodo, af ordsak att dhe uthaf dhem intet blifwit
fodrade, ehuruwähl dhe hafft penningarne i beredskap. Befallningzman sade att han i rättan
tijdh hade härom låtit utlysa, hwaruthi tydel. förmälles hwarest och när de skulle b:t penningar
clarera. Tolfmän och allmogen swarade att om något ähr upläst, förståår allmogen intet så
snart när ingen dhem dher hoos underrättar.
Att notificationen om rööke och durktågz pengarnes clarerande är [fol. 1293r] upläst, dhet
betygade h:r capitein Lilljecrantz medh fändriken Reiten, jembwähl och en dehl af allmogen,
men en dehl wille säija att dhet skedt först en weka eller annan sedan. Men det skall warit
extract af Kongl. tågårdningen, hwilka som bem:t ränta böra ährläggia. Cappelan h:r Nils
Sundell wille sig erindra dhet uthskrifningen härom woro skiedd i Marby och Hallen för
Michaelis, men på Norderöhn wijste han intet wist. Befallningzman sadhe att cursen som hijt
är kommen gick först till Bärg och Owijken, hwilka dhesse medel clarerat, och har dhen
ofelbart måst gådt fort hijt, samma curser finnes nu intet igen, och dy skulle h:r Nils och
länsman efftersökia.
Allmogen förehöltz hwarföre dhe som andra tingelagh eij uthbetalt dhesse penningar?
Swarades att dhe intet förstodo sig på terminen, hade eij heller härom sedermera blifwit
kräfde, dhe hafft penningarne i beredskap, men ingen dhem fordrat, elliest hade dhe ingen
sochneskrifware sedan ländzman förledit ting samma beställning sig afsade, hwilken och
dhenne tijdhen warit borta till Norje. Ländzman tillstodh det åthskillige honom anbudit dhesse
räntor, men för innewarande åhr har han medh dhem eller andra allmogens utgiffter eij welat
[fol. 1293v] sigh befatta.
H:r capitein Lilljecrantz refererde dhet han och hafft bem:te räntor i beredskap, men dhet
hade ingen dhen af honom uthfodrat. Befallningzman swarade det ingen är skyldigh fahra
omkring i gårdarna och fodra hwar och en, uthan äro dhe skyldige fahra medh them till
Brundflodh effter förordningen, hwilket som alla hafwa försummat, begiärte han att
dheröfwer måtte ransakas, dhet han täncker längre fram sända, ty om de skulle hwar och en
för treska plichta, måtte en uthhäradz nämbdh tagas.
Nu äro dhe andra medlen till Gefle landzcassa öfwersända och kunda dhesse penningar
här i tingelaget stiga till 50 d:r [s.m:t], hwars förssell penningar icke förslå, någon enpress nu
med dem till Gefle öfwersända, eij heller består Hans Kongl. Maij:t någon forssell dhertill.
Allmogen betygade att dhe offtb:te räntor icke af någon treska innehållit, uthan hafft och
hafwa dhem i beredskap, men intet förstått cursen eller wettat hwart dhe skola dhem lefrera.
Dher emot befallningzman beropade sigh på cursen, hwarest sådant tydeligen står utsatt.
Sedan inkom h:r Nils och ländzman med curserne af d. 13 septembr 1699, dheruthi [fol. 1294r]
allmogen af Hallen notifieras att till d. 9 octobr inkomma till Öfwerbynn med röke- och
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durktogz penningarne, att än wijdare en annan curs af d. 21 augusti, dher uti dhet samma
itereras. Och alldenstund med allmogen heela nämbden uthi dhetta intreserade, så kunde för
dhenna gången härtill eij wijdare giöras.
12. Alldhenstund h:r capitein wälb:ne Gerhardt Lilljecrantz medh lieutnant Lille och Påhl
Mårtensson i Åhlstad föruthan flera andra wittnade det Pehr Ersson i Kläppe söndagen effter
Michelis, då han i Marby kyrkia stod brudgumme, skall warit så drucken dhet han eij allenast
litet kastat upp i kyrkian, utan [och att Påhl Mårtensson måst leda] honom ut, då han på
gången jämbwähl kastat up något, hwar igenom stoor förargelse är skiedd. För dhen skull och
effter Kongl. Maij:tz placat af åhr 1686 d. 22 december fältes han till 50 d:r [s.m:t] och ståå
uppenbara kyrkioplicht.
13. Erik Pehrsson i Arfwesundet kiärade åter igen till Anders Andersson i Walnom i [fol.
1294v] Åhre sochn för bygnadh wijdh Helliesundz hemmanet i dhe 5 åhr han dher settat, och
ett åhrs frijheet niutit, efftersom Erick Pehrsson är dömd dherföre att wara Kongl. Maij:ttz
man. Anders Andersson förklarade att i sin tijdh ha ristat upp åkeren och stängt all
gärdzellgården och kunde eij mehra hinna, alldenstundh han eij mehra än ett frijheetz åhr
hade, uthan måtte elliest i all tunga wara med, klagade och att Erick Pehrsson såldhe honom
hemmanet för skatte, derpå han betalte 7 d:r 16 öre s.m:t, men sedan fans det större dhelen
crono.
För Anders Anderssons 5 åhr är med honom på sidsta ting liquideradt och han pro saldo
förklarad till Erick Pehrsson betala 9 d:r s.m:t, hwarwijdh och rätten låter beroo, men det ena
åtniuter frijheetz åhretz ränta är då icke considererat. Alldenstund Anders Andersson då eij
war tillstädes, uthan skrifftel. sig förklarade, så att öfwer frijheeten behörig underrättelse icke
ehrhållas kunde, och såsom Erick [fol. 1295r] Pehrsson medelst det han såldt Helljesund för
skatte, men dhet eij hemula gittat, har giordt Anders Andersson stoor olägenheet, så pröfwas
skiäligt, det ena emot dett andra, uphäfwa, så att af Anders Andersson Erik Pehrsson eij
wijdare må prætendera.
14. Oppböd Mårten Gunnarsson i Högsta dhess fädernes hemman ibid., af syskonen inlöst, 3
gången uthan klander.
Nils Nilsson i Quitzle dhess fädernes hemman ibid., inlöst af syskonen 2 gången.
Mårten Mårtensson Christen Jonssons hemman i Kläppe 3 gången klanderlöst.
15. Dragon Jonas Beckman kiärade till trumslagaren Nils Bergh för dhet han och hans hustru
skall förleden sommar emedan han war i Rödön hoos hustrun gått i boden och dher ransakat
effter stulit godz, medh påstående att dhe dherföre måtte plichta. Nils Berg nekade sigh warit
medh, uthan hade Påhl Siuhlss hustru och hans fölgdz åth och letat effter en matsäk, som
Jöran Pehrson i Högen mistadhe, warandes Bergz hustru siuk och Påhl Siulss hustru intet
stembdh, för dhen skull [fol. 1295v] uppskiöttz dhetta till dess de lagl. inciterade warda.
Bäckman påstodh att Berg budit honom i förlijkning ett båck- och ett getskin, så och ¼ tuna
erter, det Berg nekade.
16. Ehuruwäl att kiyrkiobyman i Marby Zacris Lustig eij wille tillstå sig på Elias Thalins
skogh huggit meera än 3:ne lass wedh, dock emedan han på någare förehållande måtte
wederkiännas sig ochså huggit 6 st. timberståckar, för dhen skull och effter det 18 cap.
Bygg.b. L.L. sakfältes Zacris Lustig till 3 d:r s.m:t, så och att effter mätismanna ordom
ersättia skadan för hwardt lass 1 öre och hwar ståck 2 öre s.m:t.
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17. Andgående dhen ¼ t. korn som Erick Bertelsson i Wåge dragon Anders Wåghalss 1697
blifwit effterlåtit och magazinetz spannemåhlen att undfå, så tillstodh corporalen Ekerot sig
dhensamma på Anders tillåtelsse undfått, efftersom han eij skall dhensamma hafft, af nöden
utlofwades dhen af dess först fallande augment [löneökning] betala, och dherföre, såwijda
Ekerot är solvendo, bör samma ¼ t:na af hans löhn clareras. Men i widricht fall bör Wåghalss,
[fol. 1296r] hwilken dhen eliest borde uttaga och swara före, den betala.
18. Såsom Joen Hielte i Imnäs genom Joen Olsson i Årwijken sig låtit uhrsächta det han
emot h:r cappitein Lilliecrantz eij kunna comparera för drag. Anders Hwass, som medh
honom till Norje skull öfwerfölgdh, efftersom och Tohl Tohrfinnsson i Bruke med Helgie
Slågh[?] i Wälwijken dher uthi intresserade, dy skulle dhe samptel. till nästa ting häröfwer
instämmas.
19. Uppå fältwäbelen Örns enkias wängnar kiärade dragon Matz Örn till Anders Olsson i
Höhle och Pär Olsson wijdh Åhn, williandes att såsom på dheras caution dragon Jeremias
Menlöös fått resa här ifrån och såledz tillfälle at rymma bordt, dhet måtte för dhen skull dhe
umgiälla dhe 12 d:r s.m:t Menlös för een skintröija war henne skyldig, helst som Pehr
Ehrsson dhessuthan niutit 7 månaders ränta och 1 tunna magazins rågh för halfwa
penningarna. Swaranderne förklarade att dhe allenast cauerat för Menlös, det han till
regemäntet skulle återkomma, men intet för hans giäldh och skuldh, dhen dhe eij afwettat, och
i fölie dheraf hade Pehr Ersson [fol. 1296v] skaffatt swänsk karl i stället, som honom mycket
kostat.
Örn wille påstådh att bönderne wiste dhet Menlös war skyldig [för] tröijan, som af dhem
förnekades, uthan berättade h:r fändricken Reit det för honom. Menlöös hade uthsagdt att han
dherföre hoos enkian arbetat. Örn sade att för dhet skall han fått en hatt om 6 d:r, en tröja om
6 d:r och ett par hanskar.Wijdare bewijs fans intet, utan att h:r capitein berättade dhet
bönderne allenast cauerade för dhet han till compagniet skulle komma, men intet för hans
giäldh. Och alldhenstundh Örns änkias fodran hoos Menlöös hwarken är bewijst, eij heller att
bönderne för hans skuldh och giäldh caverat, för dhen skull kan för än bättre bewijs uptees
häradzrätten dhem icke heller uthi detta grauera.
20. Dragon Olof Quick tilltalade Joen Pehrson i Hälljesund om för hemmanet ibidem,
hwilket Joen Pehrsson åbor, men Quick förmenar sig wara mehra berättigat till, som han är
närmare i bördh, williandes för dhen skull uthlösa Joen Pehrsson, alldenstundh drag. Olof
Mälman, som hemmanet wunnit, [fol. 1297r] alldeles oförmögen wara skall Joen Pehrson
utlösa, helst och hemmanet skall falla i wanbruk förmedelst ingen wiss åbo sig dhet antager.
Olof Mällman påstodh att niuta sin erhåldne dom och bördh tillgodo, efftersom hans [Quiks]
hustru är syskonebarn med ägesmännen, men Mälmans hustru medh dhem systrar. Af den
öfwer dhetta hemman håldne huusesyn d. 30 octob. sidstleden fans fehlachtigheeter dherpå till
34 d:r 5 öre s.m:t, hwarföre påminte h:r capitein att en duchtig åbo dherå må komma, som
sådant kan upprätta. Emedan Mälman eij skall dertill wara mächtigh, dock emedan Mällman
som nästa bördeman en gångh är lö[ss]en tillärkiend, så måtte dherwijd förblifwa, så frampt
han intra fatalia förmår hemmanet till sigh lösa, hwar och icke, behåller dhen af slächten, som
då lösen gifwa kan, till hwilken ända så för huseröta som annan skuldh det 1 gången
upbiudas.
21. Nils Gunnarsson i Hogsta andhölt om fasta på hemmanet Hogsta om 4 tu:l, dhet han
effter häradzdomen d. 22 de:br 1697 för 97 d:r 16 s.m:t, så och 17 d:r inlöst af dhess systerson
[fol. 1297v] Erick Ekman, och nu dhermedh lagfarit, så att det d. 27 octobr sidstl. ståndit natt
och åhr, då drag. Olof Hammarströms hustru Märit Bengtzdotter och wille klandra, effter hon
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war Ekmans faster, williandes det uplåta Johan Jacobson från Sällsiö, hwilken war medh
Ekman tremening. Men emedan hustru Märit eij allenast har sine fatalia, effter det 2 cap.
Jordb. L.L., försummat, uthan hon och det icke för sigh, uthan för Johan Jacobson börda, som
är fiärmar i slächt än Nils Gunnarsson, alt dherföre kunde häradzrätten det icke attendera,
uthan dömbde Nils Gunnarsson att få fasta, hälst Ekman intet hade att säija, uthan Nils
Gunnarsson effter 1695 åhrs domb och ändå öfwer hadhe hemmanet betalt.
22. Olof Nilss hustru i Mårsund klagade öfwer pijgan Agnis i Snusbacken och det tahl hon
bracht ut om henne hoos kiyrkioherden, som skulle hon någon widskieppelse bruka,
begärandes dheröfwer på henne laga straff. Agnis påstod sigh sagt dhet [som] sant är, ty då
hon tiänte hustru Elin, badh hon henne taga från grannen Mårten Olsson i dhess fäähuus foder
och dyngia utur fäähuusgluggen, sampt aska utur eldgrafwen, och bära till hänne att gifwa sin
[fol. 1298r] boskap, så skulle dhen wähl trifwas, men grannens blifwa ilak.
Hustru Elin nekade, föregifwandes Agnis hafwa dhet af afwundh sagdt, för dhet hon
hänne tilltalt om något smått som bordtkom, särdeles att ullen rycktes af fåren, och effter
Agnis hon funnit 1/8 mark ull, dhen hon giömdt, hwartill Agnis nekade, då Elin beropades
sigh på gamla pijgan Elisabett, som berättade att dhe och welat skylla henne för hafwa tagit
dhenne ull, men Agnis skall änteligen kiändz dherwijdh. Men dhet nekade hon nu, ty hon
wiste wähl att maatmodren tänckte hänne alt ondt till, och effter Lissbetta klagade sigh så illa
hade hon för henne sagt att dhen ullen dhe funno igen hon tagit, hwilket hon giorde i sin
tookheet, men betygade alt stadigt att hon det eij giordt. Att öfwertyga Elin lärdt Agnis detta
wore nu inga skiähl. Uthan detta fodrade Agnis sin löhn från Ky[nde]rsmässa till hösten 2/3
dhels åhr, dhen Elin med sin man sade sigh henne eij wägradt, och tillsades dhe henne att
betala med 6 d:r 24 öre, så och skoor och linkläder effter proportion, men medh beskyldningarne upskiutes att bättre bewijs få i dhet ena som det andra må kunna erhållas. [fol. 1298v]
23. Öfwer twisten emellan Nils och Olof Gunnarsöner i Hogstad om hemmans bruuket
efftersom Nils hade tagit Olof in medh sigh, förentes de så att Nils brukar 2/3 dehl och Olof
1/3 dehl i proportion, hwaraf de och gifwa utlagorne. Eliest förehöltt häradzfougden Nils
Gunnarsson huru han kommit till att uthan lof intaga sin brodher på detta hemman, hälst han
utan pass här från landet war gången, då Olof sade sigh dhet allenast giordt i åhr för
barmhärtigheet skull och eij wijdare. Dhess pass från Norje hade Olof wijsat häradzfougden,
men ländzman refererade att Olof i Nahlögället skall till en enkias dotter frijat och dhen rådt
medh barn, så att pastor önskat att få honom igen. Men till alt sådant nekar Oloff.
24. Erick Nilsson i Gåije hade instämdt åtskillige som medelst drag. Malms tillskyndan
handlat med hans hustru, såsom först färjeman Joen Nilssons hustru i Röödens sundet för en
teen-smörask, ett snörlijf och en sametzmössa, dheraf hon allenast tillstodh mössan,
hafwandes Malm först satt i pant en blå klädeskiortel för 1 ½ d:r [fol. 1299r] s.m:t, sedan tagit
dhen åter och satt mössan i stället. Han hade och berättat att dhet kom Erikz hustru till och
Joen Nilsson eij annat wettat än Malm war rätt i sin ährende. Malm tillstoodh sigh fått härpå 1
½ d:r s.m:t, dheraf Ericks hustru bekommit 2 caroliner, och 3 d:r behölt han för sitt omak,
klagandes att hon giordt honom stort beswär medh dhetta.
Men hustrun påstodh dätt Malm med en grof eedh nekade, dhet ländzman begärte att
resenteras. Smörkannan och snörlijfwet tillstod Malm att hustrun gifwit honom i pant emot 19
öre s.m:t, det hon förnekade, uthan skall Malm det begärat. Wijdare klagade Erik Nilsson det
hoos Za[c]ris Jonsson från Owijken Malm uthsatt en klädesskiortell rödh och hustruns
wijgningzringh, dhertill Malm nekade, påståendes att drag. Carl Vejmer det giordt, hwilken
dherpå fått 9 d:r, för hwilken hon kiöpt smör. Dhenne Veimer war eij tillstädz, dock
wederkiändes Zacris Jonsson att Veimer med dhesse saker warit till honom, och som han eij
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annat wiste än detta war rätt ährende, dy lånte han honom penningar. Erick påstodh att det
som honom såledz orättmäteligen war afhänt, [fol. 1299v] hon måtte igenbekomma, men som
Erick eij låtit alla instämma så att saken fullkombl. kunde slutas, dy skulle alt dhetta hoos
ländzman insättas, och dhesse alla handelsmän till nästa ting stämmas alla på en gång, domb
att undfå, dock skall Malm för swordomb effter 3 punct i Kongl. Maij:tz placat om eder böta
1 d:r s.m:t.
25. Förehades hållen huusesyn på skattehemmanet Helgesund 4 tu:l, dragounehåldh wijd
Hallens compagnie, hwilket Joen Pehrsson åbor, men dragon Möllman i bördh wunnit.
Fehlachtigheterne æstimerades till 34 d:r 5 s.m:t, som innom 3 åhr böra bättras, och i medler
tijdh inteknas jorden till Kongl. Maij:ttz säkerheet och skatteman pålagd för bristen swara.
26. Uthi nämdens och tingzallmogens närwaro undersöktes om föliande hemmans ödesmåhl.
1. På Norderöön Hof, 3 tunl., som intygades sedhan 1675 legat öde, då sista åboen dragon
Jonas Fogel rymbde dher ifrån till Norrie, hwarpå swåra åhr inföllo, så att ingen dhet upptaga
kunde. Och dhen håldne synen [fol. 1300r] d. 25 octobr fans alla husen förruttnade,
giärdzlegårdarne förfallne och åkeren i fast lägda, hwars upbruukande är skattat till 179 d:r 30
öre s.m:t. Anders Påhlsson har innewarande åhr det på frijheet upptagit, och såsom härtill fans
ringa lägenheeter, ingen timber, näf:er eller fångeskogh, ringa slått, intet fiskie, quarnställe el.
fääbodar, så och knapt muhlbete, så pröfwade nämbden att under 12 åhrs frijheet det eij kunde
komma till sin fullkombligheet.
2. Trusta hemmanet, sammaledes på Norderöön, 4 tunl., är 1674 afbrändt och sedan 1675
öde legat, då enkian hustru Dorde der bodde, hwilken uthi de swåra tillstötande åhren eij
förmåtte det igen upprätta. Wijd dhen skiedde synen är det äfwenledz funnit till huus, åker
och slått och stängsell alldeles nederrött, och att dhet under 219 d:r 10 öre s.m:t eij kunde till
sin fullkombligheet bringas. Härtill woro swaga lägenheeter, lijka som wijd dhet förra, och
slåtten myckijt ringa, dherföre nämbden intygade att det eij häller under 12 åhrs frijheet kunde
excoleras. 1696 hade wähl Zacris Lustig der settat, då för sin [fol. 1300v] siukdom intet kunnat
uträtta. Men 1697 är Erick Simsson dijtkommen.
3. Jälsta på Norderrön, 4 tunl., är och 1674 öde lembnat, då en benämnd Sven Olsson
dherpå settat, men så uthfattigh blifwit att han har måst gåå dher ifrån och blifwit tredieman.
Detta hemman är sammaledes wijd dhen håldne synen befunnit alldeles så till huus som hagar
förfallit och åkeren i fast legde, dherföre till dhess upprättande äro 175 d:r 16 öre s.m:t af
synemänen utsatte. Härtill funnes icke heller några bättre lägenheeter än som till dhe förra,
uthan ängen angående ringare, emedan dhen skall uthi pastoris h:r Måns tijdh dher ifrån wara
wunnen till öfwerste capitein booställe Wällwijken, så att Pehr Pehrsson, hwilken hemmanet
på frijheet hade upptagit åhr 1696, sade sig eij mehra kunna föda än [en] koo och en häst,
förutan små fää. Dhetta hemman pröfwade nämbden eij ringare kunna uprättas än under 12
åhr medh dhe redan åtniutne.
Dhesse ofwanstånde 3:ne hemman angående blef och noga undersökt och af nämbden
med allmogen intygadt att dhe eij blifwit öde [fol. 1301r] genom någon ägornes afsöndrande af
dheras husbönder, eij heller förmedelst räntornes olaga förhöijning, dagzwärkie el.
skiutzande, så hade icke heller under warande ödesmåhl någon brukat och nyttiat dhess ägor
och slått för grääsgiäld, förutan hwad i krigztijden bärgades till ryttarehästarne. För öfrigt som
dhesse hemman beståå af en mycken ringa slått, deröfwer åboerne slagit, så heemställes högra
handen om dhe ånyo må blifwa refwade och skattlagdhe, aldenstund dhe icke eliest lära
kunna beståndande blifwa, hälst genom dess resolution af d. 23 martij 1695 h:r gen.majoren
och öfwersten Frölingk här dherom förtröstat åboerne på Giälstad hemmanet.
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26. Kierstin Ersdotter från Mattmar kiärade till drag. Jon Krijssman för dhet han förledin
sommar då dhe bägge woro i Qwitzle skall under echtenskapz lofwen henne besåfwit, och 3
gånger med henne sin willja främiat, ändoch hon eij hafwande blifwit, skolandes han gifwit
henne ring och hennes fadher om echtenskap tilltalat, så och af henne lånat en dubbel carolin
och ett [fol. 1301v] 15 öre stycke. Krissman nekade i förstone både till trolofningen och
lägersmåhlet, säijandes att på begäran han för hennes egna penningar kiöpt ringen, dock
omsijder när honom sådant omständel:en förehöltz, bekiännade han sigh med hänne hafft at
beställa. Till dhen påstådde trolofningen woro inga wittnen, eij heller kunde Krigzman
öfwertalas henne att ächta. Hwarföre dömdes de bägge för lönskoläger, han till 40 och hon till
20 m:k s.m:t, så och stå kiyrkioplicht. Dhesuthom skall Krissman tillställa Kierstin dhess lånte
dubbelcarolin och 15 ör st., men ringen må hon behålla.
27. Tillsades drag. Bekman till nästa ting skaffa hijt dhet åberoppade wittne om det honom
tillagde sabbatzbråttet el:r skall domb i saken falla.
28. 1. Förehades boskapslängdhen.
2. Med förmedlingar, gamla och nya, war samma beskaffenheet som för.
3. Gierningzmän woro här inga.
4. Eij heller tiänstlösa och lättingar.
5. Bränwins brännerijet förmåtte sig ingen antaga. [fol. 1302r]
29. Hwardt dhen elgzhudh af biörn rif:en, dhen Pehr Ersson i Hallen funnit, wärderat för 2 d:r
s.m:t, Kongl Maij:ttz 2/3 del och 1/3 dhel den som hitte.
30. Wärderades dhen sadel som Hans Larson Biörkman pantsatt till drag. Mattz Örn för 2 d:r,
för hwilken summa han och stood i pant satt.
31. Capitein wälb:e h:r Gerhard Lilljecrantz uppwiste h:r baron gen.majorens och landzhöfdingens remiss d. 1 septembr sidstleden att determinera hwem som bör byggia och laga
dhen wäg h:r capitein begärer ånyo att läggias från dess boställe Höle, wästan om Hölesiön, in
på landzwägen, efftersom allmogen sedan dhe en gång consenterat att hielpa till bemälte wäg
förfärdigom, skola sedermehra dhertill intet giordt. Dherföre tillspordes allmogen om orsaken
dhertill, då dhe förklarade att dhe hafwa beswärliga wägar ändå att hålla, sedan så hade dhe
allenast lofwat hielpa till samma wäg att arbeta, om h:r capitein med dhess grannar först wille
föra fram wärkett. [fol. 1302v]
Men en dehl wille sigh härtill intet bequämma, och derföre skulle detta h:r gen.majorn
och landzhöfdingen berättas, jemwähl och att dhenne wäg är för bostället tienlig och nödig,
hälst höst och wår då isarne eij bära [och wägarna diupa äro].

Ting den 21 och 22 mars 1700
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21a, fol. 102r – 110v, ÖLA.
Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 724r – 733r, RA.

Anno 1700 d. 21 och 22 martij höltz laga rättegång med allmogen af Hallens tingelag uti länsmansgården Trappnääs och närwarande häradzskrifwaren wälb:de Zacris Warg och nämdhen.
Halfwar Jonsson i Trappnäs
Erik Olsson på Näset
338

Mårten P i Mikelåsen
Påhl Mårsson i Åhlstad
Olof Ersson i Hallen
Påhl Erson i Låsböhle
Olof Eliæson i Järstad
1.

Pär Mårsson i Goije
Pär Mårsson i Höijen
Tyris Jönson i Mårsund
Olof Simsson i Wästaneed

Förelästes dhe Kongl. placater och förordningar som uti Bergz protocoll anförde finnas.

2. Öfwer dhen 8 ½ r.d:r som Jon i Kyrkiobyn war skyldig dragon Anders Svensson föreentes parterne så att nu straxt betalas 4 ½ r.d:r och de öfrige 4 r.d:r med första tillfälle.
3. Såsom dragon Jon Högman måste tilståå, att han med dragon Anders Svedieberg af
lieutn:n Lilles loga stulit ½ tunna korn, hwarom Svedieberg wederkiendes [fol. 102v] sig med
honom interesserat, fördenskull och effter Kongl. straffordningens 3 § så wäl som Kongl.
Maij:tz resolution af åhr 1698 dömdes derföre böta hwardera 3 dubbelt med 4 d:r 16 s.m:t,
hafwandes målsägaren fått sitt åter, dessutan skola de bägge i föllie af Kongl. Maij:tz resolution d. 20 maij 1699 ståå kyrkioplicht i sacristian i stillhet, aldenstund qvantum af det stulne
godzet eij stiger till 8 d:r s.m:t.
4. Tilsades dragon Jonas Beckman til nästa ting at stämma trumslagaren Nils Berg sampt
dess hustru, jempte Påhl Siuls hustru i Låsböhle angående någon tiufebeskyllning effter
gifwen resolution på sidsta ting. \§ 15/
5. Efftersom i föllie af tingzrättens dom sidsta ting \§ 18/ hustru Kierstin i Höle eij har lagl.
instämdt Jon Hielte i Imnäs med Tol Torfinsson i Bräcke och Helges son i Wälwijken, dy
kunde saken nu eij afdömas om dhen dragoun dhe förledit åhr tagit med sig till Norrie. [fol.
103r]

6. Såsom arfwinge effter Gertrud Jonsdåtter i Låsböhle hadhe garmakaren Erick Jonson
instämdt Jon Bengsson, Olof i Torp, Jon Jonsson och Anders Ersson, dels för det arfwet något
ojempt skall wara skifftat, och elliest ringa wärderat, förutan och att Jon Jonsson woro
Gertrudz broders oächta son, som dherföre eij borde arf niuta. Swaranderne intygade at dhe
eij hade tilfogadt garmakaren någon oförrätt, efftersom och hwad Jon Jonson angåår, länsman
med tolfman Påhl Ersson i Lååsböhle wittnade att Gertrud på dess yttersta hade testamenterat
honom en dehl af dess qwarlåtenskap, hwilken bestod alt i löösören, af boskap och något
klädher, betygandes elliest at dhe detta arf i bästa måttan skifftat och delat.
Resolutio. Häradzrätten finner skiäligt at dhen dehl som Gertrud Jonsdåtter har Jon
Jonsson Högman tillagdt, den bör han som ett testamente behålla i krafft af Kongl. Maij:tz
förordning af åhr 1686. Och skulle Erick [fol. 103v] Jonsson garmakare något på delningen
hafwa att tala, lembnas honom effter det 15 cap. Erfdb. L.L. ett nytt skiffta at hålla, hwartill
alla arfwingarne böra med swornom eede återbära det de åthniutit hafwa.
Förehades mantalslängden för åhr 1700.
2. Löösdrifware eller fördelskarlar betygades här inga wara.
På Hallens kyrkiobord såås 1 11/12 t:r.
På Marby dito 2 ½ t:r.
På Norderöö prästebord 2 2/3 t:r.
3. Capplans och klåckarebord woro här inga.
4. Sochneskrifwaren niuter i löhn af hwar bonde 12 öre s.m:t, öfwer- och underofficerare
boställen undantagne.
7.
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5. Färjeman i Snusbacksundet undfåår af hwar bonde i Hallen, Mörsell, Norderön och 10
bönder i Owijken 2 kannor korn, officerare boställen undantagne. [fol. 104r]
8. Attesterade nämden med allmogen at böndagzplacatet redan woro här i tingelaget
publicerat och upläst.
9. Opböd Nils Nilsson i Qwitzle dess fädernes hemman ibidem 2 ½ t:l, af syskonen inlöst, 3
gången klanderlöst.
Oppböd Jon Pärsson i Hälliesund Lars Bengtssons hemman ibidem 1 gången förhandlat
halfft af honom och halfft tilkommer gamla pijgan Elizabet.
10. Cappellanen wällärde h:r Nils Sundell uppwijste et contract emellan sig och länsman
Christen Pärsson d. 12 decembr 1699, deruti länsman på honom transporterar dess med Påhl
Siulsson i Lååsböhle giorde handell om dess hemman ibidem emot pengarnes återbetalande,
begiärandes h:r Nils om rättens confirmation derpå, efftersom hemmanet är både lagbudit och
lagståndit. Men såsom emellan länsman och h:r Nils en ny handell är skedd, så måtte h:r Nils
med detta kiöp för sin dehl låta lagfahra, Sigrid Siulsdåtter [fol. 104v] dess rätt i hemmanet i
alla måtto oförkränkt, blifwandes hemmanet för h:r Nils nu upbudit 1 gången med förbehåld
af Kongl. Maij:tz höga rätt, effter hemmanet är såldt utom bördhen.
11. Angående dhen beskyllning som pijgan Agnes tillagdt hustru Elin i Mårsund, som skulle
hust. Elin lärdt och tilhållit Agnis föröfwa någon widskeppelsse med boskapen, på det han
deste bättre skulle trijfwas, så tilspordes Agnes om hon nu sedan sidsta ting erhållit några
skiäl at öfwertyga hust. Elin detta, hwartill hon swarade neij, förklarandes elliest detta giöra
henne ondt, at hon så beskyllat hust. Elin, och dherföre återkallade hon sina ord, bediandes
om förlåtelse. I anseende till hwilket hust. Elin med sin man detta till rätten sköte, warandes
nögde med dess slut. Då sedan detta af nämden öfwerlades och resolverades [fol. 105r] att
såsom Angnes denne beskyllningen intet påståår, utan sina ord rättat och sitt förseende
afbedit, dy skall hon derföre effter det 20 och 43 cap. Ting.b. böta 3 m:k s.m:t, och det i föllie
af Kongl. Maij:tz resolution d. 19 decembr 1699 till fyradubbelt eller 3 d:r s.m:t, aldenstund
det emot hennes maatmoder skedt är, blifwandes hwariom och enom förbudit, wid laga straff,
detta hust. Elin i någon måtto förekasta.
12. Sakfältes dragon Jonas Åberg och Kierstin Mårtensdåtter för begådt lägersmål, han till 40
och hon till 20 m:k s.m:t, så och ståå kyrkioplicht. Till barnetz underhåld till dess det sig sielff
kan sig födan förtiena skall Åberg, i föllie af Kongl. Maij:tz resolution af åhr1697, ärläggia 3
d:r s.m:t.
13. För uteblifwande wid upropet sakfältes Jacob Nilsson i Gåije, Pehr Byman, dragon
Röberg och dragon Matz [fol. 105v] Örn hwardera till en d:r s.m:t.
14. Trädde för rätten beskedelig man, Faste Tholsson från Wällwijken och Sunne sochn,
framteendes en lagbudhin pante- och kiöpeskrifft af d. 23 decembr 1697 och 4 januarij 1698
med Pär Olsson Byman om Wärköö hemmanet på Norderöön af 6 tunnel. för 252 d:r 16 s.m:t,
hwilket altsedhan d. 20 febr. 1699, då det 3:die gången upbödz, har lagståndit, och dy anhölt
Faste Tolsson nu om skiötning derpå, aldenstund ingen af bördemännen lagl. klandrat, då
Bymans swärfader Hans Biörkman nu såwäl som wid sidsta upbudet wille klandra, men hade
inga pengar.
Och aldenstund fatalia således för Biörkman och de flera bördemän effter det 2 och 7 cap.
Jordb. L.L. woro förbij, dy wardt i anseende till dhem Faste Tolsson fasta bewilliat, så att dhe
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eij wijdare må hafwa härpå att klandra, dock Kongl. Maij:tz höga rätt i alla måtto oförkränkt,
emedan til detta hemman Faste Tholsson är obördig, hwarföre kan intet dombref uthgifwas
för än merbem:te [fol. 106r] hemman blifwer Hans Kongl. Maij:t i underdånighet hembudit,
warandes det dragonehåll wijd Hallens compagnie, har god åkerjord, tarfwelig men merendels
widt aflägen skarp slått, på sielfwa öön nödtorftig timber, wed och gierdzelfång, sampt
mulbete knapt, qwarnställe på andra sijdhan siön en dehl, så och fiskewattn omkring öhn,
ringa elgzwåhnor eller afradzlandh, elliest gammalt skatte, som nämden eij annat wiste
intyga.
Här emot inlade Biörkman d. 29 martij wedepenningar, hwilka såwida emottages, som
han skulle kunna wijsa fatalia till inbördandet icke än wara ute, men at här medelst fatalia
emot lag för honom skola kunna prolongeras, det kan rätten eij giöra eller deruti appelation
tillåta.
15. Upböd Olof Jöransson i Brasta Nils Gunnarssons hemman i Hogsta, som han kiöpt för
150 d:r s.m:t 1 gången, hwarwid företogz det klander som dragon Olof Hammarströöm på sin
hustrus wägnar förde emot Nils Gunnarsson, för det han utom börden såldt detta hemman och
sedan at af de 97 d:r s.m:t 30 d:r s.m:t för Hammarströms swärmoder äro afdragne, och de nu
willia hafwa dehl uti, aldenstund gumman straxt [fol. 106v] dödde. Nils Gunnars hustru sade sig
hemmanet dyrt betalt och kunde intet mehra gifwa. Hammarström swarade at i stället för 118
d:r s.m:t Nils för detta hemmanet gifwit, har han nu fåt 150 d:r, dertill hust. Gertrud swarade
att der under kommer och dragoune monderingen. Häröfwer föreentes parterne att Hammarström med hustrun afstodo sin bördzrätt aldeles emot 6 caroliner, så at dhe eller deras barn
aldrig skola derpå tala, hwilka pengar Hammarström straxt fick. Om modrens underhåld, söke
Jon Pärsson i Hälliesund.
16. Såsom Mårten Olsson i Mårsund lagl. war stämd emot Olof Pärson i Högen och Rätans
sochn om 9 d:r s.m:t, som en rest på en saltkiettell, men sig ändå eij instälte, dy, effter
processens 2 § företogz saken. Och emedan med honom tolfmän Tyris Mårsson i [fol. 107r]
Mårsund med Påhl Ersson i Lååsböhle wittnade det Olof Pärssons fodran hade sin richtigheet,
dy effter högstbem:te § dömdes Mårten Olsson desse 6 d:r s.m:t betala och wid nästa ting
wijsa förfallen, och sedan återwinna om han will och gitter, imedlertijd må Olof Pärsson desse
9 d:r emot borgen lyffta och tilträda, men om domen Mårten Olsson nu straxt tilsäija.
17. För felachtig byggnad inteknades Jacob Nilssons hemman i Gåije, och skall i sommar
dher hållas husesyn.
18. Tillsades Pär Andersson i Swedie att i fall han med goda will gifwa dess grannar dehl af
dhen elg han fått på byskogen, skall dhen wärderas och de deröfwer honom tingz föra.
19. Angående dhen sölfwerbäkare som Hans Biörkman pantsatt hoos Jöran Pärsson [fol. 107v]
i Högen för 10 åhr sedan emot 10 d:r s.m:t och ¼ t. korn à 1 d:r, så wägdes samma bäkare och
fans om 11 lod à 11 m:k lodet, dhen Biörkman honom lembnade i betalning taga.
20. Hans Olsson i Önsta tiltalade Mårten i Bäck om en slått, Kiäringmyran wid nampn, som
för skall legat till Önsta cronohemman, men Mårten innehafwer och Hans Olsson återfodrar,
efftersom till cronohem:t alltför ringa slått wara skall. Mårten Mårsson swarade dher emot att
dhenne slått af gammalt woro kommen från Byen genom giffte till Önstad, och när landet
först kom under Swerige igen, då hade Olof Halfwarsson i Byen och Olof Olsson i Önstad
derom twistat, då bem:te eng är blifwen dömd till Önstad, men när Olof Halfwarssons broder
Lars ett åhr dher effter kom hem från Tyskland, skall han wunnit besagde eng åter till Byen,
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dock sedermehra så föreenatz at Olof i Önsta skulle behålla hälfften emot 2 r.d:r ärläggiande,
dhen han lånte [fol. 108r] af Mårten, och ändå 4 r.d:r derutom hade han Mårten som arf att
fodra från Önstad, för hwilka 6 r.d:r ändå 1 r.d:r till han fått dhenne eng i pant, hwilka
penningar, när han fåår åter, will han offtabem:te äng afståå, berättandes att om och god åhr
räknadh skall där fåås 2 lass lägde och 2 lass myr-höö. Hans Olsson föregaf att der skall
blifwa 7 lass åhrligen, Mårten swarade att han och rögdte upp mycken slått.
Till upplysning blefwo wittnen edeligen hörde å Mårtens sijda, gamle mannen Christen i
Kläppe och på Hans Olss sijda Gunnar Olsson i Tifwarsgårdhen.
Wittnandes Christen at för 50 och några åhr sedan tiente han befallningzman Niure, som
bodde här i Hallens sochn, då kom Lars i Byen från Tyskland heem och war corporal, och på
tinget kärade på dhenna eng, då hörde han Niuren säija, när han från tinget heemkom, det
corporalen wandt igen Önsta engen till Byen, wijdare wiste han intet, tog afträde. [fol. 108v]
Och förekallades Gunnar Olsson, hwilken effter sin gamla fader berättade at dhenne eng woro
till Bäck kommen från Önstad genom pant à 6 r.d:r och det i gambla tijden, och mehra
kundskap hade han intet, tog afträde \vid. n:o 26 infra/.
Då detta måhl sedan öfwerlades och slötz, att såsom ingen på cronohemmanetz wägnar är
som talar, så kan nu ingen dom häruti skee, utan tilsades häradzskrifwaren härom med
häradzfogdhen conferera.
21. Företogz til änteligit sluut dhen emot Elias Thalin angifne saaken för plägat lägersmål
med pijgan Anna Pärsdåtter i Backen, då dragon Erick Telgeman hördes och wittnade at den
tid han war hoos Thalin han aldrig förspordt honom pläga något medhåld med Anna uti dhen
ringaste måtton. Elias betygade och på det högsta sin oskuld och at utan orsak han så ohemult
woro angifwen. Och emedan pastor h:r Erik Staf detta angifwit, så önskade rätten [fol. 109r] at
effter dherom skedd notification han sig hade nu instält, men som dhenne saak länge nog ståt,
så fördristade man sig icke dhermed längre upskiuta, uthan sedan förra ransakningarne woro
upläsne resolverades.
Att ehuruwäl det befinnes det Elias Thalin en och annan gång kastat sig i säng med Anna
Pärsdåtter, så kan dock häradzrätten icke där utaf äntel. dömma och sluta att dhe äntel. skola
med hwarannan plägat något olofligit umgenge, aldenstund hwarken barn bära wittne, eij
heller har någon sedt dhem under det de en eller annan gång kommit i säng, de någon sådan
odygdt föröfwat, uthan när det händt at dhe en gång kommit i säng hafwer det skedt när andra
warit inne, jembwäl och i samma säng legat, warandes eij heller till detta talet någon wiss
grund, uthan är det genom dragoun Törnberg utkommit, som är [fol. 109v] Thalins afundzman,
så at fördhenskull häradzrätten i betraktande häraf skiäligt finner Elias Thalin och Anna
Pärsdåtter uti detta måhl aldeles att befrija. Hwad bekostnad länsman har i dhenne saken med
en och annans effterskickande giort, det bör som i en criminalsaak af socknejembnaden
honom godtgiöras.
22. Tilsades länsman alfwarligen at förbiuda Hans Larsson Biörkman det han uti ingen måtto
ofredar Faste i Wärköön på åker, eng och egendom, alt wid laga straff tillgiörandes.
23. Bewilliades Jöran Pärsson i Högen fasta på dess fädernes hemman 4 t:l, af syskonen och
swågrarne inlöst effter kiöpeskrifften d. 9 jan. a:o 1698, aldenstund det nu fans lagl. upbudit,
och sedan d. 20 febr. 1699 oqwalt ståndit, warandes kiöpeskillingen [fol. 110r] betalt, så att
ingen hade dherpå at tala.
24. Förekom Pehr Tagesson i Wästaneed och Norderöön anhållandes om fasta på Wästaned
hemmanet 2 ½ t:l, hwilket Johan Jöransson i Brasta d. 14 febr. 1698 kiöpt af Nils Jönsson för
90 d:r s.m:t, men Pehr Tageson som bördig på dess hustrus wägnar klandrat, och i börd
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wunnit d. 26 oct. 1698, och ehuruwäl Nils Hansson i Böle wid 3:de upbudet d. 20 febr. 1699,
som närmare klandrat, så har han lell [likväl] det eij fullfölgdt. Och aldenstund Pär Tagesson
på hustruns wägnar war i börd således att hans hustru är brordåtter till Olof Bengssons hustru,
som ägde hemmanet, hwars fader war Jon Andersson i Järstad. Hans dåtter är Olofz hustru
Berit, och Pehr Tagessons swärfader, Erik Jonsson, hennes brodher, dy dömdes det til fasta,
aldenstund intet klander war, [fol. 110v] utan kiöpeskillingen jembwäl war richtigt betalt.
25. Sidst inlade Mårten i Bäck 2 st. attester, dhen förra af 15:e april 1694 af Hendrik Olsson
wid Åhn, som wittnar at denne eng legat från gammalt till gårdhen som Halfwar Olsson i
Byen åbodt, men med Halfwars farfars syster skiänkt till Norderön, då han dijt blef gifft, i
dess lifztid at nyttia och eij längre. Dhen andra attesten af Olof Pålsson i Ytterhallen d. 11
febr. 1696, hwilken och betygar det denne slåt hördt till Byen, men kommit derifrån, men för
40 åhr sedan, något för än marchen 1655 gick till Pålen, återwunnen. Desse bägge män woro
nu döda. \Vid. § 20 höst./

Ting den 7, 8 och 9 november 1700
Källa: Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv (Jämtlands län), vol. E XI e:3818, fol. 1136r – 1156v, RA.
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:21 b, fol. 452r–474v, ÖLA.
Pagineringen följer hovrättens version.

Anno 1700 d. 7, 8 och 9 november höltz laga ting med allmogen af Hallens tingelag, närwarande befallningzman wälb:de Bertold Alander och nämden, som wid wårtinget är annoterad.
1.

Upplästes dhe Kongl. placater som wid förra protocollen finnas uptecknade.

2. Dhet hade kyrkioherden ehrewyrdige h:r Erich Staaf låtit instämma capitein wälborne h:r
Gerhardh Lilliecrantz öfwer det att capitein icke skall effter det i sochnestufwan giorde
contract om lofftetz uppbyggiande wijd Sunne prästegård, dess andehl betahla. Då på
capiteins wägnar honom fändricken Reuter enskylladhe att han woro på krijgzrätt commenderat up till Jerpen, hwar hoos och ländzman ingaf en capiteins sedell till honom af d. 31
octob. sidstleden, derutj han förmenar sig icke wara lageligen stämd i detta måhl effter
häradzhöfdingen icke har citationen expedierat, utan ländzman, hwar emot fändricken förelästes Kongl. Maij:tz process 1 §, det han capitein berättar, och för öfrigit som h:r capitein är i
Kongl. Maij:tz tienst commenderat, som effter processens 2 § är laga förfall, dy upskiötz
saaken denna gången, och att capitein till nästa ting, utan [fol. 1136v] wijdare stembning comparerar, hwartill kiörckioherdens prætenderade expenser lembnas.
3. Skallmäijblåsaren Abram Sidenius kiärade till brodren, föraren Axel Sidenbom om någon
rest af dhe 199 d:r 12 kopp.m:t han sig påkåstadt och utlagt wid geväretz fordslande hijt upp i
landet från Stockholm förledne winter, såsom först häst från Jempteland till Stockholm fram
och tillbakas, så och 2 st. hästar till Jempteland han sielf legt à 37 d:r 14 öre styck, giör 149
d:r 24 öre k.m:t. Kosthållet effter Kongl. Maij:tz egen staat 30 d:r, för 4 st. hästar från
Stockholm till Upsala 14 d:r, drickz p:g:r till bönderna som uttogo gewäret 5 d:r 20 öre,
hwarpå han allenast fått 21 r.d:r eller 126 d:r k.m:t, fodrandes dy resten af samma 199 d:r 12
k.m:t.
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Ehuruwäll han hade foog at prætendera dehl i gewinsten af hästelegan, förmedelst det
accord dhe med bönderna giordhe, men det låte han fahra[?]. Sidenbom sade att Abram fått 31
r.d:r specie, således 14 r.d:r i Stockholm eller 84 d:r k.m:t, sedan hoos Molin 96 d:r, förutom
då det så att Sidenbom wore öfwerbetalt. Dertill nekade Sidenius, tillståendes allenast 13 r.d:r
i Stockholm, och hoos Molin 39[?] caroliner eller 63 d:r 24 k.m:t, och ändock Sidenbom
påstod sig lefwereradt mehra, kunde han det dock icke bewijsa, hwarcken med wittnen eller
qwitto.
Elliest dhe af Abram Sidenius prætenderade påster tillstod han dhe 149 d:r 24 ör för
hästelegan, sedan [fol. 1137r] dhe 30 d:r underhåld, men de 14 d:r för 4 hästar till Uppsala sade
han sig andra gången måst betahla, dock hade han dertill intet bewijs. Sammaledes
disputerade han drickzpenningarne, men Abram sade sig dem utgifwit, efftersom han fick
bönderne för så gådt prijs, neml. i stället för 6 m:k mihlen, för 16 öre k.m:t.
Resolutio. Såsom häradzrätten eij kan finna det föraren Axel Sidenbom med skiähl kan
bestrijda dhe poster till 199 d:r 12 k.m:t som skallmäijblåsaren Abram Sidenius af honom
fordrar, eij heller att han därpå mehra har Sidenius tillstält än 13 r.d:r och 34 caroliner på
Andersön, giör 141 d:r 24 k.m:t. Fördenskull pröfwar rätten billigt at Sidenbom skall resten,
57 d:r 20 öre k.m:t Sidenius genstan tillställa, och det som en förtient löhn och contante
utlagde penningar, effter det 16 cap. Rå[d]st.b. och d. 4 § af Kongl. påbud 1669.
4. Erick Pärson i Snusbacken lät ingifwa des faders Pär Jonsons skrifft af d. 2 april 1692,
deruti emot sytning han honom uplåter ½ hemmanet Snusbacken 2 tunl., och sedan en
kiöpeskrifft om den andra hälfften med syskonen af d. 12 febr. 1699 för 66 d:r s.m:t, hwilket
på begiäran uppbödz 1 gången klanderlöst.
5. Det beswärade sig Mårten Olson i Tifwarsgården hurusom förleden octobr månad, då
bröllopet stod hoos grannen Nills Olson, hade han lofwat honom rum för des giäster öfwer
natten, efftersom i giästabudh gården war något trångt, för hwilka han tillrett den östra
stufwan och cammaren innanför sin egen stufwa. En stund på afftonen hade leut. Lille, [fol.
1137v] cappelanen h:r Nills och ländzman Christen Pärson af honom och Nills Olson, jempte
flera af laget blifwit ledsagade till hans gård och liggia. När dhe kommo i stufwan och skulle
in i cammaren war nykelen uthur, derföre wille han, Mårten, in och till den ändan ut effter
yxan, men i medler tijd på hans begiäran hade Olof Jonson i Åhlstad, som war brudens fader,
och för giästerne tingat på rummen, tagit något hårdt i grepanet så att dören gick up, emedhan
låset eij war fastslagit, gåendes så in med lieut. och ländzman, som der skulle liggia, men i det
dhe höllo på at kläda af sig hade dragoun Matz Örn, som der ligger i quarter, kommit inlöpandes, fåendes lieut. för strupen, och förer honom baklänges till bänken, der under han
wäll brukadt mun, men Mårten hade intet förstådt hwad han sade, hwarpå follket straxt hafft
honom uth, då lieut. och ländzman icke längre wille blifwa der, utan förfögadt sig i
österstufwan, där capplan h:r Nills låg, fölliandes Olof Jonson dem dijt, men Mårten blifwit
qwar i sin stufwa, dock eij wettat af för än corporalen Börie Biörkman och Matz Örn honom
öfwerföllo och illa slogo, så at han warit öfwer all blå på den ena axelen, halfwa skiägget
dragit utur honom, huggit honom i fingret, så och slagit honom blånader under ögonen.
När han slapp upp förfogade han sig i andra stufwan till lieutn., men i förstufwan hade de
åtter hafft honom omkull och illa hårdragit, alt in i leutn:s stufwa, där släpte de honom, och på
brudens fader [fol. 1138r] för det han wille taga frijdh, drag. Jonas Biörkman hade och med sin
wäria huggit omkring sig, sworit och låtit illa. När då ländzman wille denne olåt stilla hade
Börie Biörckman fattat i och slagit honom i gålfwet, hwaraf lieut. änteligen waknat och stigit
up, hållandes Biörkman för detta owäsende. Då hade han och öfwerfallit honom så wäll som
capplan, så att ingen för hans öfwerwåld war frij, begiärandes att för sådant de måtte lageligen
plichta.
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Brudens fader, Olof Jönson beklagade och denne öfwerwåld, att hwarken han eller hans
giäster finge bli i roo, efftersom då han bedit Biörckman låta wähl, hade han slagit honom i
mun, så att han illa blöt, så fattat i håret och slagit i golfwet till des qwinfolken honom äntel.
hielpte. H:r Nills klagade och at i det han tillhöldt Biärckman låta wähl och intet så handtera
wärden, hade Biörckman slagit till honom, knutit näfwen för honom, brukat fuhl mun och
faasligen sworit, bediandes fanen taga både lieut:n och de flere.
Det samma intygade och ländzman, att när på Nills förmaning Olof Jonson slapp up, hade
Biörckman stigit till h:r Nills, knytt näfwen och fatat honom, säijandes fanen fahra i ehr, då
ländzman kommit och sagdt: wij hafwa huus- och hemfrijd, hwarmed och Biörckman fattat
honom i håret och hallsen och så slagit honom under sig i golfwet, då äntel. ländzmans och
Olof Jons hustru skilde dem åth, och hade den förra af Jonas Biörckmans wäria fåt en skada i
handen, efftersom han med henne huggit omkring sig i stufwan. Äntel. gingo de uth i
förstufwan, hwarest dhe och hafft fult wäsende med [fol. 1138v] slagzmåhl och annat för sigh.
Effter en stund kommo dhe åtter in, Matz Örn med en stång, Jonas Biörckman med en
dragen wäria, då Börie Biörckman genstan sprungit på ländzman, slåendes honom andra
gången under sig på gålfwet. Jonas Biörckman hade med wärian slagit och stuckit ländzman
så att han fått 5 st. sår på handen och 2:ne af stinget i sijdan. Då Olof Mårtenson äntel. hielpt
ländzman upp, derwijd han ochså fått et blodsår i hufwudet, beklagandes ländzman detta
swåra öfwerwåld, begiärandes på dem samptel. laga straff, och hade de den gången eij sluppit
wäl om icke lieut:n waknat, i det at Örn med stången begynte fahra omkring och slå så att
folket måtte undan, en dhel på ugnen, en dehl under bordet.
När lieut. stod up och befalte dem låta wähl, hade Börie Biörckman stijgit till, fattat
honom för bröstet och slagit i golfwet. När lieut. kom up fohr Biörckman ut, men Örn fohr
ändå kring med sin stång, utj hwilken lieutn. med honom fattade, förde Örn ut och tog stången
af honom, hwilket alt lieut. besannade, och der han icke med denna stång hållit dem ute, hade
de än en gång kommit in igen, men gingo i andra stufwan, der de och leto illa. Derföre widare
olåt at afstyra, hade lieut. stigit in i dören och förmanat dem låta wäl, då Biörckman det eij
mehra achtatt än han gifwit honom fanen, påståendes att för den honom skedde öfwerwåld
och föracht, desse dragouner [fol. 1139r] måtte allfwarl. anses.
Matz Örn exciperade här emot att i cammaren innanför stufwan war han inqwarterat uti,
der hade han om afftonen med Börie Biörckman lagdt sig, men om en stund fåt höra huru
giästabudzfolket kommo med spehl och lius, och hade dy stijgit up. Biörckman kastade sig i
en säng i stufwan, men Örn stijgit bakom förstufwudören. Thalin och Pehr Svimmerberg i
Kläppe hade borit liuset och sagdt: här i den östre stufwan skall lieut. liggia, men lieut. swarat
at han först wille råka finnen, gåendes med hehla hopen i andra stufwan och till att slå på
cammardören. Sedan tager han med Olof Jonson i dören och rycker den upp, och så der in
Matz Örn fölgdt effter, bediandes om frijd i sitt huus, derpå lieut. nappat i en yxa, williandes
med densamma hugga honom.
Derföre hade Örn luppit under med honom, nappat i skafftet och så lieut. emot wäggen.
Yxan hade Örn tagit af lieut., men han nappade honom i håret igen twehändes, Spelman på en
sijda och Olof Anderson i Giärstad på den andra. Alla hade warit druckne, så att de eij wiste
till sig. Äntel. hade Matz Örn, som war i blotta skiortan, gifwit sig baklänges ut genom dören,
och så sluppit dem, fast de refwo sönder skiortan, och så till Sidenbom, hwarest han lånat sig
ett par skoor och en råck, gåendes åtter tillbakas, att see om sina saker han hade i cammaren.
Då lät lieut. taga honom i arrest af Börie, Jonas och Carl Biörckman, [fol. 1139v] hwilka
tagit Örns egne musqveter och satt för dören. Under arrest hade han settat till andra dagen om
middagen. I detsamma lieut. befalte honom tagas i arrest hade han slagit honom en örfil och
stött honom för bröstet, då Biörckman bedit lieut. låta blifwa Örn, effter han nu war i arrest,
för hwilket leut. fattat Biörkman i håret. Till detta alt nekade lieut. på det högsta.
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Örn sade det lieut. war så drucken att han eij stort lär minnas hwad han giorde, emot
hwilket lieut. protesterade at det aldrig woro sandt. Örn sade att lieut. och welat taga hans
wäria och bajonet och slå dem med, om han eij hade giömt dem undan, hwarmed lieut. äntel.
gådt ut i andra stufwan, men corporalen Biörckman med des 2 bröder lembnade om honom
Örn att hålla wackt.
Dher under hade blifwit alarm i förstufwan, effter corporal Biörckman wart utgången, och
dy hade Örn sedt genom dören och blifwit warse at han i andra stufwan slogz, hafwandes
ländzman och Olof Jonson i Åhlsta under sig, qwinfolken och en hoop andra med wedeträän
och annat slogo Biörckman, derföre hade Örn lupit in at skillia dem åth, och i förstone gifwit
Bertill i Åhlstad en örfijhl, effter han med et wedträä slagit Biörckman i nacken. Då hade
lieut. legat och sofwit, men af det bullret waknat, stijgit up och med en pååk slagit Örn
hufwudet, [fol. 1140r] så att det wardt en stor kula effter, dereffter fått en stång at sammaledz
slå Örn med, den han fattat utj med honom, på det han eij skulle fåå hugg deraf, och så
baklänges på dören. Dereffter skall lieut:n slagit effter hufwudet på Biörckman, hwilken och
gifwit sig uth till sängz i cammaren, tijt några woro på dören och welat in, men intet sluppit,
effter haken låg på.
Dher näst före kom Biörckman, hwilken af begynnelsen giorde lijka relation med Örn,
och att han, när bröllopzfolket kommo, gådt up af sängen och kastat sig i en annan säng i
stufwan, såg såledz intet hwad dhe hade för händer i cammaren widare än han hörde deras
alarm.
När då det war bestält hade han stijgit up och i det samma kom Örn från föraren åter,
klagandes huru i sitt qwarter han öfwerfallen blifwit, och då war alt mörkt i stufwan, men
lieut. kom åter in med lius och folket med honom, då han tillsadhe Biörckman at taga Örn i
arrest med 2 karlar han hade hoos sig, och när Biörckman swarade sig intet hafwa något
gewähr, hade på lieut:ns ordres han tagit Örns 2:ne musqueter och fåt en hwar åt sina bröder,
drag. Jonas och Carl Biörckman, ställandes dem wid dören.
Biörckman sade lieut. befalt taga Örns bajonet, till Örn hade och lieut. sagt: sij du, har du
icke belugit mig för h:r major Wulf, att iag brukat soldaterne till skiära, för det dhe skulle
slippa gå på marchen. Dertill Örn nu swarade att han det sagdt och lär det bewijsa. Wijdare
sade Biörckman at Örn bedit [fol. 1140v] niuta frijd i sit qwarter, då lieut. honom slagit, men
Biörckman bedit at han måtte låta blifwan, effter han nu war under arrest, hwaröfwer lieut.
blifwit på honom sticken, gifwit honom, Biörckman, en öhrfijhl, säijandes att lieut. då warit
drucken. Der under hade Carl Biörckman bedit för honom Börie, för hwilket lieut. och slagit
honom, så att han fallit omkull och musqueten i golfwet.
Dereffter hade Carl stijgit up, tagit musqueten, gått bort och giömt sigh, gåendes lieut.
dermed uth och och lade sig i andra stufwan. Lijtet effter hade Biörckman gåt tijt effter att
förfråga sig om Örns arrest, men lieut. hade då redan sombnat, dy hade Biörckman sat sig
lijtet och förehållit dhe andra hwad för owäsende dhe hafft, då Olof Jönson i Åhlstad stijgit
upp och sagdt det han och woro wärd och hielpt lieut. bryta up Örns cammardör, knyttandes
dermed näfwen för Biörckmans näsa, för hwilket han gifwit honom 2 öhrfijhlar, då h:r Nills
kommit honom att förswara, och slagit Biörckman en örfijhl igen, sedan togo qwinfolken
honom bort, nembl. h:r Nills hustru och ländzmans dito, efftersom och ländzman dereffter
kommit och gådt på Biörckman, säijandes: lasbasen, lasbasen, och som Biörckman wäntade
eij annat än hugg af honom hade han med händerna hållit honom från sig, men ländzman hade
ändå fåt honom i håret, tagandes Biörckman honom igen, hwartill [fol. 1141r] Olof Jönson
kommit ländzman till hielp, då Biörkman slagit dem bägge under sig på golfwet, då dhe i
stufwan warande follk, hustrur och pijgor, alla på Biörckman, honom slåendes och
sparkandes, hwilket då Örn warseblifwit, kommit in honom at hielpa från dem.
Bonden i gården, Mårten, hade fåt i en gammal huggpamp, med hwilken han farit omkring och huggit, dock ingen skadat, och emedan Bertill wid detta slog honom bak i hallsen
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med et wedträ, hade han gifwit honom en öhrfijhl, och så sin koos ut ifrån dem, efftersom
lieut. då war upstånden, och med en stång wille slå honom, röckandes honom i hufwudet,
hwaraf han blifwit så yhr at han eij wiste om derunder han tog emot lieut.
Lieut. nekade sig slagit Biörckman, utan effter folket ropade och begiärte hielp emot
Biörkmans öfwerwåld, sade han honom till at wara stilla, deröfwer Biörckman blef sticken,
stötandes lieut., som stod i skiortan, för bröstet, så at han baklänges föll i golfwet.
Jonas Biörckman hördes dernäst och sade at då han stod på den beordrade wachten, hade
Jöns Person i Wästaned kommit och welat skillia honom från musqueten, och dy måtte han
sig förswara. Ländzman hade och med en stång farit omkring, utj hwilken Carl fattat i med
honom, och som [fol. 1141v] han eij wille släppa, slog han åt händren på honom med wärjan,
hwarmed länsman släpt stören. Lieut. nekade aldeles till deras berättelse, så om arresten som
det andra, inläggiandes till sin befrijelse en attest af h:r Nills Sundell.
Ländzman Christen Person, Olof Jönson i Ålsta, Mårten Olson, Jöns Person och Olof
Mårson, dem alla Örn och Biörckman jäfwade, effter dhe woro i slagzmålet interesserade, och
nu på honom klagat, hwilket af actis fans, dock införes deras berättelse allenast relative,
berättandes att sedan lieut. lagt sig, hade Biörckman kommit in till dem, der begynt
grufweligen swäria, och när han derföre warnades, fattat Olof Jönson i håret och honom i
gålfwet slagit, så och de flera som till honom kommit, hwaraf lieut. waknat och welat
detsamma stilla, men han såwäll som de andra giästerna af Biörckman och des bröder blifwit
öfwerfallne. Wijdare åberopade lieut. och ländzman sig till wittnes h:r Nills hustru, som dock
eij war tillstädes, drängen Olof Jonson och pijgan Ingeborg Ersdotter, hwilka med parternes
samtycke aflade edhen, och hördes separatim.
Ingeborg wittnade det hon eij gifwit så noga på för än Biörckman låg på [fol. 1142r]
Mårten Olson på golfwet, då prästen let illa och wille med på, hwem han mente förstod hon
intet, men qwinfolken hade hindrat honom. När Mårten slapp hade Biörckman slagit på
ländzman och slagit honom under sig, hållandes ländzman i håret och han honom igien. Jon
Biörckman hade farit omkring med en bar wäria, slåendes dem som öfwer kom. Örn hade och
kommit in dem at hielpa, men såg honom intet slåå någon, allenast att Biörckman skutit lieut.
för bröstet, så att han farit omkull. Huru Biörckman först kom in såg hon intet, eij heller hade
hon någon kundskap om alarmet i cammaren eller Örns arrest. Tog afträde.
Olof Jonson berättade att då lieut. sof, kom Biörckman in, sättandeds sig på sättet, huru
de tahlades wijd bad Olof Jönson det Biörckman eij skulle swäria, dhe hade der huus- och
hemfrijd, hwarmed Biörckman stigit up och fåt honom för bröstet och slagit omkull i golfwet,
skilliandes äntel. prästens hustru och de flera dem åth, då h:r Nills äntel. sagdt några ord och
bedit niuta frijd för sig och de andra, hwaröfwer han blifwit ifrig, knytt näfwen för hans näsa
och bedit honom achta prästen, derpå fattat ihop med ländzman, hwarföre wiste Olof intet,
hwilka 2:ne gånger å rad tumblat omkull på golfwet. Äntel. hade Jon Biörckman kommit in
med en wärja, huggandes med henne [fol. 1142v] hårt och twärt i taket, skrek och ropade, men
såg honom intet göra ländzman någon skada.
Derpå kommer och Örn med en stång, hwaröfwer så wäll som det förra, qwinfollken
ropade och leto illa, så att lieut. waknade, steg och up och wille styra till goda. I det samma
hade han och farit kull till gollfwet, men hwem som haden omkull intet kunnat see, för det
myckna alarmet, allenast det sedt att då Örn kom först in, slog han Bertell Olson, som och låg
på golfwet omkull, i hufwudet med stören. Olof med Ingeborg betygade bägge att de intet
sågo någon slå Biörckman, när han på de andra låg på golfwet, utan wille dhe alla skillia dem
åth.
Ländzmans dotter Karin hördes och, dock utan edh, för den action Biörckman hade med
fadren, och instämde med Olof i des berättelse. Dhe twänne förra wittnen betygade och att
dhe intet märckte om Biörckman woro ond då han först kom in, eller om han då straxt slog
någon, emedan dhe stådt wijd ugnen.
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Emot det att Örn påstådt att han allenast rådde om cammaren och att Mårten Olson ingen
mackt hafft honom bortlofwa, swarade Mårten att han så wäll som Örn hade der inne sin säng
och saker, och nyckelen altid [fol. 1143r] plägade hafwa framme, fast än denna gången han
giömt honom bort, det Örn eij förneka kunde. Elliest påmintes at reglementet om inquarterningen det förmår, det dragoun icke kan någon stufwa sig allena tillägna, utan wara i
stufwan med bonden, hwarest intet boställe finnes.
Till uplysning blefwo och fölliande wittnen hörde, pijgan Kerstin Olsdotter, hwilken med
parternes samtycke aflade eden och betygade det Olof Jönson hade från Mårtens gård blodig
kommit tillbakas i bröllopzgården, klagandes huru han der blifwit slagen af Börie Biörckman,
straxt dereffter hade Kierstin gådt till Mårten, der ländzman och de andra woro, då Mårten i
sin stufwu legat kull i en wrå, men hwem hölt hoop med honom intet sedt, derifrån hon gådt i
östra stufwan, derest Biörckman warit och påstått att han hade Kongens commende. Om en
stund borit hop för Mårten och honom, den Biörckman slagit i golfwet. När han slapp, flög
han på ländzman ochså omkull, hållandes hwarannan i håret, dock så att ländzman legat
under, då ländzmans hustru äntel. hielpt dem från hwarannan, men h:r Nills hade hon intet
sedt röra sig. Tog afträde.
Dernäst examinerades lagel. Christen i Kläppe och wittnade att i det de suto i östra
stufwan hade Biörckman kommit och frågadt hwad dhe på wachtstället hade at giöra, derpå
Olof Jönson till swars gifwit att han der [fol. 1143v] tingat rum för sina giäster, der emot
Biörckman honom förehållit att de brutitt up dören för Örn. Derunder hade Biörckman fattat
honom i håret, slåendes honom under sig i golfwet. Då Christen wellat skillia dem åth, som
och äntel. skedde, hafwandes wid upkomsten Biörckman bedit honom om förlåtelse. Tog
afträde.
Vide n:o 12 infra.
6. Nills Olson på Norderöön kiärade till föraren Axel Sidenbom för det att förledne söndag
effter Michaelis, då han gådt i körckian, Sidenbom med corp. Biörkman skolat kommit i hans
gård och begiärat öhl, då modren äntel. gifwit dem ett stop öhl, men ehuru de påstådt hade de
intet fått mera, derföre hade de welat obligera hans fästermöö, som då war der, at [och] gifwa
sig något, men hon hade det och wägrat, deröfwer Axel och blifwit ond och sworit det han
skulle så laga att bruden om söndagen effter, då bröllopet skulle ståå, icke skulle see
brudgummen, tagandes dermed henne med flata handen wijd kinbenet. Sidenbom swarade at
det allenast warit med skiämpt, att han tog bruden wijd kinbenet, med flata handen, men intet
öhl hade han af dem welat truga.
Nills Olson beropade sig på Jon Lappen, hwilken och warit med, men nu låg siuk, och dy
låtit höra hans relation genom Olof Pärson och Olof Mårson i Tifwarsgården, betygandes de
att han förklarat [fol. 1144r] det han eij förstått, det Axel welat twinga något öhl af dem, eij
heller at han med onska tagit bruden på kinbenet med handen.
Nills Olson sade att det alt war af argheet, för det dhe intet blefwo till bröllop budne,
efftersom och Axel för några dagar sedan för det han eij fick öhl, kastat hans gamla moder
med heet askmöria i ögonen, så att ansichtet blifwit alt öfwer med små blåsor. Axel swarade
at han det intet giort af argheet. Honom förehöltz at han då har giordt det? Ille [Denne] kan
det eij så noga minnas. Ländzman och tollfman Hallfwar i Trappnäs betygade at de sedt
gumman när hon war skadat och hade ansicktett warit alt öfwer med små blåsor, men synen
hade intet deraf fått någon skada. Nills Olsson sade at den gången hade och Axel welat hafwa
öhl, och effter han icke fick skulle han så betahla gumman, han hade och då kastat heet aska
på Nills, men han buckat sig undan. Axel nekade dertill, säijandes det af argheet han detta på
honom dicktat, wittnen hade öfwer denne händellse inga warit.
Desutan angaf Nills Olson att samma mårgon Axel slog hans fästermö, hade han med
corporal Biörckman på sängen slagit drag. Per Swimmerberg, hoos Olof Eliæson i Järstad,
både blodig och honom hårrifwit. Swimerberg tillstod att om afftonen han lånat huus hoos
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denne bonde, och om mårgonen, då han än låg, wiste han [fol. 1144v] intet af, för än Axel kom
in och till sängen fåendes honom för näsan med näfwen så att han blödde, fattandes sedan i
håret och frågat hwad han hade att säija om Biörckman, för de 4 caroliner han skall fått af
honom, hafwandes dhe warit något druckne.
Axel förklarade att dagen tillförende woro de i Marby kyrkia och effter prädikan hoos
Elias Thalin, sedan de der hade inlagt liveriet i kistan, gådt bort en stund, men [om] afftonen
tijt igen att liggia och der intet druckit. Om mårgonen hade de stijgit up och Axel allenast fått
2 supar bränwijn. Wijd bo[r]tgången hade wägen legat genom Olof Eliæsons gård, och dy
stigit in till Swimmerberg och welat honom upwäckia, och på lustigheet [allenast] tagit
honom i näsan, men intet hårrifwit, eij heller talat om carol:n. Detsamma intygade
Biörckman.
Elias Thalin betygade det hwarken om afftonen de druckit, eij heller om mårgonen fåt
mera än en sup bränwijn eller twå, och mera wiste han intet af. Nills Olson påminte att der
ifrån fohro de öfwer siön till honom, och hade den dagen, som war en söndag, intet bewistadt
gudztiensten, som höltz i Sunne och Hallen. Q. hwart de gingo från Nills Olson? Axel
swarade hemåth, men Nills påstod att de först warit till Pär Tageson, derest dhe intet fåt öhl,
emedan ingen war hemma, och så äntel. hemåth. [fol. 1145r] Biörckman hördes och angående
wäsendet hoos Swinnerberg och Nills Olson, och föregaf jemwäll at det woro på narrij, men
honom kunde eden eij tillåtas, effter han så med Nills Olson som Swimmerberg låg i action.
Kiörkioherden h:r Erick Staaf begiärade at effter dese 2 karlar under gudztiensten en
sådan otijdigheet öfwat, at det allfwarl. måtte resenteras, beswärandes sig öfwer den stora
sielfzwåld de en och annan gång wijsa, så att om de eij få näpst, lär ingen för dem niuta frijdh.
Axel förmente att effter ingen gudztienst höltz på Norderöön, wore han för sabbatzbrutt frij.
H:r pastor swarade at Norderön allenast ¼ mijhl från Sunne kyrckia ligger, och reser
församblingen altijd tijt när på Norderön blifwer silentium.
Nills Olson klagade att all denna argheeten woro deraf att de icke blefwo budne till
giästebudh, hwart Axel ändå om afftonen kommit obudin, och gårdzfolket så wäll som
giästerne till förtret. Om natten salva venia skijtit på golfwet i stufwun, der de alla lågo, hwar
effter blifwit en sådan stank att de måtte upp. Axel sade att han alldrig giordt med sitt wett,
utan hafwa dhe detta måst dichtat på honom.
Wärden i gården Olof Jönson refererade att sedan alla hade gåt till sängz, hade Axel
kommit in, swäriandes och regerandes, så att folket blefwo rädda, äntel. [fol. 1145v] hade han
tystnad, lijtet effter åter stigit up, i det han sade att det war Olof Jönsons säng, hade han giort
sin otucht på golfwet, williandes deraf sluta att han ärnat skiämma honom i ansichtet, effter
han eij låg långt derifrån. Bonden gick så uth effter lius, och när han inkom hade Axel setat i
spijsen, då han honom förehållit denne skammen, hwartill Axel swarat at han det intet giordt
för wärdens, utan för giästernas skull. Axel nekade ändå, förebärandes at dhe detta opdiktat
för det han obudin kom tijt. Men Nills Olson beropade sig på wittnen, Olof Eliæson i Järstad,
drängen Gunnar Olson och Ingeborg Ersdotter. Den förra wittnade at då gårdzfolket förehöllo
Axel detta, hade han dertill icke således nekat, men om han skulle det giort, wore det flättia
wärdt. Tog afträde. \Det samma intygade och Gunnar. Tog afträde./
Ingeborg wittnade det Axel äntel. när dhe gingo hårdt på honom hade detta tillstådt, at om
han giort det, woro det icke för wärden, utan för giästernas skull, och om de mockat effter
honom wille han derföre gifwa et par regarns strumpor om 2 carol:r. Axel sade sig det ändå
med sitt wett eij giordt. Q. Om han då war så drucken? Hwilket han nekade, det och dhe andra
tillstodo, utan hafft lagum ruus. Swimmerberg angående, påstod Axel at [fol. 1146r] det war en
saak af intet wärde, utan allenast ett skiämpt, derföre och han med honom förlijktz, det
Swimmerberg tillstod, och att han derpå icke klagadt, efftersom han med Axel aldrig hafft
någon oenigheet, eij heller kunde hålla detta för någon allfware.

349

Resolutio. Såsom af parternes såwäll som wittnens relation det befinnes, det föraren Axel
Sidenbom hwarken af ondska eller med allfware slagit drag. Swimmerberg och Nills Jonsons
fästermö på Norderön, fördenskull kan häradzrätten honom icke heller med wijdare straff
beläggia än allenast derföre at Sidenbom försummat den dagen gudztiensten, och der under eij
hållit sig stilla, utan gådt från den ena till den andra effter öhl. Fördenskull skahl han derföre, i
föllie af d. 6 § i Kongl. Maij:tz placat om sabbatzbrutt böta 5 d:r s.m:t. Öfwer det Sidenbom
kastadt aska i Nills Olsons moders ögon, kan nu intet dömas, emedan han derföre intet är
instämd. Corporalen Biörckman plichte lijkaså 5 d:r s.m:t, efftersom han farit med i samma
ährende.
7. Opbödh Nills Sundel hemmanet Lååsböhle 2 gången med reservato som för, dock utan
klander.
Opböd Johan Jöranson i Brasta på des broders Olofz wägnar Nills Gunnarsons hemman
[fol. 1146v] Högsta, kiöpt för 150 d:r s.m:t, 2 gången, med förbehåld af Kongl. Maij:tz höga
rätt, effter Olof är obördig.
8. Uthi den instämde saken emellan gamla Mårten Mårson i Bäck och Pär Olson i Tosbärg
och Mattmars sochn om skuldfordran, förentes parterne idag, som deras skrifftel. förlijkning
wijsar, det Pär Olson sin skuld 18 d:r effter handen betahlar, derwid rätten beroo och blifwa.
9. Opböd Jon Pärson i Hälliesund Lars Bängtsons hemman i Hälliesund 2 gången, då drag.
Olof Mällman klandrader, som lagl. bör utföras.
11. [!] Utlofwade Jon Olson i Kiörckbyn till Anders Swänson betahla des skuld à 10 d:r k.m:t
med första lägenheet.
12. [fortsätter från § 5] Ländzmans hustrun blef och hörd, dock utan eedh, refererandes att
när Biörckman något illa leet, hade h:r Nills bedit honom tijga och låta Olof Jönson wara i
frijd, dertill Biörckman swarat: mena I att iag skall låta en bonde sättia sig på näsan på mig,
då Olof sagdt: Gud bewara mig der från, gåendes dermed till bänken, hwareffter Biörckman
fölgdt och slagit honom i bänken. H:r Nills hade ändå bedit honom låta blifwa wärden,
frågandes hwem budit honom dijt, då Biörckman swarat det lieutn. hade honom commenderat
på wacht, och så farit ut i en stoor [fol. 1147r] swordom, det h:r Nills honom förehållit och at
med sådan lååt, han hade den onde med sig, derpå Biörckman gifwit till swars: I hafwa fanen
med ehr, och effter han än wijdare anföll ländzman med slagzmåhl, så war h:r Nills wäll till
wägz at gifwa Biörckman en öhrfijhl, men hustrun hindrade det.
H:r Nills hustru Margreta Berghem examinerades därnäst, dock utan edh, effter mannen
war med i detta interesserat, och giorde om begynnelsen lijka relation med ländzmans
hustrun, kunde och intet neka det ju hennes man hade tanke at gifwa Biörckman en öhrfijhl,
effter han swor och framfor så illa, men han hinte intet, effter hon war emellan. På sidstone
när Biörckman låg på ländzman, hade och Örn kommit med en stöör, dermed han slagit
omkring sig i stufwan, men ingen råkat, effter alla flydde undan honom. Hade lieutn. när han
waknade hafft uth dem, så att det sedan blef stilla. Tog afträde.
Biörckman bestridde deses 2:ne hustrurs relation, effter de woro partiske, tillstod dock sig
gifwit Olof Jönson 2:e örfijlar, och honom hårrifwit, effter han knytte näfwen honom för
näsan, det Olof åter nekade till. Angående det blodsåår Olof Månson fåt af Jon Biörckmans
wäria, då han skulle [fol. 1147v] förswara ländzman, tillstod Jonas sig gifwit honom för det han
tagit honom i håret, det Olof nekade till, och wijdare bewijs fans intet. Lieutn. med ländzman
tillhölles at bewijsa det Biörckman warit 2 gånger in och slagitz, hwilket de wäll påstodo,
men emot hans förnekande kunde det icke bewijsas. Ländzman sade at 14 dagar för
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gästebudet hade Jon Biörckman warit hoos ländzman och sagt, der de eij bude dem till
bröllop, skulle de göra dem pust[?], hwarpå ländzman inga wittnen hade, som honom kunde
detta öfwertyga.
Wijdare confronterades Jonas Biörckman med Jöns Pärson i Wästanedh, hwilken aldeles
nekade sig öfwerfallit Biörckman på wachten eller welat honom musqueten afhända, utan då
Jon wille in hade han hållit igen dören.
Rätten wille och höra Spelman och Olof Jöns hustru, men den förra war bortrest och den
senare låg siuk.
Och emedan så många skohla warit inne i stufwan, dy frågades effter om de inga flera
wittnen kunde skaffa, så förehöltz och Biörckman nämbna dem som honom skohla slagit på
golfwet, men det kunde hwarken han eller dhe andra nampngifwa någon. [fol. 1148r]
Ländzman sade att detta alt woro af argheet giort, ty för än han med dhe andra kommo,
hade Örn warit in i östra stufwan och slagit watten på elden, hwilket ländzmans hustru så
refererade att lijtet för än giästerne kommo hade corporalen med dess 2 bröder kommit till
henne och h:r Nils hustru, som då redan lågo i östra stufwan, då Örn och fölgdt med i bara
skiorttan och sagdt det han hördt att leutn. wille liggia i hans cammar, men han hade tagit
nyckelen med sig, att han eij skulle slippa in. I det samma hade leut:n och dhe andra kommit,
som gådt in i andra stufwan, och emedan dhe eij sluppo in i cammaren kom Mårten in i östra
stufwan, williandes hafwa en yxa att bryta upp dörren medh, och som det war mörkt, skulle
han i spijsen blåsa up en sticka, då i det samma Örn slagit öfwer honom en wattubytta och
slächt uth elden, deröfwer bonden blifwit illa tillfrijdz och så uth. Örn tillstod sig slagit wattn
på elden, emedan om han fått upp liuus och yxan igen, hade de dhermed kunnat giöra honom
[fol. 1148v] skada. Sidst frågades om Carl Biörckman hade någon oförrätt tillfogadt, hwartill
swarades neij.
Leutenanten sade sig än fått 2 st. wittnen, dragoun Petter Swimmerberg och corporalen
Nieroot. Emoth den senare exciperade Biörckman för det han hade lieutenantz brors dotter till
hustru, och dy admitterades han intet. Men Suimmerberg aflade eeden och wittnade det han
lyste lieut:n och dhe fleera till Mårtensgården, då leutenanten wille sofwa i cammaren
innanför stufwan, den Mårten honom lofwat, men fant dörren igenlåst, och dy bultadt på och
ropadt, lätt upp, men ingen swarade, hwar öfwer Mårten blifwit ond och sagdt: skall iag intet
råda om min ägen huus. Då hade Olof Jönsson tagit något hårdare i dörren, så att hon gådt
upp, och så lieutn. in och de andra med, men wiste intet af för än Örn kommer och frågar, om
han intet skall fåå hafwa sin cammare och saker i frijdh, bruukandes munnen, och dy hade
lieut:n stijgit upp, men Örn fördt honom emoth bäncken, hwarmed [fol. 1149r] lieutenanten
tagit till en yxa och så Örn uth, men ingen hade han sedt hålla honom i håret, uthan gingo dhe
alla i östra stufwan, derest lieut. gifwit ordres till Nieroot först, och sedan till Biörkman att
taga Örn i arrest, gåendes sedan lieutnanten till sängz och Swimmerbärg i bröllopzgården,
wettandes såledz intet hwadh sedan passerade, wijdare än Örn bedit Biörkman gåå in till
lieut:n och begiära underhålld af honom utj arresten. Lieut. sade att till den ändan han tagit
Örn i arrest, på det folcket skulle fåå blifwa i frijdh, och han ingen wijdare oreda fåå
åstadhkomma.
Sidst förekom Berit Olsdotter, som af Joen Biörckman blef huggen i kindbenet, det han
och tillstod, ehuruwäll han wille föregifwa det wara uthaf wåda och misshugg då hon skulle
hielpa sin broder. Elias Thalin examinerades och, men han betygade sig intet häraf wetta
efftersom straxt han lyst lieutenanten [dijt], han gådt tillbaakas i bröllopzgården. Och emedan
ländzman högel. klagade öfwer corporal Biörkmans otijdigheet, så att ingen fåår för honom
[fol. 1149v] blifwa ofrästadt, dy honom det att bewijsa framkallade han Jöran Pärsson i Haga,
hwilken Biörkman för 2 åhr sedan, då dee woro i Bäck, hade kastadt i spijsen så att han i
hufwudet bränt sig stort håhl. Biörkman sade det wara en förlijkt saak, och han derföre nu eij
heller instämd, Jöran tillstodh att så war tillgångit i deras fyllerij, men hade båda för och
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sedan med honom warit godh wän, och detta tillgifwit, men Kongens saak lembnat ländzman,
hwilket ländzman nu åtalade, påståendes derpå laga straff. Biörkman beklagade att detta nu af
afwund emoth honom anföres, efftersom ländzman det för afwettadt men eij påtalt.
Dhe edel. hörde wittnen Olof Swimmerberg och Christen i Kläppe hördes och om dhe
blånader Mårten Olsson skall hafft. Den förra sade sig allenast sedt honom blå i ansichtedt,
men Christen både på axelen och ansichtet, det samma intygade och h:r Nills med ländzman.
Sluuteligen, på tillfrågan sade parterne sig intet mehra hafwa [fol. 1150r] att andraga, allenast
begiärade leutenanten med h:r Nils och ländzman sampt Olof Jönsson och Mårtten att för den
dem tillfogade öfwerwåld och heemgång desse måtte lagl. ansees. Dhe andra bodo åter om
tillgifft.
Saaken öfwerlades till doms och resolverades som kan sees n:o 33 infra [nedan].
14. [!] Föredrog Joen Larsson wijd Åhn huruledz förleden marcknad i Norrie han lånat
drängen Per Andersson 8 r.d:r anten fåå contant igen eller och waror, hwaraf Per betalt 6 r.d:r
med 2 resterade, dem Per eij will bestå. Per sade sig eij länat mehra än 6, dherföre blefwo
deras wittnen, som lånet öfwerwarit lagl. hörde, nembl. Jeppe Jonsson i Hallen och Erich
Hindersson wijd Åhn, hwilka betygade att talet warit om 8 r.d:r, hwarpå och Per Andersson
tagit emoth penningarne, men intet hade de rächnadt dhem, i anseende till hwilket rätten fant
skiäligt det Per Andersson skall restera af detta låhn, som är 2 r.d:r eller 4 d:r silf:rm:t, straxt
till Jon Larsson betahla, så och expenser 16 öre silf.m:t. [fol. 1150v]
15. Dragoun Per Snabb tilltahlade des hustrus målsman Nils Jansson i Böhle för det han såldt
bort dess hustrus jordepart i hemmat Wästaneedh, fodrandes derföre satisfaction. Nils Jansson
swarade det hans hustru i bem:te hemman allenast 1/6 part effter 1694 åhrs dom tillkommo,
och när de andra arfwingarne sålde sina dehlar kunde han sin hustrus jordepart eij allena
behålla, uthan måtte taga penningar, dem hans hustru har i behålld, hwarmed der Snabb eij
wore tillfrijdz, skall han fåå så stoor dehl i Nils Hanssons hemman i Böhle igen, der emoth
Snabb intet hade att säija. Och dy resolverades att såsom när hemmanet Wästaneedh såldes,
Nils Janssons hustru emoth 1684 åhrs Kongl. placat eij kunde desse 1/6 part i samma hemman
behålla, fördenskull kan Snabb det så mycket mindre åtala, som hans swärmoder än lefwer,
och så länge sin egendom bör och må disponera.
16. Det kärade åter Bertel Halfwarsson [fol. 1151r] till dess hustrus moster Kierstin Joensdotter
om lössen och besittningen af Höhle hemmanet, hwartill på swärmoderens Ingeborgz wägnar
han wille wara så när som systren Kierstin, hwilken barnlös är, och ändå icke lärer kunna
blifwa wijd hemmanet, bruukandes nu det samma en oskyld. Hwar emoth Kierstin inlade 2 st.
häradzrättens domar af d. [21] martij och 25 octobr 1698, som tillärklara henne hemmanet, då
Bertel Halfwarsson äfwen denne qvæstion moverade, men fått afslag, och fördenskull afsades
att Kierstin Jonsdotter wijd erhålldne domar blifwa bibehållen, skohlandes Bertel
Halfwarsson för dom qwahl effter det 39 cap. Tingb. böta 3 m:k silf:rm:t.
17. Såsom dragoun Jeppe Sommar eij kunde effter det 33 cap. Kong.b. L.L. med skiähl
bewijsa dhe 9 m:k kopp:rm:t, et paar skoor och ¼ tunna korn à 6 d:r 8 ör kopp:rm:t wara
betalte, som hans fader lånat af Erich Nilssons fader i Gåje, fördenskull dömdes sonen, som
arf tagit, det alt genstan att clarera. [fol. 1151v]
18. Den twist som h:r capitein Lilliecrantz hade med dess granne Erich Nilsson, om en lijten
slåt på skogen, hwilken de påstodo bägge under sina hemman, men hade inga skiähl, upskiötz
till dess jembföres dehlningen, som af h:r landzhöfdingen är befalladt, gåår för sig att då
considereras.
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19. Tillstod corporalen Börie Biörkman sig wara skyldig dragoun Pehr Swimmerbärg 4
caroliner, dem han lofwade betahla, och honom pålades till Gregorj marknad.
20. Efftersom corporalen Börie Biörkman hade uthsagdt det Mårten Mårsson i Bäck hade
honom för dess hustru misstänckt, fördenskull wardt han och hustrun deröfwer med
corporalen confronterade då Mårtten på det högsta nekade sig de orden fält, eller Biörkman
dherföre misstänckt, efftersom han icke heller sådant det ringaste funnit med honom och
hustrun. Faderen, gamla Mårttn Mårsson betygade och detsamma, men dock har det kunnat
hända att då hustrun gifwit corporalen [fol. 1152r] et stoop öhl ibland, för det han läser för
barnen, har mannen däröfwer warit otåhlig, men intet elliest. Biörkman sade att Mårtten en
gång wehlat slå honom med yxan, för det han satt i stufwan med hustrun, det Mårttn nekade.
Och effter här intet war något skiähl att tillwijta Mårtens hustru sådant, dy förbödz allom wijd
10 d:r silf:m:tz wijte sådan ogrund beskylning henne uthan skiähl tilläggia och uthsprijda.
21. Uppå cappellanens här i tingelaget h:r [Nils] Sundels begiäran om tingzrättens attest att
han så woro af sig kommen, det han icke förmåtte den påbudne contributionen ärläggia.
Betygade nämden att han woro mycket fattig och giäldbunden, hafwandes många barn och
beswärlig lägenheet, så att hans löhn till hans och deras underhåll icke tillräcker, hwar uthom
han ingen egendom har att tillgåå.
22. Corporalen Nils Ekerot kärade till Per [fol. 1152v] Byman för det han tillagdt dess hustru
tiufwestycke, begiärandes för sådant på honom laga straff. Byman swarade att drängen Joen
Olsson för honom sagdt att Ekerotz hustru om en morgon bijtijda han öfwer kommit i
grannens Olofz ertåker, och att Olof Pållsson funnit henne medh ertbördan. Joen Olsson, som
delator, kunde icke edel. höras, berättade att om een morgon bijttijda hon stijgit i ertåkeren,
med samma kom och han, men intet såg han henne taga eller bära något dädan, effter hon och
straxt gådt bort. På parternes begiäran hördes Olof Pållsson edel:n och wittnade det han aldrig
sedt Ekerotz hustru stiähla några ertter, eij heller hade han nånssin tagit ärtbördan uthaf
henne, och wiste alldrig mehra deraf än det drängen Jon Olsson sade att hon war i åkeren,
men intet omtalat att hon någon ärtbörda stuhlit. Ekeroth swarade, kan hända att hon tagit en
ärtskida eller annan, effter hon plägade hafwa halssbränna. Byman badh att som han af [fol.
1153r] desse wittnen är förledd, dett måtte honom detta tillgifwas, förklarandes sig om
Eekerotz hustru eij annat än ähra och godt wetta, bediandes mannen om tillgifft, hwilken war
nögd härmedh, och dy effter det 43 cap. Ting.b. dömdes Byman till 3 m:k silf:rm:t och 24 öre
silf:rm:t expenser.
23. Uppbödh Anders Nilsson i Qwitzle dess faders hemman ibidem, inlöst effter förlijkningen d. 14 octobr 1699, 1 gången.
24. Bewilliades Mårten Mårsson fasta på Christen Pärssons Kläpp[e] 5 tunl:d, effter det war
lagbudit d. 4 novembr 1699, dock så att emedan lössen för några åtherstår, skall för än domen
gifwes deras quitto wijsas.
25. Upbödh Enar Mårsson Myckelåhs hemmanet 2 ½ tunl:d, effter brefwet d. 2 hujus, 1 g.
[26.] Efftersom åthskillige sig understådt uthaff Erich Nilssons hustru i Goije, genom dragounerne Olof Malm och Carl Weimer, dehls att sig förpanta, dehls att kiöpa dee saaker
samma hustru har mannen owitterligen uttagit, fördenskull äro de blifwit instämbde, såsom
[fol. 1153v]

353

1. Joen Nilsson färieman, hwilkens hustru tillstodh sig af Malm hafwa i pant undfått en
sammetzmössa för 1 ½ d:r silf:rm:t.
2. En smörkanna af tenn och et snörlijf hade Malm sielf emoth 19 öre silf:rm:t. Men
halsduuken och et laakan, hwartera för 1 carolin, påstodh han hustrun hafwa honom gifwit,
hwilket dock eij bewijsas kunde.
3. Een röödh klädzkiorttell och wigningzringen hade Carl Weimer satt i pant hoos
Zachris Joensson i Owijken för 3 d:r silf:rm:t.
4. Olof Grelsson i Wahlne och Altzen sochn genom Mallm fått i pant först en kiettell för
3 d:r silf:rm:t, hwilken han sedan bytt igen emoth en kiorttell, som dock nu är igenlöst med
penningar, föruthan et paar lapphanskar, dem Malm såld för 6 m:k, och alldenstundh Malm
och Weimer så wäll som desse lånare hafwa sig understådt, dhe förra att handla med Erickz
hustru, hennes man oåtspordt, dy skohla dhe derföre effter det 5 cap. Kiöpm.b. L.L. böta hwar
sina 3 m:k s.m:t, och de senare, som samma godz emot det 10 cap. eiusd. [fol. 1154r] tituli
emottagit, uthan win och wittnens närwaro, skola besagde pantter till Erich Nilsson åter
lefwerera, och söökia betalningen åter af dem som lånet hoos dem giort, blifwandes allment
förbudit det ingen här effter medh Erickz hustru honom oåthspordt må sig i handell inlåta.
28. [!] Betygade nämbden att dragoun Anders Röberg woro närmast att emottaga hemmanet
Mårtsund effter dess afledne fader Mårtten Olsson, alldenstund änkian eij woro allena
mechtig det att förestå, och dy om hälfften med henne på en tijdh wijd arfskifftet sig föreenat.
29. Angående det beswär Erich Olsson på Näset 1695 på landztinget inlagdt öfwer det intrång honom af cronohemmanet ibidem tillfogas, så kunde nu dertill intet giöra för än wederbörande fullmechtige på booställetz wägnar förordnas.
30. Det wille rätten afsluuta huusesynerne wid Brastad, Hammarnäset och Backen, men som
dhe förhåldne syner och domar eij af capitein woro hijtsände, så kunde härtill intet giöras. [fol.
1154v]

31. Föreentes Erich Nilsson i Goje med Nils Gunnarsson ibidem om aflet af boskapen smör
och ost, som förledne sommar i fäbodarne är wärkadt, att Nils Gunnarsson får 1/3 part och
dessuthan 6 m:k ost [på kiöpet].
32. Ländzman Christen Pärsson föredrog hurusom förledne sommar då ordres kommo till
ländzman att wärfwa kuskar, hade han emoth 20 dal:r kopp:rm:t fått Stritzberg, men sedan
fingo dhe ordres att släppa desse kuskarne, och att dhe som wärfde woro skulle sättas under
vacante rotar, och som här i tingelaget ingen vacant roote war, dy wille ländzman fåå sina
penningar igen. Stritzberg swarade att med honom intet acord giordes, uthan skulle han i
wärfning behålla 8 caroliner ländzman honom gaf och der emoth wara förplictadt att gåå när
ordres kommo, och än skiönt han eij gingo uth, penningarne ändå behålla. Ländzman sade att
det intet är som han har berättat, beropandes sig Jöran Pärsson i Höge till wittne, hwilken
effter aflagd eedh betygade att Stritzberg war accord att blifwa ländzmans kusk, [fol. 1155r] der
emoth ländzman tog upp penningar uhr pungen och gaf honom, men quantum wiste Jöran
intet, effter dhe icke räcknades.
Till penningarne skulle ländzman gifwa honom en klädning om han gingo uth, men hwar
och icke, skulle han behålla penningarne, mehra blef intet af. Ländzman swarade att han intet
så kunde gifwa bort Kongens peningar för intet, uthan begiärde att som Stritzberg är wärfd,
han måtte dhåå ståå ifall wijdare skulle påfodras, det Stritzberg eij kunde wedergåå, och dy
slötz att som Stritzberg wille de på handen tagne wärfningzpeningar behålla, måtte han der
emoth wara wederredo när påfodras för ländzman att gåå åstadh.
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33. [fortsätter från § 12] Resolutio. Häradzrätten har dhenne saaken i behörigt öfwerwägande
tagit, och der öfwer i fölliande sluut stannadt. Först, angående det som sig tilldragit med
dragoun Matz Örns cammardörs upbrytande, hwarwid han klagar öfwer leutenanten Lille, så
och att Örn i samma cammar öfwerfallit [fol. 1155v] lieutenanten, såwäll som i östra stufwan,
sedan om Börie och Jonas Biörkmans otijdigheet emoth lieutnanten, sampt Örns arrest, det är
alt sådant som i föllie af Kongl krigzartiklarne mellan officerare och dess underhafwande
passerat, till Kongl. krigzrätten hörer, och för dhen skull tijthän remitteras.
Sedan, berörande det förelupne owäsendet emellan bönderne och ofwannämde dragouner,
så emedan af ransakningen finnes att Biörkmännerne med Örn för dhe andra warit dher i
gården, och hehla oredan kommit af den ordwexling Börie Biörkman hafft med Olof Jönsson
i Åhlstadh om cammardörren, hwarutaf Biörkman blifwit ijfrig och först slagit Olof Mårsson,
sedan Olof Jönsson och ländzman alt hwar effter annan, hwilka 2:ne senare hade af wärden i
dess gård fått huus, och för den skull med honom bordt en lijka frijdh niuta, hwarföre pröfwar
och häradzrätten skiähligt att corporalen Börie Biörkman med dragounerne Jonas Biörkman
och Matz Örn, hwilka uthan saak dhe andra öfwerfallit [fol. 1156r] och slagit, skohla hwardera
effter det 5 cap. Eedzöresbalken L.L. böta för heemgång 40 m:k silf:rm:t. Dessuthan skall och
corporalen Biörkman för 4 slag eller öhrfijhlar och 2 st. hårdrag i föllie af det 13 cap.
Såramålabalken med willia L.L. böta 6 gånger 3 m:k silf:rm:t.
Dragoun Jonas Biörkman skall och för 7 såår han gifwit ländzman och et Olof Mårsson
effter samma capitell 8 gånger 3 m:k silf:rm:t, men för et kiöttsåår pijgan Beret fått effter det
10 cap. eiusdem titulo 6 m:k silf:rm:t. Matz Örn plichtar för et slag han gifwit Bertill Olsson 3
m:k, jembwäll och för det han hårrijfwit Mårten Olsson i skiägget och gifwit honom 3
blånader effter ofwan nämde 13 cap. 4 gånger 3 m:k silf:rm:t, blifwandes i öfrigt warnade att
hålla sig häreffter stilla, och ingen af desse deras contraparter eller andra i ringaste måttan
ofreda.
34. Såsom Olof Ersson i Ytterhallen klagade att några illaka mäniskior skohla kalla honom
Olof arsshohl, dy förbödz det wijd 40 m:ks wijte.
35. Förehades boskapzlängden.
2. Giärningzmän woro i detta tingelaget inga.
3. Eij heller tienstlösa och lättingar. [fol. 1156v]
4. Brännewijns brännerijet war ingen som förmåtte sig åtaga.
5. Med förmedlingar, så gambla som nya, war samma beskaffenheet som förr.
35.[!] Förehades contributionslängden.
2. Attesterades att inga fördehlskarlar här woro.
3. Sochneskrifwarens löhn 12 öre silf:rm:t af hwar röök effter Jordbooken.
4. Profossen 2 kannor korn i löhn.
5. Brofogden 1 kanna korn.
6. Medstugukarlen 1 kanna om frijden ståår.
7. Färieman 2 k:r korn i Mörssel, Norderöön och 10 bönder i Owijken.
8. Inga orgnister.
36. Artollerie hästarne n:o 8, 9, 12 och 48 kunde eij högre försällias än attesten wijsar à 26
d:r silf:rm:t, alla 4 tillhoopa effter dhe woro alla uthgambla.
37. Tilltalades ländzman för det han eij uthfört saaken emellan Olof Molin och Erich Nilson i
Goije, item emoth Jonas Bäckman om någon tiufft, och tillsades det wijdh nästa ting giöra.
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Förteckning över återgivna protokoll
Nedan förtecknas alla protokoll som ingår i denna utgåva. Protokollen gäller ordinarie ting i
Hallens tingslag om inte annat anges. Siffror hänvisar till sidor i utgåvan.
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